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BEVEZETÉS 

  Jelen szakdolgozatban kutatásunk témájául a szovjet ideológia hatásának vizsgálatát 

választottuk a társadalmi, művészeti életre, továbbá a szocialista realizmus megjelenési formáit 

elemezzük az 1950-1970-es időszakban.  

A témára azért esett a választásunk, mert a több mint két évtizede felbomlott Szovjetunió 

ideológiai nyomása kezd elhalványodni az emlékezetekben.  A kezdetekben a közel sem enyhe 

eszközökkel beköszöntő szocializmus eszmepolitikájának megvalósulása több ezrek életét 

követelte (görög katolikus papok, református és katolikus egyházi személyek meghurcolása, 

málenykij robot, donbászi munkaszolgálat).  

A munka mikro- és makrotörténeti szempontból egyaránt aktuális. Mindezidáig nem 

született olyan szakirodalom, amely a szovjet időszakot, vagy ezt a témát részletesen 

megvizsgálta volna történelmi ferdítések nélkül. A téma aktualitását a kutatás hiánypótló szerepe 

adja. A korszakot illetően hiányos a magyar nyelvű szakirodalom, mivel a szovjet időszakra 

vonatkozóan többnyire az egykori átpolitizált szovjet szellemiséget és propagandainformációkat 

tartalmazó művek, vagy általános szintézisek állnak rendelkezésre, melyek inkább az 

eseménytörténettel foglalkoznak és csak kevés hangsúlyt fektetnek a kulturális és művészeti 

életre. 

Az új rendszer nem csak politikai síkon vezetett be új dolgokat. Kezdetét vette a 

társadalmi átrendeződés folyamata a vidéken, megalakultak a termelés központjainak számító 

kolhozok. Kialakultak az elképzelések a szovjet  típusú állampolgárra vonatkozóan. 

Az 1940-es évek végétől a szovjet ideológia beültetése a Kárpátalján élők 

gondolkodásmódjába mindennapivá vált. A propaganda működött a munkahelyen, a boltban, a 

szálláson, az utcán, az iskolákban és az óvodákban. A munkaidő alatt, előtt, után, az ünnepeken, 

a szabadnapokon is folyt a felvilágosítás, a párt határozatainak végrehajtására irányuló 

meggyőzés. A hétköznapok átpolitizálása eddig soha nem tapasztalt módon valósult meg térben 

és időben. 

Ugyanakkor a szovjet ideológia a művészeti élet megváltoztatását is célul tűzte ki. 

Elvetett mindent, ami a kapitalizmus maradványa és helyébe megteremtette saját szovjet 

kultúráját a – szocialista realizmust. Célunk a munkával, hogy bemutassuk a szocialista 

időszakban működő kárpátaljai magyar népnevelő csoportok munkáját, a társadalmi életet, a 

kulturális életet a szocialista realizmus árnyékában. Az alkotók a szocializmus első éveiben 

nehezen sajátították el az új rendszer által szabott elvárásokat, de rákényszerültek, hogy 

munkásságukat tovább tudják folytatni. Időbe telt, amíg a kárpátaljai alkotók művei is bekerültek 

a szocialista kultúra sablonjába, de már az 50-es évek elejére megjelentek és magyar nyelven is 

dicsőítették a szocialista embereszményt. Munkánkban viszont nem ezt a kezdeti időszakot, 
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hanem a fejlett szocializmus vizsgálatát választottuk, hogy a politikai ráhatás kulturális jegyeit 

már mélyebben beivódott állapotában vizsgáljuk. 

Az új eszme társadalmi lenyomatát, a művészet és kultúra szocialista realistává válásán 

túl abból a szempontból is szeretnénk megvizsgálni, milyen hatással volt a szocialista vezetők 

személyi kultusza a művészetben bekövetkező változásokra. 

A munka megírása során helyi és magyarországi történészek Kárpátalja történetével 

foglalkozó munkáit használjuk. Ezek mellett elemeztük a Vörös Zászló folyóiratban a vizsgált 

időszakban közölt cikkeket, amelyek a társadalommal, kultúrával foglakoznak. A folyóirat és 

korabeli irodalom híreivel és képanyagával próbáljuk szemléltetni, hiteles képet adni a szovjet 

ideológia által gyakorolt nyomásról, propagandáról. Mindemellett felkutattuk a Kárpátaljai 

Állami Levéltár Ungvári részlegének forrásanyagát a vizsgált korszakra vonatkozóan.  A 

levéltári források a Kárpátaljai Állami levéltárban találhatóak, a Kárpátaljai Kommunista Párt 

archívumában. A munka elkészítésénél fontosak szakirodalomnak számított: Móricz 

Kálmán:„Kárpátalja Sorsfordulói”1 Botlik József: Egestas Subcarpathica. Adalékok az 

Északkeleti-felvidék és Kárpátalja XIX-XX. Századi történetéhez.2 , Bárdi Nándor - Fedinec 

Csilla  - Szarka László: Kisebbségi magyar közösségek a 20. században 3, Fedinec Csilla –Vehes 

Mikola: Kárpátalja 1919-2009 történelem, politika, kultúra4, Mihail Heller- Alexander Nyekrics: 

A szovjetunió története5. A kulturális élet feltárásánál alapul vettük a következő könyveket:  

Balla László: Erdélyi Béla és kortársai,6 Boniszlavszky Tibor: ( Magyar) Zenei élet Kárpátalján.7 

Dupka György: Magyar művészet Kárpátalján 8, S. Benedek András: A tettenérhető történelem. 

Kárpátaljai nemzetiség-kultúrtörténeti vázlat.9, Szamborovszkyné Nagy Ibolya: Oktatáspolitika 

és történelemtanítás a Szovjetunióban és Ukrajnában (1945-2010).10 A magyar nyelven kiadott 

korabeli kiadványokat is felhasználtuk munkánk megírása során: Veress Gábor - Csanádi 

György: Barátságban az erőnk11, A boldogság felé. Kárpátontúl vázlatos története. 12Az ukrán 

nyelven íródott korabeli kiadványok közül felhasználtuk :Тронько,П. Т.,Бажан, М. Т. Історія 

                                                 
1  MÓRICZ Kálmán: Kárpátalja sorfordulói. Budapest, 2001. (a továbbiakban: MÓRICZ 2001) 
2 BOTLIK József: Egestas Subcarpathica. Adalékok az Északkeleti-felvidék és Kárpátalja XIX-XX. Századi 

történetéhez. Budapest, Hatodik Síp alapítvány, 2000. . (a továbbiakban: BOTLIK 2000) 
3 BÁRDI Nándor - FEDINEC Csilla  - SZARKA László: Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Gondolat 

kiadó, 2008. ( a továbbiakaban: BÁRDI- FEDINEC- SZARKA 2008)     
4 FEDINEC Csilla –VEHES Mikola: Kárpátalja 1919-2009 történelem, politika, kultúra. Ungvár, Argentum Kiadó, 

2010. (a továbbiakban: FEDINEC–VEHES 2010) 
5 Mihail HELLER- Alexander NYEKRICS: A Szovjetunió története. Osiris Kiadó, Budapest 2003. (a továbbiakban: 

HELLER- NYEKRICS 2003) 
6 BALLA László: Erdélyi Béla és kortársai. Galéria Kiadó, Ungvár-Budapest, 1994. (a továbbiakban: BALLA 1994) 
7 BONISZLAVSZKY Tibor: (Magyar) Zenei élet Kárpátalján. Intermix kiadó. Ungvár-Budapest, 1993. (a 

továbbiakban: BONISZLAVSZKY 1993) 
8 DUPKA György: Magyar művészet Kárpátalján. Intermix kiadó, 2012. (a továbbiakban: DUPKA 2012) 
9 S. BENEDEK András: A tettenérhető történelem. Kárpátaljai nemzetiség-kultúrtörténeti vázlat. Intermix Kiadó, 

Budapest- Ungvár, 1993. (a továbbiakban: S.BENEDEK 1993) 
10 SZAMBOROVSZKYNÉ NAGY Ibolya: Oktatáspolitika és történelemtanítás a Szovjetunióban és Ukrajnában (1945-

2010). Ungvár, 2013. (a továbbiakban: SZAMBOROVSZKZNÉ NAGY 2013) 
11VERESS Gábor - CSANÁDI György: Barátságban az erőnk. Kárpáti Könyvkiadó, Uzshorod, 1974. (a továbbiakban: 

VERESS- CSANÁDI 1974) 
12 A boldogság felé. Kárpátontúl vázlatos története.  Kárpáti Könyvkiadó. Uzshorod, 1975. 

http://www.libri.hu/szerzok/bardi_nandor.html
http://www.libri.hu/szerzok/fedinec_csilla.html
http://www.libri.hu/szerzok/fedinec_csilla.html
http://www.libri.hu/szerzok/szarka_laszlo.html
http://www.libri.hu/szerzok/bardi_nandor.html
http://www.libri.hu/szerzok/fedinec_csilla.html
http://www.libri.hu/szerzok/szarka_laszlo.html
http://www.libri.hu/szerzok/szarka_laszlo.html
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міст і сіл УРСР, 13 Гранчак – Пальок: Місто над Ужем.14, Радянське Закарпаття 1946-1958. 

документи і матеріали15, Островський, Григорій: Образотворче мистецтво Закарпаття.16 

könyveket. 

  Feltártuk a szakirodalom alapján a II. világháború után bekövetkezett változásokat a 

politikai és társadalmi élet terén. Megvizsgáltuk a „szovjet típusú ember” ideáljait, a szovjet 

állampolgárok jogait, a szovjet nő és munkás modellt.  

A munka három fejezetre van felosztva. Az első fejezetben vázoljuk a Kárpátalján a 

szovjet időszakban történt változásokat, a hatalomváltás eseménytörténetét, kárpátaljai 

magyarság társadalmi életének változásait a II. világháború után.  

A második fejezetben mindezen változások hatását vizsgáltuk meg a társadalom és a 

kultúrélet szempontjából. Itt világítunk rá a szovjet ideológiai munka és nevelés megjelenési 

formáira, a tömeg politikára, az ateizmusra és a kor nő ideáljára.  Feltártuk a nemzetiségi kérdést 

és az internacionalizmust. Ebben a fejezetben az ateista nevelésre, ateista nevelő munkára 

koncentrál a kutatásunk. Elemezzük a „szovjet típusú gyerek” nevelésére vonatkozó 

módszertant, az iskolahálózatot. Megvizsgáljuk a szocialista munkaversenyeket, az újonnan 

bevezetett kommunista ünnepeket.  

A harmadik fejezetben áttekintjük a szovjet időszakban kialakult változásokat a kulturális 

és szellemi élet tekintetében.  Megvizsgáltuk a szovjet időszakban alkotó írók, költők, építészek, 

népművészek, festők, szobrászok alkotásait. 

 A munka megírásánál igyekeztünk a többrétű forrásokat összevetve objektív képet adni  a  

szovjet rendszer okozta változásokról  a társadalom és kultúra terén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 ТРОНЬКО,П. Т.,БАЖАН, М. Т. Історія міст і сіл УРСР, 1969. (a továbbiakban: ТРОНЬКО- БАЖАН 1969) 
14 :ГРАНЧАК- ПАЛЬОК: Місто над Ужем. Видавництво Карпати, 1973. (a továbbiakban: ГРАНЧАК- ПАЛЬОК) 
15 РАДЯНСЬКЕ ЗАКАРПАТТЯ: 1946-1958. Документи і матеріали. Ужгород. Видавниство Карпати, 1985.(a 

továbbiakban: РАДЯНСЬКЕ ЗАКАРПАТТЯ: 1946-1958 1985 ) 
16 ОСТРОВСЬКИЙ, Григорій: Образотворче мистецтво Закарпаття. Мистецтво. Київ. 1974. (a továbbiakban: 

ОСТРОВСЬКИЙ 1974) 
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I. FEJEZET 

A KÁRPÁTALJAI MAGYARSÁG TÁRSADALMI ÉLETÉNEK VÁLTOZÁSAI A 

II. VILÁGHÁBORÚ UTÁN 

1.1 Kárpátalja a második világháború utolsó szakaszában 

A második világháború záró szakaszában, 1944 októberében a hadicselekmények elérték a mai 

Kárpátalja területét, mely a Trianon utáni revízió során ismét a Magyar Királyság területe volt.17 

1944. szeptember 27-én Ungvártól mintegy 250 km-re a Tatár – hágónál betört a szovjet 

hadsereg.18 Kárpátalja két-három hetes megtorpanásra kényszeríttette a Vörös Hadsereget, de 

október 20-a táján megkezdődött a honvédség visszavonulása. Rahó október 16-án, Volóc 18-án, 

Ökörmező és Técső 22-én, Huszt és Nagyszőlős 24-én, Beregszász, Munkács, Nagyberezna 26-

án került szovjet kézre.19 

A Vörös Hadsereg 1944. október 27-én elfoglalta Ungvárt. Ungvár bekebelezése után 

gyakorlatilag megtörtént a vidék teljes szovjet katonai megszállása.  

A II. világháború idején, amikor a szovjet hadsereg elérte Kárpátalját egy minőségében új 

élet kezdődött e vidéken. Állam-jogi szempontból Kárpátalja története két szakaszra bontható: 

1944. november 26.-tól egy sajátos átmeneti államalakulatként, Kárpátontúli Ukrajna néven 

létezett, majd 1946. január 22.-től integrálva a szovjet közigazgatási rendszerbe, Zakarpatszka 

oblaszty (Kárpátontúli terület) néven tipikus szovjet megye lett.20 

1944. november 13-án jelent meg a Beregszászi Városparancsnokság 2. sz. parancsa, 

amellyel elrendelte a 18 és 50, sok esetben 18 és 60 év közötti magyar és német férfiak behívását 

„háromnapos” helyreállítási munkára. A kárpátaljai magyarság és a helyi német közösség súlyos 

tragédiája vette ezzel kezdetét. Ártatlanok tízezreit ekkor hurcolták el munkaszolgálatra és vált 

túlnyomó többségük éhínség és a fagy, fertőző betegségek áldozatává. 1944. november 18-át 

követően egész Kárpátalja, vagyis az egykori Bereg-, Ugocsa-, Ung-vidék és Máramarosi 

nagytáj magyarok lakta településeiről is hosszú sorokban, gyalogosan hajtották a fizikai 

megsemmisítésre szánt férfiakat Szolyvára. Az itt létesített gyűjtőtáborból a túlélőket az Uzsoki 

hágón át Sztarij Szamborba és Novij Szamborba gyalogosan hajszolták át. Az elhurcoltak 

nagyságrendjére vonatkozó adatok nem egységesek a szakirodalomban. Egyes források szerint, 

november 18. és december 16. között az NKVD csapatai összesen 22 951 embert tartóztattak le 

és irányítottak gyűjtőtáborba. Jelezték, hogy a hadtápterület megtisztítása folytatódik. A 

letartóztatottak között 120 német volt. Az összes többi, körülbelül 22 500 magyar nemzetiségű.21 

                                                 
17 NEIDERHAUSER Emil: Kelet- Európa története. Budapest, 2001. 267. 
18 BOTLIK, 2000, 138. 
19 MÓRICZ 2001, 123. 
20 FEDINEC–VEHES, 2010, 271. 
21  BAKURA Sándor, DUPKA György, KOVÁCS Elemér, KOVÁCS Erzsébet, MOLNÁR D. Erzsébet, TÓTH Zsuzsanna: 

Otthon a könny is édes. Intermix kiadó, 2009, 7. 
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Másutt viszont azt olvashatjuk, hogy a december 4-i állapot szerint összesen 15 260 embert 

tartottak fogva, közülük 137 német, a többi magyar nemzetiségű volt. Arra is kitértek, hogy a 

nyilvántartás idején elkülönítettek 362 szlovákot, 2 243 ruszint, 1 201 ukránt, 43 zsidót, 100 

szerbet, 156 csehet és 10 más nemzetiségű katonát, összesen 4 280 főt, akiket kiszabadítottak a 

lágerekből és visszaküldtek a lakóhelyükre. A regisztráltak száma 20 240 fő volt, ebből 

letartóztattak és lágerbe zártak 16 260 főt, kiszabadítottak 4 280 szláv nemzetiségű főt. A 15 260 

fő gyűjtőlágerekben volt elhelyezve, ahonnan hamarosan a hátországi lágerekbe irányították 

őket.22 

1944. november 19-én megalapították a Kárpát-Ukrajna-i Kommunista Pártot, a terület 

neve Zakarpatszka Ukraina lett, az-az Kárpátontúli Ukrajna. Ezt a kifejezést Kárpátaljára 

vonatkozóan először az 1944. október 31.-ei ülésen használták. 23 

A párt határozatot fogadott el Kárpátalja „újraegyesítéséről”24 Szovjet-Ukrajnával.  Erre a 

sorsdöntő eseményre 1944. november 26-án a munkácsi városi moziban került sor. A rövid idő 

alatt megszervezett kárpátaljai népi bizottságok 663 küldötte az NKVD fegyveres alakulatai 

jelenlétében aláírták a „Kárpátontúli Ukrajna újraegyesülését ” Szovjet- Ukrajnával. A küldöttek 

ellenszavazat nélkül elfogadták a javasolt napirendet, meghallgatták a felszólalásokat, majd 

elfogadták a kongresszus kiáltványát.25 A tucatnyi hozzászóló a forgatókönyv szerint köszönetet 

mondott Sztálinnak, a Vörös Hadseregnek és a szovjet népnek, zárásként elfogadták a kiáltványt 

és elénekelték a szovjet himnuszt.  Észrevételek, ellenvetések, módosítások  nem  kaptak helyet a 

„ forgatókönyvben”. 

A munkácsi kiáltvány szövege a történelmi múlttal is foglalkozik, különösen súlyosan 

ítéli meg a csehszlovák és a magyar időszakokat. A magyarokat és a németeket kollektív 

bűnösnek bélyegzi. 26 A kongresszus magyar és csehszlovák ellenes légkörben zajlott le. Erről 

tanúskodnak a felszólalások, illetve a kiáltvány szövege is: „véget vetnek a magyar és 

csehszlovák elnyomásnak a vidéken.”27A kárpátaljai magyarság nem foglalt állást a csehszlovák-

szovjet vitában. Nem is volt módja véleményt nyilvánítani. A magyarság érdekeit senki sem 

képviselte a népi bizottságok „újraegyesülést” kimondó november 26.-i kongresszusán.  

                                                 
22 DUPKA György: A  mi golgotánk. Szolyvai Emlékparkbizottság, 2012, 46.  (a továbbiakban: DUPKA 2012) 
23 VEHES Mikola, MOLNÁR D. István, MOLNÁR József, OSZTAPEC Jurij, OFICINSZKIJ Román, TOKAR Marian, 

FEDINEC Csilla, CSERNICSKÓ István: Kárpátalja évszámokban 1867-2010. Ukrán-magyar kétnyelvű kiadvány, 

Ungvár, Hoverla Kiadó, 2011. 119. (a továbbiakban: VEHES- MOLNÁR D.- MOLNÁR- OSZTAPEC- TOKAR- FEDINEC, 

2011) 
24 A napjainkban is hivatalosan használt „vozjednanjá”, „újraegyesítés”, „vozjednannij”, „újraegyesült” fogalom 

kezdettől fogva politikai-ideológiai töltésű, híjával van minden logikának, hiszen a mai Kárpátalja területe soha nem 

tartozott Ukrajnához, még határos sem volt azzal. Szerintük a magyar honfoglalók leigázták az itt élő szlávokat, 

akikkel és a mai ukránokkal genealógiai azonosságot és folyamatosságot tételeznek fel. Erre alapozzák az ősi szláv 

földek ún. „újraegyesítésének”, „újraegyesülésének” ideológiáját. L.: BOTLIK,  2000, 285. 
25 CSANÁDI György: Sorsfordító évek sodrásában. Ungvár, PoliPrint Kiadó, 2004. 175. (  a továbbiakban: CSANÁDI 

2004) 
26  MÓRICZ 2001, 130.  
27 UO. 129. 
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A népi bizottságok 1944. november 26.-ai Munkácsi kongresszusán megválasztották a 

legfőbb államhatalmi szervet, Kárpátontúli Ukrajna Néptanácsát.  

Kárpátontúli Ukrajna, mint átmeneti államalakulat népi demokratikus elvűnek nevezett 

államalakulat, berendezkedése a szovjet mintát követte. A politikai bázist a sajátos helyi hatalmi 

szervek: a települési és járási népbizottságok, valamint regionális szinten a Néptanács képezte. 

Kárpátalja „Kárpátontúli Ukrajna” néven átmeneti államalakulat volt, amely 15 hónapig, 1944 

októberétől 1946 januárjáig állt fent. A régióban ekkor az ukrán nyelv vált a hivatalos nyelvvé.28  

1944 decemberében a Néptanács végrehajtotta a termőföldek, erdők, vasutak, 

villanytelepek, gyárak, üzemek, bányák, bankok, kereskedelmi vállalatok és tanintézmények 

úgynevezett prevenciós államosítását. Felszámolták a magántulajdont, államosították a 

vállalatokat, üzemeket, ezen intézkedésekkel a létalapjuktól fosztotta meg az új hatalom a 

gazdálkodó-vállalkozó réteget.29  

Végső cél nem az álam életképessé tétele volt, hanem a szovjetizálás, azaz a Szovjetunió 

keretein belül Szovjet-Ukrajnával „újraegyesült” terület integrálása a szovjet rendszerbe. 1945. 

február 9-én megalakult a Népi Tanács elnöksége, mint a legfelsőbb végrehajtó szervezet, vagyis 

a vidék kormánya. Teljes amnesztiát hirdettek „Kárpátontúli Ukrajna minden állampolgárának, 

akik 1944. október 26.-előtt követtek el bűncselekményt”.30 

A megszálló szovjet hatóságok már 1945-ben megkezdték Kárpátalja totális 

„bolsevizálását”, bevezették az egypártrendszert – csak a Kommunista Párt és a Komszomol31 

működhetett, és létrehozták a különböző szocialista társadalmi szervezeteket, a területi ifjúsági 

szövetséget , a szakszervezeti tanácsot. Megtartották a pedagógusok és népművelők első 

kongresszusát is, amely úgy döntött, hogy az „oktatást és a kultúrát szovjet alapokra kell 

helyezni”.32 

Az ipar és a kereskedelem végleges államosítására 1945 augusztusában került sor. A 

szovjet időszakot megelőzően Kárpátalja tipikus agrárjellegű és nyersanyagellátó vidék volt. A 

kárpátaljai falu a szovjet korszak kezdetén jelentős átalakuláson ment keresztül. A kommunista 

irányítás a haladás eszközének tartotta a kollektivizálást. Ezen keresztül akarták elérni a falusi 

lakosság kulturális és anyagi felemelkedését. A falvak két gyökeres fordulatot éltek meg: 1944-

45-ben végrehajtott agrárreformot, majd a hatalom 1945 januárjában átalakította a földbirtok 

viszonyokat.33 

                                                 
28 FEDINEC –VEHES 2010, 233. 
29 MÓRICZ 2001, 142.  
30 Uo. 133.  
31 A Szovjetunió  politikai  ifjúsági szervezete. Teljes neve oroszul: Коммунистический союз молодежи 
32 BOTLIK 2000, 287. 
33  FEDINEC–VEHES 2010, 275. 
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Ebben az időszakban került sor a közoktatás reformjára is. Kötelezővé vált a hét 

osztályos iskola, szétválasztásra került az oktatás és az egyház. Az 1944/1945-ös tanévben 

Kárpátalján 560 elemi, 30 polgári iskolában, valamint 6 gimnáziumban folyt oktatás.34 

Ebben az időszakban nyílt meg Kárpátalja első felsőfokú intézménye. 1945. július 19-én 

a Néptanács és Kárpátontúli Ukrajna Kommunista Pártja Központi Bizottságának titkársága 

közös határozatot adott ki egy „Kárpátukrán egyetem alapításáról”. 1945. október 15-én jött létre 

ez alapján a mai Ungvári Nemzeti Egyetem, melyet alapításakor Ungvári Állami Egyetemnek 

neveztek.35 

A szovjetizálás első lépései tehát hamar megtörténtek, a hatalmas ország újjáépítéséhez a 

bűnösnek bélyegzett népek ingyenmunkáját használták fel, melynek további célja a 

megfélemlítésük és részbeni megsemmisítésük volt. Kárpátalján bűnösnek számított mindenki, 

aki a „magyarok alatt” bármilyen állami, hivatali, egyházi tisztséget töltött be, illetve vállalt. 

Ezrével hurcolták lágerekbe a magyar hivatalnokokat, a hajdani leventeoktatókat, 

cserkészvezetőket, a római, illetve görög katolikus és református papokat.36 

1.2 A szovjet hatalom berendezkedése Kárpátalján  

1944 és 1950 között ment végbe Kárpátalja ún. szovjetizálása: a teljes körű kollektivizálás, és az 

„osztályharc" keretében „a nép ellenségeinek” megsemmisítése, a görög katolikus egyház 

felszámolása, a kommunista párt teljhatalomra juttatása. 

1945. június 29-én hosszas tárgyalások után Moszkvában a Szovjetunió és Csehszlovákia 

megkötötte azt a szerződést, melynek értelmében Kárpátalja kivált a Csehszlovák államból. 1945 

januárjában a csehszlovák kormány delegátusa elhagyta Kárpátalja területét és Kassára tették át 

székhelyüket. Ezzel eldőlt vidékünk további sorsa.37 Kárpátalja magyarsága szinte semmit sem 

tudott ezekről a fejleményekről. 

A Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa elnökségének 1946. január 22-én kelt rendelete 

Kárpátontúli Ukrajnát az Ukrán SZSZK Kárpátontúli területének nyilvánította.38 Ez volt a 

köztársaság 50. területe (megyéje), mely 13 körzetet (járást), 2 terület jogú, 3 körzeti jogú várost, 

12 nagyközséget, 491 községet foglalt magába 798 724 lakossal. Január 24-től az Ukrán SZSZK 

Legfelsőbb Tanácsa Elnökégének rendelete értelmében a Kárpátontúli területen az Ukrán 

SZSZK törvényei léptek életbe.39 

 1946-ban a helyi pártszervezet utasítására felülvizsgálták a közkönyvtárak, egyesületek 

könyvállományát, és a magyar könyveket, klasszikusok műveit is – kivonták a forgalomból, 

zömüket megsemmisítették. Helyettük orosz és ukrán nyelvű politikai művekkel, V.I. Lenin 

                                                 
34  FEDINEC–VEHES 2010, 239.  
35 VEHES- MOLNÁR D.- MOLNÁR- OSZTAPEC- TOKAR- FEDINEC  2010,  120.  
36 BOTLIK,2000, 286.  
37 DUPKA György: Kárpátalja magyarsága. A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága, Budapest, 2000. 29.  
38  FEDINEC–VEHES 2010, 233.  
39 FEDINEC 1999, 41.  
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(1870-1924) és J. V. Sztálin (1879-1953) életét és munkásságát bemutató „alkotásokkal” látták 

el a könyvtárakat a „nép felvilágosítására”.40 

1947-ben kezdetét vette ezeken a területeken az ún. kollektivizálás.41 A kollektivizálás 

felgyorsításának hathatós eszköze volt a párt és az állami agitáció, amelyet elsősorban a rádió és 

a sajtó közvetített. Nem takarékoskodtak a pénzzel annak érdekében, hogy a legeldugottabb 

faluba is eljusson „a kolhoz és a szovhoz szakirodalom”, valamint a filmhíradó a szocializmus 

előnyeiről.42 1946-tól kezdődően a kárpátaljai lapokban egyre gyakrabban jelentek meg a 

kolhozrendszert dicsőítő írások.43 

A mezőgazdaság „szocialista átalakítása” közben, a korábbi szovjet gyakorlatnak 

megfelelően, sok ezer középparasztot minősítettek kuláknak,44 akik gyakran a családjukkal 

együtt kerültek kényszermunka táborokba. 1950-re Kárpátalján teljesen megszüntették a magán 

szektort, amellyel szétverték a korábbi természetes gazdálkodási rendszert. 

Az 1940-es évek, második felétől a kárpátaljai kommunisták számára kötelező volt 

előfizetni egyes időszaki kiadványokra. 1946-tól kezdve Kárpátalján 16-féle újság jelent meg 

összesen 67,5 ezer példányban. A totalitárius állam propagandakiadványai az ország 

legeldugottabb szegleteibe is eljutottak. 

A kárpátaljaiak első ízben 1946. február 10.-én kapcsolódtak be a népképviselői 

választásokba. Ekkor a Szovjetunió kétkamarás Legfelsőbb Tanácsába választottak képviselőket. 

A választások lebonyolításának felügyeletére több mint száz felelőst küldtek Kijevből és 

Moszkvából, akik helyben további 12 ezer aktivistát toboroztak. A következő években már nem 

volt szükség ilyen nagy készültségre, az élet „normális"— szovjet - kerékvágásban folyt. A 

hatalom szilárd lábakon állt a területen.45 

1945. november 15-én hivatalos fizetőeszközzé vált Kárpátalján a szovjet rubel, 

amelynek váltópénze a kopejka. 1946. június 28.-án Kárpátalján kezdetét vette a szovjet 

személyigazolványok bevezetése.46 

A háború után Sztálin személye körül egyfajta hőskultusz alakult ki. Sztálin, a vezér képe 

ott lógott minden falon, a költők, a festők Sztálint örökítették meg műveikben, így a „vezér” 

minden könyvben (még a szakácskönyvekben is) szerepelt.  1956. február 14-25. a SZKP XX. 

Kongresszusán Hruscsov47 a sztálini önkényt, személyi kultuszt leleplezi, a Szovjetunió 

                                                 
40 BOTLIK 2000, 286.  
41 Uo. 433.  
42 FEDINEC –VEHES 2010, 277.  
43 CSANÁDI 2004, 192.  
44 Osztály ellenesenek nyilvánított birtokos paraszti réteg elnevezése a Szovjetunióban a sztálini rendszer alatt. 
45 FEDINEC –VEHES 2010, 218. 
46 VEHES- MOLNÁR D.- MOLNÁR- OSZTAPEC- TOKAR- FEDINEC, 2011, 122.  
47 Nyikita Hruscsov a Szovjetunió első embere 1958-1964 között, Sztálin halála után őt választották meg a Szovjet 

Kommunista Párt főtitkárává. Szakít elődje, Sztálin diktatórikus politikájával, 1956-ban meghirdeti a 

desztalinizációt. 1964-ben a Kubai rakéta-válság idején eltávolítják tisztségéből, politikai hibák vádjával.  Lásd:  

O’BRIEN:Világ történelem,  Ventus Libro Kiadó, 2006, 25. 
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vezetésében bekövetkezett hibákért az egykori vezért teszi felelőssé.48 Kezdetét veszi a 

desztalinizáció folyamata, a sztálini kultusz leleplezése és leépítése. Sztálin halála után a totális 

oligarchia időszaka következett. A nomenklatúra osztály öntudata megakadályozta, hogy új 

diktátor foglalja el a helyét. A soron következő szovjetvezetők hétköznapi pártfunkcionáriusok 

voltak, a legfelsőbb hatalom teljesen elszemélytelenedett.49 Nyikita Hruscsov felgyorsította a 

politikai elítéltek rehabilitációját. Az „olvadás” kezdetekor, az 1953-1954-es tanévben nyílhattak 

meg az első magyar középiskolák Kárpátalján.50Az 1953-1955 között megfigyelhetők az 

társadalmi-kulturális élénkülés jelei a Szovjetunióban. 1953-1964 az „enyhülés" és a hruscsovi 

reformok (desztalinizáció és liberalizáció) évtizede. Az „olvadás”51 az irodalom és művészetek 

terén 1956-57-ben is tovább folyt. 

1964. október 12- 14. - Szuszlov, Brezsnyev, Malinovszki régi vágású kommunisták 

Hruscsovot eltávolítják tisztségéből.  Helyére Leonyid Brezsnyev52 került. 1965-1985 a „pangás" 

két évtizede, amelyet viszonylagos stabilitás (változatlanság) jellemzett. Brezsnyev 1982-ben 

bekövetkezett haláláig  volt a Szovjetunió első embere.53 

Kárpátalja a szovjet történelem három időszakán ment keresztül: megélte az autokráciát 

(1944-től), az oligarchiát (1953-tól) és a szétesést. A szakaszokat ellentmondásos gazdasági, 

társadalmi, ideológiai, kulturális és etnikai változások jellemzik.54 

1959-ben népszámlálást tartanak a Szovjetunió szerte. Kárpátalja lakossága a 

népszámlálási adatok szerint ekkor 920173 fő.55 Ebből 146 247 fő vallotta magát magyarnak.56 A 

szovjet időszak alatt Kárpátalja lakossága 65%-kal gyarapodott, ami a belső migrációnak tudható 

be. A második világháború időszakában bekövetkezett demográfiai katasztrófa után viszonylag 

békés évek következtek. Kárpátalján a szovjet időszakban „példamutatóan" magasak voltak a 

születési arányok. A lélekszám növekedése az 1950-1960-as években volt a legnagyobb arányú. 

1959 és 1989 között Ukrajna teljes lakossága 23%-kal nőtt, Kárpátaljáé viszont 36%-kal, ami 

országosan a legmagasabb arány volt. 

Az 1970. évi népszámlálás 151 949 (14,4%), az 1979. évi 158 400 (13,7%), magyart írt 

össze.57 A szovjet uralom 1959 és 1979 közötti 20 évében a magyarok száma lassan gyarapodott, 

                                                 
48 KRAUSZ Tamás - SZILÁGYI Ákos: Oroszország és a Szovjetunió XX.. Századi képes történeti kronológiája. 

Budapest, Akadémia Kiadó, 1992. 191. (a továbbiakban: KRAUSZ – SZILÁGYI 1992) 
49 MEDVEGYEV, Alekszandrovics Roy: Hruscsov. Laude Kiadó, 1989. 111-130. 
50 BOTLIK 2000, 287. 
51 Az olvadás  elnevezést a korra az 1954-ben Ilja Ehrenburg által  kiadott Olvadás c. kisregény első részéből emélte 

át a történet írás a hruscsovi irányítás jelzőjévé. 
52 Leonyid Brezsnyev (1906-1982) a szovjet kommunista párt vezetője. Vezető szerepet játszott a Hruscsov 

eltávolításában (1964).   Belpolitikáját a nagyarányú hadi ipar i fejlesztések és a rendszer stabilitására való 

törekvések jellemzik.   Külpolitikája a nyitottságra törekszik. Azonban az országban belül kíméletlen harcot folytat a 

másként gondolkodók ellen. 
53 KRAUSZ – SZILÁGYI 1992, 211. 
54 FEDINEC –VEHES 2010, 216. 
55 VEHES- MOLNÁR D.- MOLNÁR- OSZTAPEC- TOKAR- FEDINEC 2011, 154. 
56 MOLNÁR József-  MOLNÁR D. István: Kárpátalja népessége és magyarsága a népszámlálási és népmozgalmi 

adatok tükrében,  Poliprint Kiadó, Beregszász 2005, 8.( a továbbiakban: MOLNÁR - MOLNÁR D. ) 
57 BOTLIK 2000, 286. 
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összességében 12 ezer fővel, elérve a 158 ezret. Ez a természetes szaporulat ellensúlyozta az 

asszimiláció nagyrendjét. A magyarság aránya azonban az össznépességen belül eközben 

csökkent, mivel az oroszok és az ukránok számának emelkedését az asszimilációs nyereségnél is 

jobban fokozta a bevándorlás és a szlávok magasabb szaporulata.58 A szovjet időszakban 

Kárpátalján az ukránok lélekszáma 450 000 fővel, a magyarok lélekszáma 21000 fővel, az 

oroszoké 37 000 fővel, a románoké 17 000 fővel, a cigányoké 12 000 fővel gyarapodott.59 

A területi és adminisztratív változások új korszakot nyitottak Kárpátalja történelmében.  

A változások vele járója volt a régi társadalmi rendszer felbomlása, az új társadalmi rend 

bevezetése a vidéken.  A megváltozott politikai élethez megváltozott szellemi értékrend is 

társult. Az új hatalom eszmerendszerének elhintésére felhasználta totalitárius hatalmát. A felülről 

irányított propaganda már az első években megkezdte az őslakosság saját ideáljának megfelelő 

átformálását, igénybe véve a tömeges „ideológiai erőszak” eszközét. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
58MOLNÁR - MOLNÁR D. 2005, 8. 
59 FEDINEC–VEHES 2010, 258.  
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II. FEJEZET 

A SZOVJET IDEOLÓGIAI MUNKA ÉS NEVELÉS MEGJELENÉSI FORMÁI 

2.1 Nemzetiségi kérdés és internacionalizmus szovjet ideológia fényében 

A Szovjetunió legnyugatibb szegletében a világháború után haladéktalanul megkezdődött az 

oroszosítás, igénybe véve mind adminisztratív, mind politikai eszközöket. Az őslakosságnak 

azonosulnia kellett a  „kivételes, történelmi elhivatottságúegységes szovjet néppel".60 

A gyorsított szovjetizálás célja az volt, hogy Kárpátalját visszafordíthatatlanul integrálják 

a totalitárius társadalmi-politikai rendszerbe.  A szovjet rendszer egyik legfőbb jelensége az 

állandó ideológiai harc – mindegy, ki és mi ellen, magának a harcnak a folyamata a fontos, 

amelybe nagy tömegeket lehet bevonni, s ily módon a harc aktív résztvevőjévé formálni. A 

későbbiekben a rendszer ideológiai harcát a szovjet-orosz hazafiság retorikája váltotta fel.61 

A ruszinkérdés megszűnt létezni, mindenki ukrán lett. Ugyanakkor az orosz 

állameszmény és az orosz kultúrán alapuló asszimilációs célokat követő „egységes szovjetnép” 

doktrínája mélyre ható társadalmi és etnikai változásokat idézett elő.62  

A háború után több tízezer oroszt – többnyire a Kommunista Párt tagját – telepítettek be a 

vidékre, ők foglalták el a kulcspozíciók jelentős részét, de az ukrán vagy ruszin közegből 

kikerült vezetők is a moszkvai birodalmi ideológia szolgálóivá és terjesztőivé lettek.63  

Az etnikai és társadalmi szerkezet gyökeres átalakulása a kultúra és a hétköznapok 

ideológiai egyneműsítése a nyelvi és kulturális asszimiláció (oroszosítás) hivatalosan a „szovjet 

internacionalizmus” jegyében zajlott. A megye vezetése büszkén hirdette, hogy a szovjet 

Kárpátalján békében és barátságban élnek több mint harminc nemzetiség képviselői. Arról 

azonban nem esett szó, hogy ez a békés együttélés több évszázados hagyomány volt a vidéken.  

Az oroszosítást különösen Ungvár és Munkács szenvedte meg, ahol az oroszországi 

betelepülők többsége talált otthonra. Ungváron kaptak lakáskiutalást a szovjet hadsereg és 

haditengerészeti flotta nyugalmazott katonái, a városban lakónegyedek épültek a szibériai és a 

sarkkörön túli bányák volt dolgozói számára. 

A Szovjetunió, mint a népek nagy olvasztótégelye nem ismerte el területén a magyart, 

mint kissebséget, mint népet vagy nemzetet, hanem az egységes szovjet genus tagjainak tudta be. 

A homogén társadalom kialakításának és a kommunizmus kiépítésének vele járója volt a „ az 

egységes szovjet nép, nemzet” létrehozása.  

A szovjet vezetés a népek testvéri szövetségének ideológiájával korlátok közé szorította a 

nemzeti kisebbségek életét. A Kárpátalján élő magyarságot arról kívánták meggyőzni, hogy ők 

                                                 
60 FEDINEC –VEHES 2010, 254. 
61.HELLER- NYEKRICS 2003, 447. 
62 FEDINEC –VEHES 2010, 254. 
63 MÓRICZ 2001, 143.  
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nem „olyan magyarok” mint a határ túl oldalán lévők.64 Ezt szolgálta a nemzeti nyelv 

használatának korlátozása, az elferdített és hiányos történelem oktatás. 

A szocializmus építői a rendszer ellenségeit a nemzeti kisebbségekben látták elsősorban. 

Éppen ezért minden téren igyekeztek meggyengíteni azok ellenállását. Ennek egyik hatékony 

módszeréül szolgált, hogy a II. világháborút követően több ízben s gyakran erőszakkal hurcolták 

el a fiatal magyar és német férfilakosság nagy százalékát. Az 1944-es „háromnapos malenkij 

robot"-ot követően a 1947-es donbászi65 munkaszolgálatra való behívás volt a második 

deportálási kísérlet, melynek következtében a Szovjetunió immár másodszor szegte meg az 

1899-ben, majd az 1907-ben elfogadott hágai egyezményeket, melyek értelmében a „megszálló 

hatalom" alkalmazhatta a lakosságot közmunkára, de nem szakíthatta el lakhelyétől hosszabb 

időre, s nem dolgoztathatta munkatáborokban. A fiatalok donbászi munkára való toborzását 

területenként oldották meg, ami a magyar közösség meggyengítése mellett szintén.66 

A Néptanács 1945. március 14.-én kezdeményezte a települések, utcák és terek neveinek 

megváltoztatását ideológiai alapon. Minden faluban és városban kötelezővé tették, hogy utcákat 

nevezzenek el „a mártírokról és a hősökről, akik a nép ügyéért folytatott harcban vesztették 

életüket”.67 A magyar és ruszin helységnevek megváltoztatása mellet az új hatalom a magyar 

könyveket betiltotta illetve kivonta a forgalomból.68 Így lett Beregszászból - Beregovo, 

Ungvárból - Uzshorod, Munkácsból -  Mukacsevo, Ardóból - Csopivka, Asztélyból  - Luzsánka, 

Haranglábból – Dzinkove, Hetyenből – Lipove, Bátyúból -  Vuzlove,  

Benéből – Dobroszilja, Nagygutból – Velika Harazgyivka,  Kisgutból - Mala Harazgyivka, 

Zápszonyból -  Zasztavne, Kígyósból – Zmijikva, Tasnádból – Zatisne, Beregsomból – 

Derenkovec, Jánosiból- Iványivka.69 A   médiában és hivatalos  tereken a az újonnan kialakított 

neveket használták, viszont a lakosok ajkán nem tudott beépülni a mindennapi szóhasználatba. 

Az internacionalizmus, a népek közötti barátság hirdetésének szemléletes példája a 

szovjet-magyar, a Beregszászi járásban, Asztély és a Szabolcs-Szatmár megye Surány 

települések közötti határon elterülő szovjet-magyar Barátság-kert (lásd: 1. számú melléklet). Ezt 

                                                 
64 SOÓS Kálmán- MEDVECZ Andrea: „Akkoriban ez még igen nagy bűn volt” Adalékok Magyarország és a 

kárpátaljai magyar kisebbség kapcsolatának alakulásához.  In.:   Tíz évkönyv. Hatodik síp antológia. Szerkesztette: 

Németh István, Penckófer János. XI. évfolyam, 1999/1-4. 
65

A Donyec-medence megnevezése az orosz és ukrán szóhasználatban, amely 1947-et követőn a magyar 

szóhasználatba is beépült. 
66 1947-ben történt meg a második deportálási hullám a kárpátaljai magyarság körében. A hatalom az 1944-es 

elhurcolást fiatalkoruk miatti megmenekültek ellen indított hajtóvadászatot. A kárpátaljai magyar katonaköteles 

korú fiatalokat megbízhatatlannak nyilvánították. Ehelyett bányaüzemi munkára irányították őket a donyeci 

szénmedencébe, ahol kötelesek voltak letölteni a három év szolgálati idejüket. Az megye magyar újságai  címlapján 

önkéntes felhívásként jelenik meg a munkaszolgálatra való felhívás.1947 tavaszán útnak indították az első 

csoportokat a Donbász vidékére, bányaüzemi munkára. (Lásd: Molnár D. Erzsébet A szovjet rendszer kiépítésének 

korszaka a kárpátaljai magyarság kollektív emlékezetében. A letöltés helye: 

http://epa.oszk.hu/01500/01515/00009/pdf/EPA01515_Mediarium_2011_3_42-59.pdf. A letöltés ideje: 2014. április 

10.)  
67 FEDINEC – VEHES 2010, 240.   
68 MÓRICZ 2001, 142.   
69 CSANÁDi 2004, 197.   

http://epa.oszk.hu/01500/01515/00009/pdf/EPA01515_Mediarium_2011_3_42-59.pdf
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a kárpátaljai és magyarországi gyümölcskertészek közösen telepítették. A Barátság-kert, területe 

megalakulásakor megközelítőleg 150 hektár volt.  Minden évben ünnepi külsőségek között 

kezdték meg ebben a gyümölcsösben az almaszüretet.70  Az ünnepség szolgált a magyar – 

magyar kapcsolat ápolására.  A Leninről elnevezett Szovjet – Magyar Barátság Kertben minden 

évben megszervezett ünnepség sorozat keretein belül találkozhattak egymással a szétszakított 

családok, ismerősök.71 1967-ben az októberi forradalom 50. évfordulója tiszteletére a 

magyarországi oldalon újabb 50 hektár gyümölcsössel gyarapították a Barátság Kertet, ami így 

már összesen 307 hektárt foglalt el, ebből 102 hektár a magyarországi oldalon helyezkedett el. 

1964. október 9-én rendezték meg az első ünnepélyes almaszüretet a Barátság kertben. 72 

 1969-ben 15 hektáros közös szőlőskertet is telepítettek, a Béke Szőlészetet,73amelyhez a 

magyarországi partner a balatonboglári állami gazdaság volt.74 

Ungváron minden évben megtartották a város sport és kultúra napját, amelyre az 

internacionalista testvériség jegyében magyar és csehszlovák vendégek látogatására is sor 

került75 

2.2 Szovjet propaganda, ideológiai munka 

A terület uniformizálásának egyik hatékony eszköze volt a káderpolitika. A kollektivizálás 

felgyorsításának hathatós eszköze volt a párt és állami agitáció és a propaganda is, melyet 

elsősorban a rádió és a sajtó közvetített. Nem takarékoskodtak a pénzzel annak érdekében, hogy 

a legeldugottabb faluba is eljusson „a kolhoz és a szovhoz szakirodalom", valamint a filmhíradók 

a szocializmus előnyeiről. A parasztokat állandó erkölcsi-pszichológiai nyomás alá helyezték, 

mondván „az emberhez méltó élethez” a kolhozon keresztül vezet az út. Kárpátalján is 

megismerték az emberek, mi az, hogy „szocialista munkaverseny”. 1946-tól kezdve Kárpátalján 

is egyre másra megjelentek „a szocialista munka" élenjárói. Számos kolhoztag kapott szovjet 

munkarendjeleket és munkaérdemrendeket.76 Rendszeres gyakorlattá vált, hogy a kárpátaljai 

parasztokat „tapasztalatszerzés" céljából kelet-ukrajnai élenjáró kolhozokba küldték ki, az 

élenjáró kolhozistákat oklevelekkel, kitüntetésekkel halmozták el, fényképük felkerült az ún. 

„dicsőségtáblára”.77 A szovjet időszakban több mint ötvenezer kárpátaljai kapott valamilyen 

kitüntetést. Több százan közülük többször is részesültek kitüntetésben. A Szocialista Munka 

Hőse címet 45-en kapták meg a megyében, közülük ketten két ízben is. A cím kétszeres 

                                                 
70 VERESS  - CSANÁDI 1974, 86. 
71 SOÓS Kálmán- MEDVECZ Andrea: „Akkoriban ez még igen nagy bűn volt” Adalékok Magyarország és a 

kárpátaljai magyar kisebbség kapcsolatának alakulásához.  In.:   Tíz évkönyv. Hatodik síp antológia. Szerkesztette: 

Németh István, Penckófer János. XI. évfolyam, 1999/1-4. 
72 CSANÁDi  2004, 240 
73 A beregszászi járási, Bakta településén volt található. 
74 FEDINEC –VEHES 2010, 231. 
75 ГРАНЧАК-ПАЛЬОК 1973, 270. 
76 Uo. 283.  
77 FEDINEC–VEHES 2010, 279.  
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birtokosának még életében szülőhelyén vagy munkahelyén bronz mellszobor járt. Kárpátalján 

két kukoricatermesztő, a nagylucskai Ladányi Hanna és a bilkei Jurij Pitra kapott mellszobrot.78 

Az 1946-ös években megalakultak az iskolán kívüli népművelő csoportok. Célja a 

csoporttoknak, hogy felvilágosítsák a „kapitalizmus miatt testi szegénységben és lelki 

sötétségében élőket”.79 Az iskolán kívüli népművelés egyik leghatásosabb eszközeként tartották 

számon a műkedvelő színjátszást. A falu művelésének ez volt az egyik leghatásosabb módja. A 

színdarab megválasztása előtt egyeztetni kellett a városi könyvtárral, vagy a cenzorral. A cenzor 

pedig csak olyan színdarabra adhatott engedélyt, amelyek „nevelő hatásúak, nemesen 

gyönyörködtetőek, nem sértik az új világ eszmekörét”. Az iskolán kívüli népművelési bizottság 

ismeretterjesztő, továbbképző- és ukrán, orosz nyelvi tanfolyamokat is rendezett. Előadásokat 

tartottak földművelésből, állattenyésztésből, szőlő és borkezelésből, méhészetből és 

egészségtanból. Az előadásokat a helyi iskola tantestülete, a párttitkár és a község gazdasági 

szakembereinek a kötelessége volt irányítani. 80  

1947-től kezdve megnyíltak a politikai iskolák. A beregszászi járásban is politikai 

iskolákat nyitottak, melyben 7 hónapig tartó képzésben vettek részt a propagandisták.  

A tömegpolitika kiemelt szerepet játszott a korban. A falusi nép körében a tömegpolitika 

terjesztése az agitátorok segítségével valósulhatott meg. A kommunizmus eszméinek hathatós 

eszköze volt a pártiskolák létrehozása. Az agitkollektíva feladat körébe tartozott a kommunista 

eszmék terjesztése széles néprétegek között. 

Az új, szovjet identitású ember „kialakítása” fontos szerepet kapott az ideológiai 

nevelésben.  Ennek folyamatát összetettnek és fokozatosnak ítéli meg a marxizmus leninizmus, a 

szocializmus alapjain haladva. Az agitátorok feladatához tartozott a politikai ismeretek 

terjesztése, az aktív kultúrmunka a dolgozók között. 81 

A magyarlakta települések, és kolhozaik, iskoláik stb. vezetésére „segítségként” ukrán és 

orosz „kádereket hoztak” az ország különböző részeiből.82  

A propagandista politika nyomon követhető a különböző alkalmi és közgyűlési felszólalásból, 

amelyeknek célja, hogy az állampolgárok komfortérzetét növeljék a rendszer elfogadásának 

fejében. A felszólalások során a kommunizmus előnyeire hívták fel az állampolgárok 

figyelmét.83 A vezető kommunisták, élmunkások példaképet alkottak a vidék lakosai előtt. A 

„kommunista” jelzőt – a korabeli patetikus szóhasználattal – az állam és a társadalom vezető 

                                                 
78 FEDINEC –VEHES 2010, 232. 
79 SZ.N. : Iskolán kívüli népművelés a magyar falvakban . Vörös Zászló, 1946. január 6. 2.  
80 Vörös Zászló megjelent cikkei alapján 1947-es év. 
81  ГРАНЧАК-ПАЛЬОК 1973,264. 
82  BOTLIK 2000, 288.  
83  Kárpátaljai Állami Levéltár. A Kárpátaljai Kommunista Párt Archívuma.  (a továbbiakban: KÁL, KKPA)  Fond -

1,opisz 1, od. zb.2480. lap 11-15. 
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erejének, önfeláldozó élharcosainak, a munkafront, és a közélet hangadóinak megnevezésére, a 

szocialista versenyek előmozdítóira használták.84 

A szovjet hatalom első éveiben megalakultak az első önképző körök, amelyek fontos 

helyet foglaltak el a szocializmus erőltetett térnyerésben. Az önképzőkörök művészeti 

csoportjainak előadott műsorszámai között ott találjuk a népi énekeket és táncszámokat, 

amelyeket a környék kolhozistáinak előadásában tekinthetett meg a nagyérdemű. A színdarabok 

a kolhozi életet dolgozták fel, annak problémáit, szépségeit. Az önképző körökben a dolgozók 

fontos feladata volt a közösségi művelődés és az önképzés változatos lehetőségeinek az adott 

intézményben történő megteremtése. Az agitátoroknak fontos feladata, hogy a fiatalok tömegei 

számára vonzó szabadidős programokat szervezzen, elősegítse a fiatalok színvonalas 

szórakozását és az amatőr művészeti mozgalom kibontakozását.85  

A kommunizmus eredményeként tudták be a kultúra, ezen belül a szovjet kultúra széles 

körű terjesztését. A szovjet propaganda nagy hangsúlyt fektetett a könyvtárak létrehozására.  Az 

1968-ban kiadott Szovjet Kárpátontúl útikalauz számot ad Kárpátalján 1308 könyvtárról, 

hétmillió könyvvel ukrán, orosz, magyar, cseh, román, angol nyelven. Az ungvári központi 

közkönyvtár 1968-ban 400 000 könyvet tartott számon. A falvak és városok állami 

közkönyvtárral rendelkeznek. A kisebb településeken, ahol 50 házat sem haladta meg a 

lakóházak száma vándor könyvtárak és könyvkihordók dolgoztak.86 A szovjet könyvtár feladata 

volt emelni a dolgozók műveltségét és politikai színvonalát.87  

A népművelés egyik eszköze a falusi klubok, művelődési házak megteremtése. A klub 

feladatai közzé tartozott, a friss újságokkal, politikai irodalommal való ellátás, faliújság és 

szemléltető agitáció biztosítása.  Továbbá fontos elvárás volt a klub-vezető számára az, hogy 

aktuális feliratok és a „szovjethaza” vezetőinek portréi díszítsék a falakat. A klub vezetőinek 

feladata volt az önképzőkörök, tanuló csoportok, felolvasások megszervezése is. 

Az iskolán kívüli aktív művelődés legfontosabb feladatának a szocialista életmód és 

magatartás megvalósítását tekintette. Ennek egyik alappillérének számítottak a falusi művelődési 

otthonok. A jellemzően városi színtéren működő„kultúrotthonoktól” elvárta a hatalom, hogy a 

környék lakosainak is nyújtson szórakozási-művelődési lehetőséget. Az Agitációs és Propaganda 

Bizottság 1970. március 27-ei ülésén kijelentette, hogy az alkalmi rendezvények, műsoros 

előadások száma a hatvanas évek közepe óta jelentősen megnövekedett88 

 

 

 

                                                 
84 FEDINEC – VEHES 2010, 220-240.  
85  KÁL,KKPA: Fond -1,opisz 6, od. zb. 150. lap 2-10 
86 SZOVJET KÁRPÁTONTÚL 1968, 32. 
87 SZ.N,: Terjesszük a szovjet irodalmat. Vörös Zászló, 1949. augusztus 14. 2.  
88 KÁL,  KKPA: Fond -1,opisz 1, od. zb.2515.  lap 12-13. 
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2.3 A szovjet iskolahálózat bevezetése a vidéken 

 Már 1945-ben Ungváron megalakultak az első ideológiai alapokon nyugvó átképző 

szemináriumok a tanárok részére. A Szovjetunióból a hatásosabb átképzés érdekében tanárokat, 

és segédkönyveket küldtek Kárpátaljára.89 Ugyanakkor a kárpátaljai „iskolaterv", akárcsak a 

Szovjetunió összes többi szegletében, az asszimiláció és az ideológiai manipuláció eszközévé 

vált. 

Az 1940-es évek végen – 1950-es évek elején 505 elemi iskola, 169 általános iskola és 17 

középiskola, 7 technikum és szakképző, 7 ipari iskola és 33 esti iskola működött Kárpátalján. Az 

iskolák számára Kárpátaljára az USZSZK-ből 378 ezer tankönyv és 820 tanító érkezett. 1946-

ban megalakították Ungváron a járási könyv- és újság kiadót, a Kárpáti Kiadót. 1946-ban 

Ungváron magyar osztály nyílt meg.90 A tisztogatások az értelmiségi réteget is érintették. Az 

entellektüel legnépesebb táborát, az oktatási intézmények és a papság társadalma alkotta. A 

leghatásosabb fegyver ellenük az anyanyelvű oktatás, a magyar történelemtanítás, egyáltalán a 

magyar nyelvhasználat megszüntetése, mely maga után vonhatta volna a helyi magyarság 

megsemmisülését. 1955-ben a politikai tudás szélesítésére és terjesztésére előadás sorozatok 

voltak  megye szerte.  Az előadások fő témája a „magyar és ukrán burzsoá nacionalista 

tevékenység” ellen irányuló propaganda terjesztése volt területen. 91   

1944 decemberében került sor a pedagógusok és népművelők első kongresszusára is, 

amely úgy döntött, hogy az oktatás terén a szovjet pedagógiai modellt kell követni. Az iskolák 

káderekkel való ellátása érdekében a felsőbb osztályos diákokat is bevonták az új hatalom 

ideológiájának terjesztésébe. A tanárok átképző tanfolyamokon, szemináriumokon vettek részt.92    

1946 nyarán a magyar tanerők részére átképző tanfolyamot tartottak. A központilag 

szervezett képzések mellett helyi kurzusokra is sor került, elsősorban az orosz nyelv 

elsajátíttatása érdekében. A minisztérium szorgalmazására tanácskozásra hívta össze a Területi 

Közoktatási Osztály a „nem orosz és nem ukrán” iskolák pedagógusait, hogy a hatalommal való 

párbeszédre, aktív propaganda– és agitációs tevékenységre, valamint a hivatalos nyelv 

mihamarabbi elsajátítására ösztönözzék őket.  

A magyar közoktatási hálózat lassan fejlődött, 1954-től indult be a magyar nyelvű  

középfokú oktatás a területen. Először csak a városokban és a nagyobb falvakban (Bereg, Nagy-

dobrony, Gát, Kaszony) létesült magyar középiskola. 93 

 Az oroszosítást szolgálta az a gyakorlat is, hogy a nemzeti kisebbségek (magyarok és 

románok) iskoláiban nem tanították az ukrán nyelvet. Az orosz nyelv viszont emelt óraszámban 

                                                 
89 ГРАНЧАК-ПАЛЬОК 1973, 159. 
90 FEDINEC 1999, 44 -72.  
91  KÁL, KKPA: Fond -1,opisz 1, od. zb. 2504. lap 20--21 
92 A boldogság felé. Kárpátontúl vázlatos története. Kárpáti Könyvkiadó. Ungvár, 1975, 251. (a továbbiakban: A 

boldogság felé 1975) 
93 S.  BENEDEK 1993,67. 
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szerepelt a tantervben. Így az a paradox helyzet állt elő, hogy a kisebbségekhez tartozók idősebb 

nemzedéke részben még beszélte az ukrán/ruszin nyelvet, a gyerekeik azonban már csak oroszul 

tanulhattak meg. Az a tény, hogy az orosz nyelv vált „a nemzetek közötti érintkezés nyelvévé", 

orosz állami érdekeket szolgált.94 

A szovjet időszakban Kárpátalja-szerte tizenöt úttörőpalota, öt sportiskola, két ifjú 

technikusok háza, két ifjú természetvédő állomás, továbbá gyermek turistatelepek és 

gyermekvasút létesült, valamint sorra nyíltak meg az ún. „internacionalista barátság klubjai".95A 

területen a tanulók kötelezően tagjai voltak az úttörő és kultúrpaloták szakköreinek. A területen a 

tanulók kötelezően tagjai voltak az úttörő és kultúrpaloták szakköreinek. A városokban és 

falvakban óvodák és bölcsődék nyíltak.96 

A magyar kisebbség elleni leghatásosabb fegyver az anyanyelvű oktatás, a magyar 

történelemtanítás, egyáltalán a magyar nyelvhasználat megszüntetése, mely maga után vonhatta 

volna a helyi magyarság megsemmisülését. Propagandisztikus módszerekkel bizonygatták, hogy 

a helyi magyarság nem is olyan, mint az anyaországi magyarság. A Szovjetunió igyekezett 

eltüntetni minden olyan nyomot, mely arra utalhatott, hogy a Kárpátalján élő magyaroknak vajmi 

köze lett volna Magyarországhoz. 

Ugyancsak az internacionalizmus jegyében megkezdték az ún. vegyes tannyelvű iskolák 

szervezését.97  

A Kelet-Ukrajnából érkezett tanárok segítették az oktatás új alapokon való 

megszervezését.  Az iskolák az internacionalizmus fényében működtek. Az ungvári iskolákban 

tanító tanárok az oktatói-nevelői munka szerves részévé tették a szocializmus előnyeinek 

hirdetését.  A kárpátaljai iskola hálózat nagy átalakításon ment végbe a szovjet rendszer alatt. A 

tradíciós nyugat-európai orientáltság helyébe kelet-európai modell lépett. Megkezdődött a vidék 

izolációja a Nyugattól.98 

Az iskolákban tömeges ideológiai munkát folytattak az internacionalizmus és a szovjet 

hazafiság jegyében.  Megalakult Ungvár külvárosában a „Béke” internacionalista klub, amely a 

város fiataljainak nyújtott szórakozási lehetőséget.99 

Az iskolai oktatásban kötelező tantárggyá vált az orosz nyelv. Az orosz, bár hivatalosan 

nem deklarálták, hogy államnyelv, a „nemzetek közti érintkezés nyelve” teljes mértékben orosz 

nemzetállami érdekeket szolgált.100 A magyar települések iskoláiban az orosz nyelvet oktatták, 

orosz nyelvű könyvek árasztották el a könyvtárakat és a könyvesboltokat.101 

                                                 
94 FEDINEC – VEHES 2010, 257. 
95 Uo. 257.  
96 SZOVJET KÁRPÁTONTÚL 1968, 31. 
97 S. BENEDEK1993, 68. 
98 БОЛДИЖАР 2003, 341. 
99  ГРАНЧАК-ПАЛЬОК 1973, 270. 1973, 217. 
100 FEDINEC–VEHES 2010, 257.  
101 MÓRICZ 2001, 143.  



 22 

Kárpátalja iskoláiban bevezették a Szovjetunióban elfogadott tantervet, amely az 

asszimilációt és ideológiai befolyásolás eszközévé vált. Az 1958-as iskola törvény kötelezővé 

tette a nyolcosztályos oktatást.102 1959-60-ban Kárpátalján 1020 iskolában 182 ezer tanuló 

tanult. 103 A középiskolai osztályok 1966-ig továbbra is három osztályt, utána két osztályt 

jelentettek. 1974-től a nemzetiségi iskolák tanulóit 6 éves kortól iskolázták be az úgynevezett 

előkészítő osztályba. Ekkor tanultak meg anyanyelvükön írni, olvasni, az első osztály első 

félévében pedig az orosz ábécét sajátították el. 1989-től mindenki 6 éves kortól jár iskolába, 

nincs előkészítő osztály, az elemi négy, az általános öt, a középiskola két osztály.104  

Az 1955-ös év első negyedében a terület minden járásában, ahol középiskola működött 

ateista előadás sorozat került bemutatásra.105  

Az  1950-60-as években  a 3-10.- osztályban Szovjetunió történelemét tanították, heti 4 

órában. Nemzetiségi történelmet nem tanítottak. Heti 3-5 órában orosz nyelvet és irodalmat 

tanultak az iskolások.106 Az 1950-60-as években a középiskolák szakosodtak valamilyen 

mezőgazdasági, gazdasági szakirányba. Így a középiskolák „kitermelték” a jövő munkásait, a 

gazdasági ágazatokba.107 A magyar iskolák tankönyveit az orosz eredetiből fordították. A 

fordításos tankönyvek alól a magyar nyelvi és irodalmi tankönyvek természetszerűen kivételt 

képeztek. A legelső kárpátaljai magyar irodalom tankönyvet (1950) az akkor Moszkvában élő 

Hidas Antal írta, az összes többit pedig helyi szerzők (Csengeri Dezső, Drávai Gizella, Balla 

László, Gortvay Erzsébet és mások). A másik kiadó, a Kárpáti, nem nemzetiségi kiadó volt, de 

kezdettől működött magyar osztálya, sőt 1959-től magyarországi kiadókkal jelentettek meg 

közös kiadványokat. 

Az 1966-67-es évben a korszerűsítették a közoktatást, az előtérbe ekkor már a gyerek 

kerül, akit tanítani, fejleszteni kell a „sokoldalúan képzett, művelt szovjet polgár” jegyében.108 

1967-ben rendezték meg Moszkvában az első össz-szövetségi tanulmányi filmfesztivált, ahol a 

szemléltetési lehetőségeket mutatták be a tanárok számára. Cél ezzel a lenini iskola modell minél 

nagyobb fokú meggyökeresítse.109  

Az 1960-1970-es években megalakultak Kárpátalja szerte a szakközépiskolák, 

technikumok. (1947-ben erdőgazdálkodási Huszton, 1945 nagyszőlősi politechnikum, 1969- 

ungvári műszaki szakközépiskola, 1946- ungvári képzőművészeti, 1946- zeneművészeti 

                                                 
102  SZAMBOROVSZKYNÉ NAGY 2013, 85. 
103  БОЛДИЖАР 2003, 345. 
104 FEDINEC Csilla: Nemzetiségi iskolahálózat és magyaroktatás Kárpátalján. Elérhető: 

http://hhrf.org/netpansip/ungparty/docu/fedinec/iskolahalozat-karpatalja.php. Letöltés ideje: 2013. november 10. 
105  KÁL, KKPA: Fond -1,opisz 1, od. zb.2511.  lap 38. 
106 БОЛДИЖАР 2003, 347. 
107 Uo. 348. 
108 SZAMBOROVSZKYNÉ NAGY 2013, 107. 
109 Uo. 107. 

http://hhrf.org/netpansip/ungparty/docu/fedinec/iskolahalozat-karpatalja.php
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szakközépiskola 1947 – művészeti szakközépiskola Huszton, 1946- huszti és beregszászi 

egészségügyi szakközépiskola).110 

1968-69-ben Kárpátalján 93 magyar iskola működött, ebből 18 közép, 58 nyolcosztályos, 

17 elemi.  Tanulók összlétszáma ekkor a megyében 22 807 főtt tett ki.111 

1972-ben elfogadták azt a tanulói minta szabályzatot, mely magában foglalata a tanulók 

iskolai és magánéleti viselkedés normáit a marxizmus – leninizmus jegyében.A brezsnyevi 

időszakban nagy hangsúlyt kapott az iskolai katonai, militarizált középiskolai oktatás.112 Az 

1977-es alkotmány lefektette az oktatás ingyenességét, az egységes közoktatási rendszert, amely 

a kommunista nevelést szolgálta.113 

A Beregszászi járásban a kerületi pártbizottság kiemelt figyelmet fordított a kommunista 

nevelésre, a közoktatás, kultúra terén. A beregszászi 2. számú középiskola 114 évente rendezte 

meg az ifjú internacionalista összejövetelt.  

Az agitátorok felhívták a figyelmet arra, hogy az internacionalista nevelésre a tanárnak 

minden órán törekednie kell. Ez legkönnyebben valósítható meg a 9. osztályos Szovjetunió 

története tárgynál (a „Nagy Októberi Forradalom” és a „Nagy Honvédő Háború” oktatásánál). 

Mindemellett az internacionalizmusnak meg kell nyilvánulnia az irodalom órákon is. A 

pedagógus párhuzamot vonhat Petőfi Sándor és Tarasz Sevcsenko élete és művészete között.115 

A „népek barátságának” propagálása előadások, felolvasások, politinformációk, agitátor 

eszmecserék, internacionalista tematikájú elméleti konferenciákon és barátságestek 

megrendezése útján történt.116 

1963-ban jött létre az ungvári egyetem tagozataként a magyar tanszék, amely két év 

múlva önállósulhatott. 117 

2.4 Agitátorok, komszomolok, pionírok, októbristák 

A szovjet vezetés tisztában volt azzal, hogy  szüksége van a fiatalok megnyerésére. Ennek 

érdekében fontosnak tartották a szocialista értékrenden alapuló szocializációt.  Ennek első foka 

az óvodai nevelésben nyilvánult meg. (Lásd 2.. sz. melléklet) Az óvodákban megtalálható volt az 

ún. vörös sarok, a falakat Lenin képek díszítették. Az aktuális óvodai ünnepségek keretében 

Lenint éljenítő, szovjet hadsereget éltető, pártot dicsőítő versek hangzottak el. Környezetismeret 

foglalkozásokon belül kaptak helyet a hazafias nevelés anyagai. (lásd: 3.sz. melléklet)  Itt 

                                                 
110 БОЛДИЖАР 2003, 356-59. 
111 S. BENEDEK 1993, 107.   
112SZAMBOROVSZKYNÉ NAGY 2013, 115. 
113 Uo. 126. 
114A beregszászi 2. számú iskola az 1970-72-es évben épült. Az iskola orosz tannyelvű intézmény volt. A 

beregszászi járás kommunista vezetői gyerekeinek szánt iskola volt. Ezzel szemben nagyarányú magyar, ukrán, 

üzbég tanulója volt, a vezető elit és az egyszerű falusi,városi családok gyerekei közül.( Egykori tanulója a 2. számú 

iskolánk. 
115 VERESS - CSANÁDI 1974, 60-62. 
116 Uo. 83 
117 BOTLIK 2000, 289.  
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megismerkedhettek a gyerekek Lenin életével, Lenin életéből merített tanmesékkel és a szovjet 

hadsereggel.118 

A 7-9 évesek októbristák lettek. (lásd 4. számú melléklet) Ők voltak a leendő pionírok.  

Az októbristák jellemvonásai a tisztesség, szófogadóság, vidámság, szorgalmasság.119 A pionír 

szervezetek egybefogták a középiskolák tanulóit, a szocialista elvek alapján működtek, önkéntes 

munkát végeztek, nyári táborokban vettek részt.  A pionírgyűlésekre minden héten vasárnap 

került sor. Ezen összejövetelek során előadások hangzottak el a szovjet vezetők életéről, az 

aktuális párteseményekről. A pionír-vezetők feladata volt a pionír gyűlések megszervezése, a 

negyedéves tervek elkészítése a szervezet számára.  A szervezet tevékenysége megnyilvánult 

papír- és gyógynövénygyűjtésben, falu/várostisztításban (ún. szubotnyikokban), az 

ünnepségeken való részvételeken.( lásd: 5.számú melléklet120 

A Komszomolok feladata a tanulók látáskörének szélesítése, a szocializmus előnyeinek 

hirdetésében volt összefoglalva.  A Komszomolokat, mint a Kommunista Párt leghűségesebb 

„segítőit”, a felnövekvő nemzedék formálóit tartották számon. A Komszomol szervezeteket a 

párt irányította, míg a pionír szervezeteket a Komszomol. 1955-ben az ungvári Komszomol 

gyűlésen a jelen lévők elismerésüket fejezték ki a moszkvai szervezet irányába. Továbbá 

megfogadták, hogy a kárpátaljai Komszomolok hűen fogják teljesíteni a kommunista párt 

utasításait, a területen hirdetik a lenini elveket, munkára propagálnak és segítenek a párt 

határozatainak teljesítésében.121 A fiatalok között a területen 2680 agitátor végzett munkát. 1955-

ra a Komszomol szervezetnek Kárpátalján 8456 tagja volt.122 A Komszomolok ifjúsági esteket, 

előadásokat szervetek a megye járásaiban.123  

Az 1954-55 –ös évben a területen összesen 520 9 hónapos politikai iskola működött, 

amely a káderképzésért felelt.  A politikai iskolákban nappali és levelező oktatás is folyt.  A 

képzéseket a Szovjetunió belsejéből érkezett kommunisták tartották.124 A Beregszászi járásnak 

26, a munkácsi járásnak 35, az ungvári járásnak 43 politikai iskolája működött 1954-1955 között 

.125 Feladatuk a vidék lakosságának totális  integrálása a szovjet rendszerbe. Az agitátortok a 

gyárakban, teljesítettek munkát, ahol a szervezett és önképző csoportok haladásáért feleltek. A 

munka során előadásokat tartottak a kommunista párt történetéből, Lenin életéről.126 

Az 1957-es komszomol gyűlésen arról olvashatunk, hogy a területről 200 ezer komszomol 

utazott az ország keleti és északi részére az újjáépítkezési munkákban való részvételre. 127Az 

                                                 
118 ADATKÖZLŐ: Váradi Natália (1937-2013) egykori óvónő és óvoda vezetőnő közlése alapján. 
119 SZAMBOROVSZKYNÉ NAGY 2013, 233-252. 
120 ADATKÖZLŐ : B. Zs. ( 1965-) egykori pionír vezető a Csonkapapi általános, Mezőkaszonyi középiskolában. 
121 РАДЯНСЬКЕ ЗАКАРПАТТЯ 1946-1958. документи і матеріалию Ужгород. Видавниство Карпати, 1985. 134. 
122 KÁL,KKPA: Fond -1,opisz 1, od. zb.2509.  lap 63-70. 
123 KÁL,KKPA: Fond -1,opisz 1, od. zb.2509.  lap 20 
124  KÁL,KKPA: Fond -1,opisz 1, od. zb.2509.  lap 77-86. 
125 KÁL,KKPA: Fond -1,opisz 1, od. zb.2509.  lap 110-112. 
126 KÁL, KKPA: Fond -1,opisz 1, od. zb.2509.  lap 116-120 
127 Ez valószínűleg a donbászi munkaszolgálatra való elhurcolás vetülete a korabeli kiadványban (1985) 
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ifjúsági szervezet legfelsőbb vezetése szintén igyekezett a legodaadóbban megvalósítani a párt 

érdekeit. 128 

Az agitátor a széles néptömegek között folytatott ideológiai munkát. A tömegpolitika 

kiemelt szerepet játszott a korban. A falusi nép körében a tömegpolitika terjesztése az agitátorok 

segítségével valósulhatott meg. A kommunizmus eszméinek hathatós eszköze volt a pártiskolák 

létrehozása. Az agitkollektíva feladatkörébe tartozott a kommunista eszmék népkörében való 

elhintése. A propagandisták Leninből mitikus vezért faragtak. Lenin lett a legnagyobb bölcselő, 

az államférfi, a népek barátja, a dolgozók barátja és tanítója. Számos propagandista film, illetve 

újságcikk jelent meg Lenin életéről és teteiről, magasztalt személyéről. Az agitátorok célja, hogy 

megismertessék a különböző intézményekben, iskolákban, munkahelyeken a fiatalokkal a 

„kapitalista országok és gyarmatok népeinek életét, harcát, küzdelmét a szabadságért, a 

kultúráért, az elnyomás és kizsákmányolás ellen.”  A fiatalok figyelmét arra kell irányítani, hogy 

vessék meg a „nyugati népek morális erejét bénító, tudatát elhomályosító, az imperializmus 

érdekeit kiszolgáló nyugati álkultúrát.” 129 

Az 1950-es években a kommunisták a marxista-leninista művek önálló tanulmányozását 

vették célba.  Az önálló tanulmányozásnál nagy szerepe volt a „tudatos munkatervnek,  és 

rendszeres munkának”.  A rendszer ez által a módszer által kívánta elérni a területen aktívan 

dolgozó kommunisták eszmepolitikai színvonalának emelését.  

A nagyobb városokban felállított agitációs központok kinézetéről számol be a Vörös 

Zászló folyóirata 1968-as cikkében. E szerint az agitációs központ falait feliratok, felhívások, 

vezetők, élmunkások képe díszítik. A központ könyv-kiállításokat rendez havi rendszerességgel. 

az agitátorok tervszerűen dolgoznak, ragaszkodva a központ elvárásaihoz.  Szemináriumok 

keretében képezhette magát az agitátor, amelyekre havonta került sor a központban. Az agitátor 

feladata közé tartozott az, hogy rendszeresen hirdesse a házcsoportokon130 lenini elveket.  

Munkájáról kötelezően feljegyzéseket kellet készíteni. Az agitátor az agitációs munkát, mint 

másodállást teljesítette.  Így gyakran nehéz volt a párt általi elvárásoknak megfelelni.  

A Kárpátaljai Kommunista Párt Archívumában található 1961-es forrás a kultúrat illetően 

ezen szavakkal összegezte az agitátorok munkáját: „A nevelőmunkának köszönhetően  változott  

az ifjúság erkölcsi és politikai meglátása.  A változásoknak köszönhetően erős a tanulmányi 

fegyelem, megnőtt a politikai érdeklődés, nagyobb lett a fizikai munka becsülete. Ifjúságunk 

becsületes, dolgos, egészséges szellemű, szocialista hazájához hű. Nagymértékben hozzájárult 

ehhez az iskolai nevelés és az iskolán kívüli népművelés.” 

 

 

                                                 
128  РАДЯНСЬКЕ ЗАКАРПАТТЯ 1946-1958.  152.  
129 KÁL, KKPA: Fond -1,opisz 1, od. zb.2514.  lap 38. 
130 Egy-egy családi házban politikai céllal megtartott gyűlés. Az agitátor  mint a csoport vezetője felvilágosító 

munkát végzett ezekben a csoportokban. 
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2.5 A szovjet ideológia megjelenítése a tömegkommunikációban  

Az állami felügyelet alatt álló írott sajtó aktívan részt vett a szovjet nemzetiségpolitika 

célkitűzéseinek megvalósításában. Elsősorban ideológiai téren jelentettek nélkülözhetetlen 

segítséget, a hivatalos propagandát közvetítették a lakosság felé.  

Az újságok mondanivalója elsősorban nevelő jellegű volt, a lenini nemzetiségpolitika 

helyességét hangoztatta, a szovjet nép egységét, a szovjet hazafiság, valamint a régi kötöttségek 

leküzdését, a burzsoá nacionalizmus és a vallási hagyományok elleni harc szükségességét 

hirdette. A bolsevik sajtót, mint a párt éles fegyverét tartották számon. A sajtó által valósulhat 

meg a szocializmus előnyeinek terjesztése a széles néprétegek között. 1945. december 2.-án 

jelent meg először a Vörös Zászló című folyóirat a Bereg vidéken. Az újság heti három 

alkalommal (kedd, csütörtök, szombat) jelent meg a járásban.131  

Az 1945-ben alapított ungvári Kárpáti Kiadó 1951-ben adta ki az első önálló magyar 

szépirodalmi kiadványát, Bakó (Balla) László132: Z e n gj hangosabban! címmel. A kiadó magyar 

szerkesztőségének gondozásában 1951-1990 között a helyi magyar alkotóktól összesen mintegy 

félszáz antológia, illetve önálló kötet jelent meg. Az 1950-es évek közepétől kezdeményezett 

magyar folyóirat-alapítási kísérletek a hatalom gáncsoskodásai, gyanakvásai miatt nem 

sikerültek.133 

1951 februárjáig 160 magyar könyv jelent meg a megyei könyvkiadó gondozásában, 

ebből 61 tankönyv, 52 politikai, 31 szépirodalmi, 10 mezőgazdasági, 6 egyéb tárgyú kiadvány 

összesen 750 000 példányban. A szépirodalmi művek között azonban orosz, ukrán klasszikusok, 

szovjet írók művei voltak túlsúlyban.134 

Kárpátalján a szovjet időszakban jelent meg a vezetékes rádió. A kárpátaljai területi rádió 

magyar nyelvű adása 1946-ban, a televízióé 1966-ban indult.135 Az ungvári stúdió naponta 

jelentkezett ukrán és magyar nyelvű adásokkal. A rádió magyar adása 470, a televízió pedig évi 

70 órát sugározott magyar nyelven. Tartalmi tekintetben ez lapszemlét, mezőgazdasági, ipari 

híreket, szépirodalmi műsorokat, zenéket jelentettek. 136  

1960. március 22-én határozatot fogadtak el a rádióadások korszerűsítéséről. Április 8-án 

a területi tanács megvitatta a határozatokat és utasította a riportereket, hogy a kommunista 

                                                 
131  SZ. N: Adóhivatalból műveltségháza. Vörös Zászló, 1945. december. 2. 2.  
132 1927. július 23-án született Pálócon. Gimnáziumba Kassán, Ungváron és Kisvárdán. Ungváron szobrásznak  

tanult. Pályája kezdetén Kárpátontúli Szépművészeti Szalon igazgatója. 1947-től újságíró.1951-től a Kárpátontúli 

Területi Kiadó magyar osztályának szerkesztője. Egy ideig az Ungvári Állami Egyetem  tanára. 1965-től a Kárpáti 

Igaz Szó főszerkesztője. Ő alapította meg a József Attila irodalmi stúdiót. Nevéhez fűződik a lap gondozásában 

megjelenő verses füzetek kiadása. Tagja volt a területi pártbizottságnak, vezetőségi tagja az Ukrajnai Újságíró 

szövetségnek, az Ukrajnai Írószövetség területi szervezete magyar szakosztályának a vezetője. Több verses és 

prózakötete jelent meg.(Eperjesi Penckófer János: Tettben a jellem. irodalom sajátos kezdeményezései Kárpátalján a 

XX. Század második felében, Magyar Napló 2003.) 
133  BOTLIK 2000, 290.  
134 CSANÁDI 2004, 209.  
135  BOTLIK 2000, 290.  
136 BOTLIK 2000, 290. 
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erkölcsről, a szocialista versenyekről, az internacionalizmusról, lenini elvek megvalósításáról 

közöljenek adásokat. 1960. márciusában a rádió szerkesztősége engedélyt kap napi 5-8 perces 

magyar nyelvű műsorok sugárzására.137 

 1963-tól az Ungvári televízió állomás átjátszotta a lvivi, kijevi, moszkvai tévéműsorokat. 

A megyei tévéstúdió 1967-ben kezdte meg az adások sugárzását fekete-fehér és színes 

változatban. 1969-ben megalakult az Ungvári televízió központi stúdiója, amely már ukrán, 

magyar, és moldáv nyelven is sugárzott műsorokat.138  

1972-től lehetett fogni Kárpátalján az Ukrán TV adásait. Ehhez 16 átjátszóállomást 

építettek ki.139 Hathatós nevelőmunkát végezetek a korban a tömegkommunikációs eszközök,  a 

tv és a  rádió.   Ungváron 18 rádióátjátszó állomás működött.  

A szovjet politikai berendezkedést igyekeztek idillikusan jellemezni, szinte 

dicshimnusszá terebélyesedett számos írás, amelyben a Szovjetuniónak a világbéke megőrzéséért 

folytatott erőfeszítéseit mutatták be, vagy amelyben következetesen bizonyították, hogy „… 

hazánk a világ legdemokratikusabb országa, mivel itt az egész államgépezet alulról épül fel és a 

dolgozók, minden ember részt vesz a legfontosabb döntések meghozatalában”. 140 

A filmeket, mint hasznos segédanyagot tartották számon a tömeg agitációs munkában. Az 

1954-es évben a beregszászi járásban 22 állandó és 4 vándor mozi működött. Míg 1946-ban 

Ungváron egy filmvetítő állomás működött, addig 1972-re számuk 45-re nőt. A   városban az 

1970-es években több filmszínház volt:  a Moszkva mozi,  legrégebbi mozi a városban, 

Komszomol mozi, amely több száz férőhellyel rendelkezett, és az Ungvár szállodában található 

mozi.141 

A kárpátaljai határ mentén élők a Magyarországról sugárzott tévéműsorokat is tudták 

készülékeikkel fogni.  A  szovjet rendszer által tiltott Szabad Európa rádió adását, a 

szovjetirányítás zavarta. Viszont vasárnap délutánonként, éjszaka valamelyest sikerült a rádió 

magyar nyelvű adásait meghallgatni.142  

Ungváron kiadásra került három területi lap: Zakarpatszka Pravda (ukrán és orosz 

nyelven), Kárpáti Igaz Szó (magyar nyelven), Mology Zakarpattja (ukrán és magyar nyelven), és 

a járási lap a Kommunizmus fénye (magyar és ukrán nyelven).  A Kárpáti kiadó gondozásában 

került sor a Kárpáti magyar nyelvű kalendárium kiadására.143 

A rádió, televízió, művelődési házak – elsőrendű célja az ifjúsággal kapcsolatban a 

világnézeti nevelés és a társadalmi magatartás pozitív irányú alakítása volt a törvényjavaslatuk 

szövege szerint, tehát a szocialista államberendezkedés és hatalomgyakorlás elfogadása, sőt 

                                                 
137  KÁL, KKPA: Fond -1, opisz 5, od. zb.69.  lap 3-5. 
138 ГРАНЧАК-ПАЛЬОК 1973, 259. 
139  FEDINEC – VEHES 2010 230.  
140 Vörös Zászló 1951-es cikkei alapján 
141 ГРАНЧАК-ПАЛЬОК  1973, 258-259. 
142 ADATKÖZLŐ: V. S. ( 1948- ) mezőkaszonyi  lakos 
143  ГРАНЧАК-ПАЛЬОК  1973, 260. 
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támogatása. Mindezekkel a szórakozás, művelődés lakóterületi feltételeinek javítása kellett 

együtt járjon, amely egyúttal elismerte, hogy addig nem igazán adattak meg ezek a körülmények 

a fiatalok számára. 144 

A szovjet korszak sajtótermékei igazából sokkal inkább a folytonosságot képviselték, 

mint a változást. A különböző jelszavakat rejtett módon jelenítették meg, folyamatos 

ismétlésükkel igyekeztek az emberek gondolatvilágának szerves részévé tenni azokat. A politikai 

élet eseményeiről írva is gyakran megjelentek jól megszokott jelszavak, nem győzték 

hangsúlyozni az állami és a politikai rendszer felépítésének demokratikus voltát, amelyben a 

Szovjetunió népeinek teljes egyenjogúsága jut érvényre. A propagandista jelszavak főleg az 

szovjet hatalomátvétel első évében játszottak fő szerepet. Ide tartozott a munkára való 

propagálás, a népek közötti béke fenntartása, a demokratikus alkotmány kiemelése, kommunista 

párt dicsérete, Lenin emléke előtti tisztelet. 145Népszerűek voltak terület szerte az úgynevezett 

„filmbarangolások”. Az előadók, a propagandisták dokumentum- és diafilmeket használnak erre 

a célra. Az internacionalizmus, a népek barátságának, a szovjet hazafiság propagálásának ez a 

formája hozzáférhető volt a lakosság legszélesebb rétegei számára is, s lehetővé tette, hogy a 

dolgozók vizuálisan is megismerkedjenek a „szovjet népek testvéri családjának életével és 

munkájával, országunk természeti és műkincseivel.”146 

2.6 Nők a Szovjetunióban  

Már az 1945-ben kiadott hasábokon is megjelenik a szovjet típusú nő kiformálásának az 

ideológiája. A Valamit a nők egyenjogúságáról c. cikkben arról adnak számot, hogy „a dísznő 

ideje lejárt. Az örökké igényes, dologtalan önző nő a múlté. A jövő nője szorgalmas munkás, 

tisztességes anya”147. A nők számára az egyenjogúságot a szocializmus hozta el - hangoztatta a 

sajtó. Az új rendszer „kiszabadította” a nőt ketrecéből és teljes értékű állampolgárrá tette.148 A 

szovjetek bevonulásuk után Kárpátalján is kitüntették a sok gyermekes anyákat. Pénzt, 

ruhaneműt, cipőt, élelmiszert jutattak számukra.  

A sok gyermekes, hős anyák példává való emelését tükrözik, hogy a Beregszászi Városi 

Tanácsba 1947-ben egy 9 gyermekes anyát jelöltek a város dolgozói.149 Az 1950-es évektől 

kezdve az egyenjogúságnak köszönhetően akár traktoristává is válhattak a gyengébbik nem 

képviselői. Erre a pályára való buzdítás megjelenik a Beregszászi járás folyóiratában is. Az 

1950-es évektől egyre nagyobb hangsúlyt kapott a Március 8.- a, a nemzetközi nőnap.  A Vörös 

Zászló több cikkében is kiemeli a nők szerepét az új társadalmi rendben. Kiemelt szerepet kapott 

ezek után a Nőnap. A sajtó ezen alkalomkor egész oldalakat szentelt az új típusú, szovjet nő 

                                                 
144 KÁL,KKPA: Fond -1, opisz 1, od. zb.2520.  lap 69.  
145  KÁL, KKPA: Fond -1,opisz 1, od. zb.2520.  lap 84-86. 
146 VERESS  - CSANÁDI 1974, 97. 
147 SZ.N.: Valamit a nők egyenjogúságáról.  Vörös Zászló. 1945. november 20. 4. A címeket dőlt betűvel! 
148 SZ.N.: Nő a szovjetunióban. Vörös Zászló, 1946. márc. 7. 1.  
149 SZ.N.: Anyák a Szovjetunióban.  Vörös Zászló 1947. december 18. 2 . 
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bemutatására.   Ezen alkalom során cikkek íródtak a nők társadalomban betöltött szerepéről, a 

nők számára megnyílt munkalehetőségekről (kolhoz elnöknők, traktoristanők, földműves 

brigadérosok, művészek, tudósok).150  

 A kommunista ideológia széles körű propagandát folytatott a nők közötti munka során. 

1954-ben kimondta a szovjet hivatalos propaganda, hogy a területi tanácsokba női agitátorokat is 

kell alkalmazni. A hivatalos járási, újságokat arra kötelezték, hogy rendszeresen mutassanak be 

munkás-nőket, traktorista nőket.  A beregszászi mezőgazdasági szakközépiskolának elrendelték, 

hogy biztosítsa a feltételeket a női tanulók számára. A beregszászi szakközépiskolában a tanuló 

lányok akár traktoristának, gépkezelőnek is tanulhattak. 151 

 

2.7 Egyház és Ünnepek 

Az új hatalom saját idealizált társadalomképét és világnézetét a propaganda, a befolyásolás 

minden eszközével igyekezett ráerőltetni az emberekre, annak érdekében, hogy ne lehessen 

komoly ellenlábasa, az egyházak működését szűk korlátok közé szorította. Az 1945-ös évektől 

kezdetét vette az egyházellenes politika a vidéken. Üldözőbe vették Kárpátalja római, görög 

katolikus és református papjait. 1949-ben a legtöbb hívet számláló, görög katolikus egyházat 

betiltották, törvényen kívül helyezték, lelkipásztorait meggyilkolták, elhurcolták vagy hitük 

megtagadására kényszeríttették.152  

Az ideális társadalmi formációként hirdetett kommunizmus velejárója volt a 

vallásossággal szembeni kíméletlen harc. A kommunista párt és a szovjet kormány céltudatosan 

szorította ki az egyházakat a társadalmi élet minden területéről.153  

Az ifjúság körében megemelték a politikai előadók számát. Gyakran hangoztak el 

körükben az ateizmusról tudományos előadások, mint például az emberi élet kialakulása, a Föld 

megalakulása, napfogyatkozások.  A kereszténységet szektának minősítették, a „Vatikán 

reakciós tevékenységének” tulajdonították.154   

Az ateizmus melletti előadások további témája a „Tudomány az élet eredetéről”, 

amelyhez filmvetítés is járult. Az ateista előadások a vidék magyar nyelv területein Híra, 

Kovács, Stenberg vezető kommunisták által voltak bemutatva. Beregszászban a következő témák 

kerültek előadásra: „ A vallás a tudomány ellensége”, „Tudomány és vallás”, a „ Marxizmus- 

leninizmus a  vallásról”, „ A vallás reakciós léte”.  

                                                 
150 KIS Lajos: Köszöntsük a nőket. Vörös Zászló, 1965. március 10. 
151  KÁL, KKPA: Fond -1,opisz 1, od. zb.2520.  lap 2-5.  
152 BENDÁSZ István: Öt év a szögesdrót mögött. Egy kárpátaljai dűgörög katoliukus pap naplója a Gulágban. 

Ungvár Összukrajnai Állami Kárpáti Kiadó 2012. 
153 FEDINEC–VEHES 2010, 289. 
154  KÁL, KKPA: Fond -1, opisz 1, od. Zb 2522  lap 14-16.  
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1954. szeptember és október folyamán több mint 120 előadást tartottak. Az ateizmust 

hirdető előadók számára 1954. október-novembere folyamán három napos szemináriumot 

tartottak. Az előadás sorozaton 72 előadó vett részt a terület minden járásából. 155  

A Vörös Zászló 1949-ben kiadott vezér cikkében a vallással kapcsolatosan így 

fogalmazott”. A vallás hátráltatja az itt élő embereket, abban, hogy aktív és öntudatos harcosai 

legyenek a kommunizmus építésének ügyének”.156 A vallási életet a templomok falai közé 

szorították. Nem járhatott templomba párttag, tanár, vezető tisztséget betöltő személy, stb. 

Számukra több-kevesebb szigorral tiltott volt az egyházi esküvő, a keresztelő.  

Az egyházi tulajdont is kisajátította az állam. Számos templomot bezártak, ateista 

múzeumnak, raktárnak használtak.157 Az 1970-es években ismételten előtérbe került az újságok 

címlapjain az ateizmus. A Vörös Zászlóban megjelent újságcikkek elemezése alapján 

elmondhatjuk, hogy az 1970-es években több írás jelent meg az ateizmus fontosságáról, mint az 

előző években. 

Az egyházi ünnepek betiltásával előtérbe kerültek a szovjet ünnepek. A Szovjetunió 

gondoskodott arról, hogy az év minden egyes hónapjára jusson egy-egy általa kreált ünnep. Ezek 

a következők voltak: 

 

Január 24- Lenin halálának a napja 

Február 23 - Szovjet Hadsereg napja 

Március 8 -  Nemzetközi Nőnap 

Április 22 – Lenin születésnapja 

Május 1 - Munka Ünnepe 

Május 5 -  a bolsevik Sajtó napja 

Május 9 - Németország feletti győzelem évfordulója 

Július 16 - a Szovjetunió légierőinek a napja 

Július 23 - a Haditengerészeti flotta napja 

Július 24 - Haditengerészet napja 

Szeptember 11- Tankisták napja 

Október  2- Nemzetközi béke nap 

Október 30 - az ukrán nép SZSZK-ba való egyesülésének napja 

November 7 - Októberi Szocialista Forradalom évfordulója 

November 20 - Tüzérség Napja 

 

                                                 
155 KÁL, KKPA: Fond -1,opisz 1, od. zb.2511.  lap 35. 
156 SZ. N: Tudomány és vallás (Az agitátor segítségére). Vörös Zászló 1949. augusztus 4. 4.   
157  BÁRDI-FEDINEC-SZARKA 2008, 268. 
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1954-ben ünnepség sorozatok kerültek megszervezésre Kárpátalja szerte  a Perejaszlavi 

szerződés158 megkötésének 300. évfordulójára.  Beregszászon az akkori Vorosilov téren 

felvonulásokat, járási dal- és táncünnepélyt tartottak, ahol magyar és dalok is felcsengtek az 

orosz és ukrán dalok mellett.159   

1971-ben tartották Ungváron a szovjet tagköztársaságok „Barátság, Testvériség” 

fesztiválját. 1972 november végén  került sor a „Lenini népek barátsága” fesztiválra, amelyen 

részt vettek a szocialista országok képviselői.160 Végezetül a fesztivál részvevői orosz, ukrán és 

magyar nyelven elénekelték az Internacionálét.  A résztvevők megtekinthették a Szovjetunió 

népeinek táncos előadását, a műkedvelő csoportok zenés – táncos összeállítását. 

1964. szeptember 13-14.-én tartották meg először a beregszászi járásban az 

internacionalista Barátság-fesztivált, „Barátságban az erőnk” jelszóval. Erre az ünnepségre a 

kerületi pártbizottság küldöttséget hívott meg mind a 15 szövetségi köztársaságból. A fesztivál 

vendégei voltak a Moszkvai Krasznaja Sveja Ruhagyár, valamint a Kazah SZSZK szariagacsszki 

kerületének, a Grúz SZSZK szamtredszki kerületének, a Litván SZSZK aniksesajszki 

kerületének, az Üzbég SZSZK jangijuli kerületének, a Moldovai SZSZK drokijszki kerületének, 

a Lett SZSZK sztucskai kerületének, a Kirgiz SZSZK tyubszki kerületének és még más 

köztársaságok kerületeinek képviselői. Eljöttek az ünnepségre az Ivano-Frankovszki terület 

dolinái kerületének, a vásárosnaményi járás és a trebisovi kerület küldöttei is. A magyarországi 

küldöttséget Uszta Gyula képviselte.  

Hosszú sorokban vonultak végig a városon zászlókkal, transzparensekkel, Marx, Engels, 

Lenin arcképeivel az iskolák tanulói, az ipari és mezőgazdasági dolgozok, értelmiségiek, 

sportolók a Kolhozista-stadionban megrendezésre kerülő első internacionalista barátság-

fesztiválra.  A fesztivál a hősök terén található II. világháborús emlékmű megkoszorúzásával 

kezdődött. A fesztivál részvevői végig hallgatták Lenin: Mi a szovjet hatalom? című történelmi 

beszédét hanglemezről. A szónokok hangsúlyozták azokat a hatalmas szociális átalakulásokat, 

amelyek a szovjet kormányzat éveiben mentek végbe és megváltoztatták a járás arculatát.161  

A társadalmi, adminisztratív változások maguk után vonták a szellemi érték rend 

megváltozását is. Az új hatalom idealizált világképét erőszakos módszerekkel kívánta 

meghonosítani az emberek gondolkodásmódjában. Megszületett a szovjet gyermek nevelésére, a 

szovjet nő kialakítására, a szovjet példaképek kiválasztására vonatkozó szabályok.  Az új világ 

eszme rendszere  fokozatosan épült be a mindennapokban az otthonokba. 

                                                 
158 1654-ben Bohdan Hmelnickij az 1648-as lengyel  ellenes kozák felkélés vezetője látva seregei pusztulását a 

kozákok szabadságjogainak fenntartása fejében az orosz cárral kezdett tárgyalásokba. A tárgyalások eredménye az 

lett, hogy a mai Ukrajna keleti részét az orosz cár védnöksége alá helyezte. 
159 CSANÁDI 2004, 217. 
160  ГРАНЧАК-ПАЛЬОК 1973, 264. 
161  VERESS  - CSANÁDI 1974, 100, 
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A szovjet rendszer elvetett mindent, ami  a kapitalizmus maradványa. Ennek fényében 

került sor a művészetek terén történő átalakításra, ahol az engedélyezet művészeti irány a 

szocialista realizmus volt. A rendszer az alkotókat gúzsba kötötte, meghatározott stílus jegyek 

közzé szorítva az alkotásokat. 
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III. FEJEZET 

A SZOVJET IDEOLÓGIA  ÉS SZOCIALISTA REALIZMUS A HATÁSA A 

MŰVÉSZETEKRE 

 

„…ott zsarnokság van 

nemcsak a talpra álltan 

harsogott éljenekben, 

hurráhkban, énekekben, 

hol zsarnokság van, 

ott zsarnokság van 

nemcsak az ernyedetlen 

 

 

 

tapsoló tenyerekben, 

kürtben, az operában, 

épp oly hazug-harsányan 

zengő szoborkövekben, 

színekben, képteremben, 

külön minden keretben, 

már az ecsetben;…. 

 

Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról

 

3.1A szocialista realizmus hatása a kulturális életre 

A kultúra a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottsága ideológiai osztályának 

felügyelete alá tartozott. A Szovjetunióban a hivatalos álláspont szerint a kultúrpolitika 

„tartalmában szocialista és formájában nemzeti” irányú volt. A nemzeti jelleget a külsőségekben 

megnyilvánuló folklórelemek voltak hivatottak biztosítani, miközben újra és újra kampányszerű 

harc folyt „a kultúrában megnyilvánuló túlzott nemzetiségi törekvések kivédésére”. 162 

A művészet és a kultúra a hatalmi-politikai céloknak alárendelt, és a művészeti élet minden 

megnyilvánulása állami monopólium volt. A totalitárius államban a művészet és a kultúra 

legfontosabb funkciói és céljai a propaganda (az állami ideológia terjesztése), a nevelés 

(didaktikusság), a mítoszteremtés és az antropológia (az „új ember” képének megteremtése). A 

művészeteket ebben a rendszerben az teszi fontossá, hogy közérthető formában képes 

nagyközönséget elérni. A tömeghatás, a nagyközönséget célzó bemutatás teszi a propagandát 

képessé arra, hogy a totalitárius rendszerben a művészet propagandisztikus és nevelő funkcióját 

töltse be. Az alkotóknak a párt által meghatározott művészeti irányban, a szocialista realizmus163 

útvonalán kell haladni.164  

                                                 
162 FEDINEC –VEHES 2010, 322. 
163Szocialista realizmus: a marxizmus – leninizmus világnézet alapjain álló művészeti, alkotói módszer. A 

kommunista párt propagandájának szolgálatában álló stílusirányzat. Célja a kommunista világnézet átadása, nevelés 

a művészeteken keresztül. 
164 БОЛДИЖАР 2003, 378. 
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1946. június 28-án új pártlap látott napvilágot, az SZK(b)P KB Agitációs és 

Propagandaigazgatósága által szerkesztett, tíznaponként megjelenő „Kultura i zsizny” (Kultúra 

és élet) című orgánuma. Az, hogy az agit-prop. osztály igazgatósággá avanzsált, arra utalt, hogy 

az ideológia növekvő szerepet játszott a párt- és állami rendszeren belül. Széles körű offenzívát 

indítottak az összes ideológiai „elhajlás” ellen, össztűz alá vették az alkotó művészet, a 

tudomány, a kultúra összes ágazatát.165 A kulturális élet terén elsősorban a megfelelő ideológiai 

felkészültséget hangsúlyozták, és itt is, számos rendezvény bemutatása kapcsán megjelent a 

népek egyenjogúságának, a szovjet kultúra nagyságának (melynek kereteit, mint tudjuk a párt 

határozta meg) gondolata. 

A Vörös Zászló című  lap műkedvelő csoportja 1946-ban alakult meg.  Első előadásukat a 

Petőfi-esten mutatták be Beregszászban 1946. január 7- én, az előadást Nádas Anna vezette.166 

Az 1946-os újsághír arról számol be, hogy a február 7.-ei irodalmi esten előadásra kerültek 

Petőfi, Arany, Vörösmarty, József Attila versei, valamint Csehov színdarabjait adták elő. 167 Az 

előadás sikerét látva a színtársulat felkereste a vidék magyar falvait.168 

A mai Beregszászi járás területén elő művészeket, alkotókat a „formájában nemzeti, 

tartalmában szocialista kultúra” megvalósítására ösztönözték. Műveik, alkotásaik csak ebben a 

szellemben jelenhettek meg.169  

Beregszászon 1952-től működött egy önképző drámai kör, amely a köztársaságban az 

elsők között kapta a Népi Színház nevet. 1952-től működött a Beregszászi Népszínház, amely 

1990-ig több mint 50 színdarabot mutatott be A színházban volt egy magyar és egy ukrán 

csoport. Mindkét csoport Shobber Ottó vezetésével működöttHatalmas munkát végezet a 

népszínházban Schóber Ottó. Nemcsak mint rendező és műkedvelő színész, de mint 

színműfordító is. Többek között lefordította a népszínház szamára L. Juhvíd és A Rjabov 

Lakodalom Majinovkun című daljátékét is. Sokéves munkásságáért méltán nyerte el az USZSZK 

Érdemes Kultúrmunkása címet és a Munka Vörös Zászló rendjelet. A városban működött egy 

zenekar is, amelynek vezetője Huszti József volt. Tevékenységéért a zenekar vezetőjét 

kitüntetéssel díjazta a hatalom.170 

A szovjethatalom első éveitől kultúrházakkal, klubokkal, könyvtárakkal ajándékozta meg 

Kárpátalja „felszabadult” népét. Ezek az „új” intézmények többnyire régi uradalmi kúriákban, 

egyházi szeretetotthonokban, elhurcolt és odaveszett módosabb zsidó családok házaiban vagy 

jobb időket megélt, kuláknak minősített gazdák elkobzott épületeiben kaptak helyet, de olykor 

parókiákat, sőt templomokat is felhasználtak ilyen célra.  

                                                 
165 HELLER- NYEKRICS 2003, 447. 
166SZ. N. : A Vörös Zászló műkedvelő gárdájának nagy sikerű bemutatkozása Beregszászon.  Vörös Zászló, 1946. 

február 14. 2.  
167 SZ. N. : Irodalmi est. Vörös Zászló, 1947. február 8. 2. 
168 CSANÁDI 2004, 190.   
169

SZ. N. : Virágzik a formájában nemzeti, tartalmában szocialista kultúra. Vörös Zászló, 1951. február. 8. 2.  
170  ТРОНЬКО - ,БАЖАН,1969,112. 
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1948-ban megalakult Ungváron a Honismereti múzeum. Vezetője Petro Szova.171 A 

szovjet hatalomátvétel után létrejött Ungvári Honismereti Múzeum  állományába 40 000 

kiállítási tárgy tartozott.  A kiállítás anyaga három tematikára volt  felosztva: a vidék természeti 

világa,  a szovjet hatalom előtti és a szovjet hatalom alatt keletkezett kiállítási tárgyak. A 

múzeumi anyagok legnagyobb az 1944 előtti időszakból származott. Helyet kapott: a szovjet 

területfoglalás bemutatása, „Kárpátontúl felszabadítása”, a szovjet hatalom kultúrájának 

bemutatása. 172 

1950-ben a terület mindegyik falujában volt könyvtár, olvasó ház, kultúrházak és a 

klubokban 1300 képzőművészeti kör működött, amelyben 18 160 ember vett részt. 1951-ben a 

képzőművészeti körök köztársasági szemléjén a Kárpátalja elnyerte a második helyet.  

A pártvezetés azonban afelől nem hagyott semmi kétséget, hogy ők irányítják a  kultúra 

valamennyi szegmensét: „A párt- és állami irányításról a művészetek terén sem  mondhatunk le. 

Gondoskodni kell arról, hogy a támogató, művészileg értékes műveket jobban honoráljuk. 

Anyagilag is jobban támogassuk a szocialista realista alkotások létrehozóit, a magas színvonalú 

alkotói munkát. Nagyon határozottan fel kell lépni viszont minden ellenséges irányzat vagy 

értéktelen ellen”173 A magyar közművelődés ekkor az agitációs propaganda szintjére süllyedt. 

Közel 3-400 kultúrmunkást közel 150 intézményben, mint internacionalista – magyar 

közművelődési munkás jegyében fizettek.174  

Kárpátalja kulturális életében fontos helyet foglalt el a Területi Drámai Színház és a 

Filharmónia, a Kárpátaljai Tájismereti Múzeum, és a képgaléria. Az ungvári drámai színházban 

orosz, ukrán darabokkal dolgoztak. Míg a filharmóniában magyar és ukrán csoportok is voltak. 

Ezek a csoportok vendégszereplésben vettek részt Magyarországon, Lengyelországban. 175 

 A művészeti élet kapcsán megjelenik a fő irányvonal az alkotó számára: „A  művészi élet 

területén, szocialista realista művészeti alkotásokat kell  támogatnunk. Elő kell mozdítanunk 

művészetünk, irodalmunk fejlődését a szocialista realizmus irányában.”176   A kommunista párt 

célja, hogy megszabja a kulturális fejlődés fő vonalait. Az állami szervek feladata, hogy  

gondoskodjanak az elvek gyakorlati megvalósításáról, a szervezeti feltételek biztosításáról, a 

rendelkezésre álló eszközök helyes felhasználásáról. Mindemellett állami szervek feladata a 

káros, negatív törekvések megfékezése, az ellenséges kísérletek meghiúsítása is. Az a irányítás 

módszereiben párt arra hívja fel a figyelmet, hogy nem lehet figyelmen kívül hagyni  is az egyes 

területek sajátosságait.177 

                                                 
171  ГРАНЧАК-ПАЛЬОК 1973,, 258. 
172 ГРАНЧАК-ПАЛЬОК 1973, 259. 
173 KÁL, KKPA: Fond -1,opisz 6, od. zb.125.  lap 45. 
174 S. BENEDEK  1993, 103. 
175 ТРОНЬКО- БАЖАН 1969, 112. 
176  KÁL,KKPA: Fond -1,opisz 6, od. zb.25.  lap 11. 
177 KÁL,KKPA: Fond -1,opisz 5, od. zb.46..  lap 30. 
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A művészeti területen dolgozó pártszervezetek befolyásának, tekintélyének fontos 

tényezője a párttagok művészi színvonala, alkotó tevékenysége. Nem a tehetség valamilyen 

meghatározott szintje, a fontos, hanem a munkásosztály politikai-ideológiai céljainak követése. 

A párt politikájának művészetek által néptömegekhez való eljuttatása volt a meghatározó. A 

művészeti területen dolgozók ezt az elvet kellett, hogy érvényre jutassák.178  

3.2 A szocialista realizmus megnyilvánulása a képzőművészetekben  

A szovjet érában „virágzott a népművészet”Amelynek követésére hívták fel az alkotók 

figyelmét.179 

1945. június 14-én megrendezték az első „kárpátontúli ukrán” képzőművészek 

reprezentatív” kiállítását az ungvári szakszervezetek székházában. Erdélyi Béla, Manajló 

Tivadar, Boksay József, Koczka András, Grabovszky Emil, Rosenberg Miklós, Boreczky Béla, 

Dobos Endre, Soltész Zoltán, Sárkány Jolán, Kutlán István állították ki alkotásaikat. A 

pályakezdő fiatalok közül jelen volt munkáival Petky Sándor, Kálna Béla, Szőke István, Jordán 

Tibor. A Sztálin-korszakban ez volt az első és egyben utolsó olyan tárlat, amely még a szabad 

szellemben megfestett képeket mutatta be. A továbbiakban a szovjet művészetpolitikusok ezt az 

irányvonalat „burzsoá kultúrá”-nak minősítették. A területi pártbizottság képviselői a tárlat után 

okulására bemutatták az Ukrajnai Köztársasági Kiállítás anyagát: a szocialista realizmus kiemelkedő 

képeire hívták fel a kárpátaljai festők figyelmét. A képek hatalmas méretű kompozíciók, legtöbb a háború, a 

partizánmozgalom jeleneteit eleveníti fel, politikai vezetők arcképe, kemény rajzossággal megoldva, 

túlrészletezve. A képeknél főként a tónusok domináltak, a színek inkább csak járulékosak és piszkosak, 

fénytelenek., kikenve-kifenve, minden mennyiségben. 1945-1947 között Erdélyi csapatát is arra 

kötelezték, hogy a korábban képviselt európai szintű művészeti irányzat káros befolyásától 

szabaduljanak meg. Minden erejükkel valósítsák meg a szocialista realizmus előírásait 

művészetükben. A szocialista realizmus bemutatására, átvételére szervezték meg a belső ukrajnai 

szovjet művészek (festők, grafikusok, szobrászok) kiállítását Ungváron is.180 

1946 augusztusában jött létre az Ukrajnai Képzőművészeti Szövetség, vezetője Erdélyi 

Béla lett.181 A szövetség első tagjai között találjuk Boksay Józsefet, Fedor Manajlót, Boreczky 

Bélát, Koczka Andrást, Hrabovszki Emilt, Soltész Zoltánt, Vaszil Szvidát, Iván Harapkót, 

valamint Kontratovics Ernőt.182 Erdélyi Béla kísérletet tett a Kárpátaljai Képzőművészek Egyesületének 

újjáalakítására, ez azonban most már önálló szervként nem működhetett, csak mint előkészületi csoport az 

Ukrajnai Képzőművészeti Szövetség kárpátaljai szervezetének létrehozásához. Erdélyi sem az Egyesület 

                                                 
178 KÁL, KKPA: Fond -1,opisz 5, od. zb.200.  lap 25-26. 
179ОСТРОВСЬКИЙ 1974,100. 
180 DUPKA 2012, 100. 
181 ОСТРОВСЬКИЙ  1974, 105. 
182 FEDINEC–VEHES 2010, 316.  
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elnöke, hanem az ún. szervezőbizottság vezetője volt. Az ukrajnai szövetségbe való beolvadás 1946-ban  

történt meg.183 

A szovjet korszakváltás névváltoztatással is járt, ahol már a magyarosan csengő Erdélyi 

Bélából - Adalbert Mihajlovics Erdeli, Boksay Józsefből - Joszif Joszifovics Boksaj, 

Kontratovics Ernőből - Erneszt Kontratovics, Habda Lászlóból - Vaszil Georgejevics Habda, stb. 

lett. A továbbiakban a kárpátaljai nagymesterek megmaradásukért küzdve, engedményeket 

tettek, nemzetiségi hovatartozásukat is feladva. Szovjet, illetve ukrán művészeknek kiálltották 

őket ki, így vonultak be a hivatalos köztudatba. 184 

Ebben a korszakban csakis a szovjet ideológusok által engedélyezett szocialista-realista 

művészeti irányvonal érvényesülhetett. A pártvezetőség utasítására a kárpátaljai mérvadó festők 

(Erdélyi Béla, Boksay József, Koczka András, Boreczky Béla, Kontratovics Ernő, Soltész 

Zoltán, Manajló Tivadar, Grabovszky Emil, Vaszil Szvida, Glück Gábor, Kassai Antal) ún. 

szocialista „agymosáson” estek át, átnevelő szovjet művésztáborokba küldték őket. 

Művésztáborokban neves szovjet mesterek útmutatásával sajátították el a szocialista realizmus 

módszerét. Az „átnevelt” kárpátaljai művészek az 1950-es évektől kezdve a megyei, 

köztársasági, összszövetségi kiállításokon, csak olyan művekkel vehettek részt, amelyek a 

„szocialista valóságunk realisztikus felfogásáról és visszaadásáról tanúskodnak.”185 

A soron következő 1947-es tárlatra a zsűri már válogatott, próbált megfelelni a hivatalos 

elvárásoknak. Sok színvonalas kép, amelyek nem tematikusak nem kerültek be a kiállítás anyagai közzé. 

Viszont „tematikusuk” (politizálok, propagandajellegűek) alkotások helyet kaptak a kiállításokon. Erdélyi 

bár tematikailag engedményeket tesz (megfesti a nagyapót írni tanító kisiskolást, ez csaknem kötelező téma: 

„az írás-tudatlanság felszámolása”).  

Az 1947-es évtől a festők politikai vezetők szalagon gyártott arcmásait, sztahanovisták fényképről 

másolt portréját, vörös vászoncsíkokra írott jelszavakat, az ötéves terv célhatárait szemléltető grafikonokat 

készítettek.186 

1953-ban rendezték meg a beregszászi festők képkiállítását, amelyen bemutatásra 

kerültek Varga János „Tavaszi hóolvadás”, „Baktai tanya”, Garanyi József csendéletei, Haba 

Eleonóra parkrészletei, tájképei, Joanovics Pál „Vízeses’, „Verhovinai falu, eső után” c. képei, 

Deli Miklós „ A Vérke, Bucsu  mellet”, „Kukoricás” című képei. A kiállításról szóló 

sajtócikkben viszont bírálóan azt írták: „ A festők még nehezen birkóznak meg a szocialista 

realizmussal, témájuk megválasztása sem mindig felel meg a szocialista realizmusban rejlő 

lehetőségeknek”.187 
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1957-ben rendezték meg Beregszász egyik legnagyobb képzőművészeti kiállítását, 

melyen 130 festményt tekinthetett meg a nagyérdemű. Munkáival a tárlaton kitűnt Garanyi 

József.188 

Az ideológiai front kegyetlen támadásai Erdélyi Bélát is megviselték, a korábban kivívott 

címeitől, rangjától megfosztották. A mellőzés miatt a művész megtört, művészi válságba 

süllyedt. Létfenntartása érdekében rákényszerült a szocialista realizmusnak megfelelő munkákat 

készíteni. Ő is Lenin-, Sztálin-, Molotov- stb. portrékat festett. 1954-ben, Sztálin halála után is 

arra kényszerítették, hogy a rendezvényeken, önéletrajzi írásaiban, sajtópublikációkban 

önkritikát gyakorolva, nyíltan bizonygassa „szovjet hazafiságát.” A sajtóban éles támadások érték 

emiatt a művészt.  

1949. március 21-e a kárpátaljai kultúra fekete napja; az egykori kormányzóság tanácstermében 

ekkor bonyolódik le az ún. „értelmiségi gyűlés”, amelyet a pártvezetés a „kozmopoliták” elítélését jelölte ki 

fő napi rendi pontnak. A vezérszónok  Jurij Hojda ukrán költő volt, aki a kárpátaljai írószervezet vezetője, a 

művelődési életnek akkor az egyik legelismertebb személyisége. Hojda azzal vádolta meg Erdélyit, hogy 

eltér a szocialista realizmus útjáról.189Erdélyinek távoznia kellett a közéletből. Ez a diktatúra 

lelkileg, testileg összeroppantja és hatvannégy éves korában, 1955. szeptember 19-én hirtelen 

meghalt. 1970-ben a hivatalos kárpátaljai művészettörténet rehabilitálja. 1972-ben jelentetik meg 

az első Erdélyi albumot, ezt követően tehetségét elismerő cikkek, tanulmányok foglalkoznak 

munkásságával, azonban az őt ért sérelmeket elhallgatják.190 

Boksay József (1891-1975) az önálló realista kárpátaljai művészet megalkotására 

törekedett. Tájképeiben leginkább a Kárpátok hegyeit ábrázolta.191 Boksay a hatalommal 

kompromisszumot tudott kötni, így zavartalanul dolgozhatott. 

Grabovszky Emil a szovjet évek első szakaszában lelkesen festett, kiállításokon vett részt.  

Művészetét a pártideológusok nem támogatták, így kénytelen volt elzárkózni a festészettől. 

Manajló Tivadart/Fedort az 50-es években Erdélyihez hasonlóan egy ideig a „formalisták” közé 

sorolták be. A keményen bírálatok után kisebb elismerésben csak 1961-ben részesült, amikor 

Ungváron, és Kijevben nagysikerű egyéni kiállítást rendezett. 1972-ben a hatalomtól azt az 

elismerő szakmai címet kapott.192 Manajló Tivadar munkásságát több szakaszra lehet felosztani. 

A szovjet hatalom előttire és utánira. A hatalom átvételt követően megpróbált realista módon 

festeni. A keze alól kikerült munkák technikailag kifogástalanok, de erőltetettek.193  

A kárpátaljai politikai vezetés szemében „fekete bárány” volt a tájképfestő Koczka 

András is, aki hatvanévesen kapta meg az érdemes művész címet. Míg Moszkvában nagy 
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elismertség övezte, szűkebb pátriájában mellőzték a hivatalos körök. Politikai tendenciájú 

képeket nem készített. Roppant igényes alkotó, örökké elégedetlen a képeivel. Megélhetési 

gondokkal küzdve vállalkozik egyes, akkor divatos személyek, „mezőgazdasági élenjárók” 

portréjának megfestésére. Egyik ilyen hősnőt ábrázoló képe miatt súlyos kellemetlenségei 

támadtak. Az arcot a maga módján értelmezte, így az egyik „szocialista munkahős” asszony 

portréja miatt súlyos kellemetlenségei támadnak. A szovjet ember torzított ábrázolásával 

vádolták.194 

Görög katolikus papi múltja miatt a 40-es évek végén a szintén tájképfestő Soltész 

Zoltánt is a kommunista pártideológusok bélyegezték meg, pedig a szovjet megszállás előtt 

mondott le papi hivatásáról. Bútorgyári munkásként kereste a kenyerét, később a hatalom 

megenyhült iránta és realista látású valóságfestőként elfogadta művészetét, majd 

képzőművészként nagy karriert futott be195 

A Bródi házaspár — Iv án  és Larissza —műveinek főtémáját a  Kárpátontúl különböző 

nemzetiségű dolgozóinak ábrázolása képezte. Fa f a ragásokat, fémdomborműveket, 

festményeket készítettek. Ők készítették el a beregszászi járásban található Jánosi település 

központjában felállított emlékmű tervét. (lásd: 5. számú melléklet)196 

Kontratovics Ernő az Erdélyi-tanítványok egyik legjelentősebb alakja volt. 1945 után 

idegennek érezte a szocialista realizmus sematikus elvárásait. A hatalom által megkövetelt 

„munkatéma” megjelenítése helyett erőltetett tájképfestészetét a népi hiedelemvilág képi, illetve 

lírai életképi ábrázolásával gazdagította. Szőke István, és a Habda László Endrédy a bemutatott 

munkái az 50-es évek elején visszhang nélkül maradtak. Sztaskó Gyula kerülte a politikai 

tematikákat.  Festőként, grafikusként a magyaros vonalú kisméretű képekkel szerzett elismerést.  

Kassai Antal szakmailag elismert valóságfestőként mindvégig élvezte a hatalom támogatását. A 

kárpátaljai képzőművészek szervezetének 15 évig volt az elnöke. Balla Pál festő, rajztanár 

történelmi témákat megjelenítő festményeivel nem kapta meg a hatalomtól a támogatást.197  

Medveczky Miklós mesterien művelte a monumentális festészetet, illetve falikép-, 

továbbá portréfestészetet. Medveczky Miklós nevéhez fűződik a monumentális-dekoratív 

képzőművészet. A kárpátaljai monumentalistaként számon tartott Balla Pál, Medveczky Miklós 

művei díszítik a társadalmi intézményeket, klubok, óvodák, éttermek, buszállomások falait.198  

Medveczkyné Luták Edit a textilművészet, könyvillusztráció, a csendélet, a városi és falusi 

életkép festészet szakterületén is jeleskedett.  

Az 50-80-as években a kommunista ideológia alatt tartott festők, a mindenáron 

érvényesülni akaró piktorok ecsetje, ceruzája alól sorra kerültek ki a háború és a 
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partizánmozgalom jeleneteit felelevenítő hatalmas méretű kompozíciók, az illegalitásban harcolt 

kommunisták arcképei, a politikai vezetők, a szocialista munka hőseinek, az élenjáró fejőnőknek 

teátrális beállítású portréi, a termelési képek stb. A szovjethatalom éveiben nem tudott teljesen 

kifejlődni Kárpátalján sem az ukrán, sem a magyar képzőművészeti élet. 

Az ebben a régióban alkotó nemzedékeket is „megtörték” ideológiai síkon, alkotói 

szabadságuktól megfosztották őket. A „befutott” művészek között, bár számosak  „magyar 

nevű”-ek, „magyar származású”-ak, azonban alkotásaikat nem a „magyar lélek” szülte. Annak 

ellenére, hogy a hivatalos körök a főiskola féléves fennállását illegálisnak tekintették, a rektor a 

növendékeket levizsgáztatta és részükre oklevelet adott ki.  

Ungváron évente egyszer rendeztek kiállításokat tematikus feltétellel. A munkák a tárlat 

előtt előzsűrizésen mentek át, csak azok a művek kerülhettek a kiállítás anyagai közé, amelyeken 

érezni lehetett a szocialista építő munkát, a szovjet hazafiaságot, a munkás nép életének örömét.   

A többi festő nem tudott megfelelni ezeknek az elvárásoknak. Így tehetségét a jól fizető 

szocialista vezetők arcképeinek elkészítésére használta fel. Benkő György (1947) többször vett 

részt a járási kiállításokon munkáival, egy alkalommal, képe eljutott az összövetségi kiállításra. 

Ha tematikus kiállításokat rendeztek, akkor a művészek számára megadták a témát, és csak 

ezeket a képeket lehetett kiállítani. Ilyen tematikus kiállításokat rendeztek például november 7-

ére vagy május 1-jére. De voltak olyan kiállítások is, mint például az őszi tárlatok, melyeknek 

nem szabtak olyan szigorú korlátokat. „Nagyon nehéz volt akkoriban egy, a hatalom által nem 

elismert magyar festőnek részt vennie a tárlatokon.” Tájképei nem illettek bele a szocialista 

realizmus sematizmusába, így nem volt kora ünnepelt festője.  Éveken át a beregszászi 

műszergyár plakátfestőjeként dolgozott. 199  

A sajátos kárpátaljai képzőművészet értékeit a politikai indíttatású elvárások évtizedekig 

a propaganda szintjére igyekeztek silányítani. A favágókat ábrázoló életképekre mindenképpen 

rákényszerült egy munkaverseny felhívás. Kiemelkedik a korban művészetével: Garanyi József, 

Horváth Anna, Veres Péter, Benkő György, Bródy András, Kolozsvári László, Hidi Endre.200 

Kolozsvári László festőművész 1973-74 között vett részt először területi kiállításokon. 

Csakhogy festményei nem feleltek meg a kor tematikus elvárásainak, ebből kifolyólag nem 

állították ki őket.  

 Kiemelkedő művész volt Horváth Anna (1924-2005) szobrász és keramikusművész, az 

Ukrajnai Képzőművészeti Szövetség tagja, érdemes művész. Dolgozott a téglagyárban, volt 

plakátfestő a mozinál, díszlettervező a színházban, kirakatrendező a kereskedelemben, s 

mindeközben művész: keramikus, érmész, szobrászművész. Horváth Anna első kisplasztikái 

1958-ban jelentek meg a város képzőművészeinek hagyományos Őszi tárlatán. Tehetségére 

azonnal felfigyeltek a szakértők. Műveiben az egyszerű embereknek — munkásoknak, 
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parasztoknak állított művészi emléket.201 Az 1958-as évtől kezdve szerepel a járási, megyei, 

köztársasági, össz-szövetségi kiállításokon, nemzetközi kiállításokon nyert díjak fémjelzik 

alkotói útját. Alkotásai szerepeltek Varsóban, Budapesten, Berlinben, Bukarestben, Kassán, 

Nyíregyházán. 202  A Lenin-centenáriumra készített érméi elismerést nyertek a Moszkvai 

Országos Éremkiállításon, valamint a budapesti és varsói kiállításokon, 1973-ban egyik műve 

bronzérmet nyert az országos érem kiállításon. A hetvenes évek közepén már Ukrajna legjobb 

szobrászai közt tartják számon, mint plakett művész és érmész pedig a legelsők egyike. Érem 

művészetét érdekes térépítési megoldások, dimenziójátékok jellemzik, amelyek gyakran szinte 

egy miniatűr színpaddá változtatják az alig néhány centiméteres alkotást, ennek különböző 

térszakaszaiban egész történetet tud elmondani egy-egy jól megválasztott jelkép 

segítségével.(lásd 6. számú melléklet)203 

 A kor jeles festője volt a csonkapapi születésű, de Bereszászban elő Veres Péter (1943-

2004).Miután 1968-ban   befejezte az ungvári  iparművészeti szakiskolát,  képei folyamatosan 

kiállításokon szerepeltek. Számtalan egyesületnek volt tagja. Képei Kijevtől Budapesten és 

Varsón keresztül bejárták a világot. Veres Péter kora egyik kísérletezője önmaga keresője.  

Beregszász kiemelkedő festője volt Garanyi József (1921-2009) festőművész. Garanyi 1958-től a 

Szovjetunió, 1961-től Ukrajna Képzőművészeti Szövetségének tagja. Dolgozott mérnökként, 

plakátfestőként a mozinál, portrékat festett élmunkásokról. Főként a tájképeket festett. Képeiben 

megpróbált elrugaszkodni a szocialista realizmus elvárásaitól.  

A nagydobronyi  Hidi Endre (1944-) keramikus művész miután 1965-ben befejezte az Ungvári 

Iparművészeti Szakközépiskolát alkotásaival több kiállításon is részt vett. 1975 óta már nem csak 

a Szovjetunió határain belül, hanem kívül is szerepelt munkásságával. Alkotásaiban keverednek 

a tipikus népi elemek a karhatalom által előírt stílussal. 

3.3 A szocialista realizmus megnyilvánulása az irodalomban 

Kárpátalja szovjetizálása (1944 októberétől) nem kedvezett a szellemi-irodalmi élet 

fellendülésének. Sőt, az írók és költők a legújabb irányzatok követésének lehetőségétől is meg 

voltak fosztva. Ehelyett rájuk kényszerítették a szocialista realizmus művészeti irányvonalát, s a 

Szovjetunió írószövetségének éppen megalakuló helyi szervezetét felhasználták az ahhoz való 

igazodás biztosítására.204 A kárpátaljai magyar irodalom legelső kezdeményezéseit az igazodás 

formálaj. Igazodás a szocialista realizmus elvárásaihoz.205A kultúra, a magyar irodalom 

alakulása Kárpátalján elválaszthatatlan az egyéni és a közösségi sors változásaitól. 
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Az 1948-as írószövetségi plénumon kultúr-apparatcsikok magyarázták az íróknak, mi a 

kötelességük: dicsőíteniük kell a munkások, a kolhozparasztok és az értelmiség hősies 

tevékenységét. Az SZK(b)P KB azt is előirányozta, kit miért lehet szatirikus nevetés célpontjává 

tenni: kinevethető mindaz, „ami idegen a mi szovjet erkölcsünktől és életmódunktól” — főként a 

„burzsoá kultúra előtti hajbókolás”.206 

Évtizedeken keresztül alakultak ki a kárpátaljai magyar irodalmi élet keretei. A beregszászi 

irodalmi kör már 1947-1948-ban létrejött, és az 1951-ben Ungváron alapítottal is kapcsolatba 

lépett. Sőt szervezetileg is egyesültek, de a két város közötti több mint 70 km-es távolság miatt 

külön tartották összejöveteleiket.207 1951-ig szinte nem is beszélhetünk önálló magyar 

irodalomról. 1945-1951 között semmilyen önálló magyar alkotás nem jelent meg. 208  

A kezdeti magyar irodalom Balla László és Kovács Vilmos nevéhez köthető. Balla 

László fő műfaja a novella, de regényei, verses kötetei, riportkönyvei is jelentek, már meg 

magyar, ukrán és orosz nyelven. Kovács Vilmos leghíresebb regénye, amelyet a hatalom betiltott 

a Holnap is élünk. A  megjelenése után tiltó listára került. 

A II. világháború utáni időszak új alkotó tagjai: Füzesi Magda, Dupka György, Fodor 

Géza, Finta Éva, Nagy Zoltán Mihály. Kialakultak az irodalmi élet szervezeti formái is. 1967-

ben létrejött a Forrás Stúdió. 1971-ben megalakult a József Attila Irodalmi Stúdió.209 Önálló 

politikai vagy civil szervezetekkel a magyarság nem rendelkezett az időszakban, ezt az űrt az 

irodalmi társulások töltötték be.210 

A cenzúra minden eszközét használták, alkalmazták,  a kor művészeti alkotásai fölött. A 

szocialista vezetésben ugyanis nem az döntötte el, hogy mi kaphatott publicitást, hogy mekkora 

volt rá a kereslet, netán mekkora művészi értékkel bírt, hanem hogy mennyire felelt meg a kor 

kívánalmainak, azaz a szocialista művészeti eszmeiség kritériumainak. 

A kor irodalmi alkotásai tükrözték a szocialista realizmus elvárásait. Az időszakban 

született arató énekek, Lenint dicsőítő írások mindegyike erős ideológiai töltettel volt átitatva. 

Több ukrán költő művét is lefordították magyar nyelvre ilyenek voltak: Jurij Hojda versei, 

Makszim Rilszkij versei, Volodimir Szoszjura, Jákub Kolász,  Mihaljo Matuszovszkij művei. Az 

ukrán nyelvű  szovjetírók  közé H. Hojda, O. Markus, M. Potusnyak tartozott. Az ukrajnai Írók 

egyesületének kárpátaljai része 30 irodalmárt fogott össze, melynek 1950-60-ig megjelent egy 

irodalmi újsága, melynek címe „Ragyanszke Zakarpatja”. 

Számos munkadal, munkavers íródott ekkor. A művek színtere a mező, a kolhoz földek 

illetve a gyár. A művek központi alakjai a gyári munkások, kolhozisták akár férfiak, akár nők, 

aratók, kommunisták. (Lásd:7.számú melléklet) 
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Külön kategóriát képeztek a május 9., vagy a november 7. kapcsán írt  művek, melyekben 

a hősökre emlékezve egyben  kijelölték a követendő utat az akkori generációk számára is, s 

ebben a legfontosabb  szerepet az önfeláldozás, a bölcs vezetőkbe vetett rendületlen hit ( Lenin) 

játszották. 

A Szovjetunió megalakulása 50 évfordulójának tiszteletére a fiatal költők egy igen 

érdekes, színvonalas kötetet tettek le az olvasó asztalára — A várakozás legszebb reggelén című 

verses antológiát Kecskés Béla, Balogh Balázs. Balogh Miklós készítette. Füzesi Magda, 

Ferenczy Tihamér legújabb verseit tartalmazza ez a kötet, bepillantást nyújtva a fiatal nemzedék 

gazdag lelkivilágába, meggyőzve bennünket céljaik, törekvéseik szépségéről, tisztaságáról. 

A Vörös Zászló c. lap szerkesztősége mellett működő irodalmi stúdiónak orosz—ukrán 

tagozata is volt.  A népek barátsága, az internacionalizmus gondolata továbbra is központi helyet 

foglalt el a lap hasábjain. A Vörös Zászló fontos szerepet töltött be abban, hogy mozgósítsa a 

kerület dolgozóit a XXIV. pártkongresszus által kitűzött feladatok teljesítésére, és hogy 

kommunista szellemben nevelje a dolgozókat.211 

 1954-ben megfogalmazódtak a párt elvárásai a művészekkel szemben:  „A szocialista 

társadalom azt igényli az íróktól és művészektől, hogy alkotásaikban pontosan foglaljanak állást  

a szocializmus mellett. A párt, amely egész társadalmunknak ideológiai és politikai vezető ereje,  

a művészetben sem mondhat le az eszmei irányításról. A párt állásfoglalásai irányt mutatnak a 

művészeknek is.  A szocialista államnak  elsőrendű feladata, hogy eszmei, szervezeti és anyagi 

eszközökkel segítse a művészete fejlődését, egyszersmind adminisztratív intézkedésekkel is 

föllépjen a politikailag ellenséges vagy a közízlést sértő jelenségek ellen.”212   

Az ungvári egyetem magyar filológiai213 szakos hallgatói indították 1966 őszén az Együtt 

című gépírásos folyóiratot. Hasábjain a fiatalok minden műfajban publikáltak. Két „évfolyam” 

után, politikai veszélyt feltételezve, a lapot a pártbizottság betiltotta, és az ifjú szerkesztőket 

felelősségre vonták. 1967-ben az ukránból fordított Kárpátontúli Ifjúság című területi (megyei), a 

helyi Komszomol bizottság lapja keretében engedélyezték a Forrás Ifjúsági Stúdió 

megalakulását. A szerzők írásaikban figyeltek az egyetemes magyar irodalomra, ápolták helyi 

hagyományait, néprajzi és folklórgyűjtéssel is foglalkoztak. A csoport vezető személyisége 

Kovács Vilmos költő volt. Miután ezt betiltották, a fiataloknak a Kárpátontúli Ifjúság c. lap adott 

publikálási lehetőséget. Ennek berkeiben alakult meg a Forrás Stúdió. A Forrás tagjai – Zselicki 

József, Balla Gyula, S. Benedek András, Györke László, de szerepet vállalt benne Kovács 

Vilmos és Fodó Sándor is – az irodalmi tevékenység mellett szót emeltek a magyarok kollektív 

jogaiért két beadványban (1971 őszén és 1972 tavaszán), melyeket a területi pártbizottsághoz, 

illetve Moszkvába a legfelsőbb párt- és állami vezetéshez címeztek. Kovács Vilmos és S. 
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Benedek András a magyarországi Tiszatáj 1970. októberi és decemberi számaiban először adtak 

hírt a kárpátaljai magyar irodalomról. 214A stúdió vezetői ellen a sajtóban rágalomhadjárat indult. 

Az volt a vád ellenük, hogy „elidegenedtek a szovjet valóságtól, a polgári és nacionalista 

irányzatok bűvkörébe” kerültek. Az Elidegenedés című, hírhedtté vált cikket Balla László írta 

meg. A Forrás Stúdió tagjai a szülőföldjükön évekig nem, de Magyarországon annál többet 

publikáló tagjai - Fodor Géza, Vári Fábián László, Zselicki József és mások - közel egy évtized 

szilencium után térhettek vissza a kárpátaljai irodalmi életbe. A József Attila Irodalmi Stúdió 

azért, hogy más művészeti ágak - festők, szobrászok, zenészek, néprajzosok, történészek stb. - 

képviselőit is a soraiba fogadhassa, 1988. január 30-án József Attila Alkotóközösségre 

változtatta a nevét A következmény a „magyar burzsoá nacionalizmus megnyilvánulásai” elleni 

harc volt, aminek eredményeképpen néhány diákot eltávolítottak az egyetemről – behívtak 

katonai szolgálatra, de később befejezhették tanulmányaikat –, és ideológiai alapon a Forrás 

helyett 1971-ben létrehozták a József Attila Irodalmi Stúdiót, mint a szovjet irodalmi eszmény 

szószólóját. Ők már a Kárpáti Igaz Szó c. lap körül tömörültek, melynek főszerkesztője, Balla 

László aktívan közreműködött a renitensek megregulázásában. A Forrás aktivistáit néhány évig 

megfosztották a publikálás lehetőségétől. Ezen éveknek a sérelme határozta meg írói önképüket. 

Ballának 1975-ben a Kárpáti Igaz Szóban megjelent Szovjet magyarok c. cikksorozata Európa 

etnikai térképén az „embereknek egy új kategóriáját, a szovjet magyarokat” vélte fölfedezni. 

Hivatalos ideológiává vált, hogy a magyar irodalmi hagyományokat nem a magyar irodalom 

egészében, vagy a helyi irodalmi hagyományokban kell keresni, helyettük a moszkvai emigráns 

írók (Zalka Máté, Illés Béla, Hidas Antal, Gergely Sándor) emelkedtek irodalmi klasszikusokká. 

A józsef-attilások fokozatosan távolodtak el ettől a tehertől, 1988-ban újjáalakulva már a 

kárpátaljai magyar alkotók – tehát nemcsak írók, költők – elismert egyesülete volt az övék. A 

József Attila Alkotóközösség társelnökei: Balla D. Károly, Dupka György, Horváth Sándor. 

Fóruma ennek is a Kárpáti Igaz Szó volt. 215 

A Forrás Stúdió tagjai Beadványt készítettek, amelyet – miután 1971 szeptember-

októberében több ezren aláírtak – eljuttatták a kommunista párt kárpátaljai, területi titkárához és 

más fórumokhoz. Nemcsak a stúdió sérelmeit vetették fel, hanem a kárpátaljai magyarság súlyos 

nemzetiségi jogi, anyanyelv használati és művelődési problémáit is, sőt a magyarokat és a 

németeket sújtó „kollektív bűnösség” bélyege ellen is szót emeltek. Az első Beadványban – mely 

indigóval gépelve, sokszorosítva, röpiratként terjedt Kárpátalja-szerte – először fogalmazták meg 

egy magyar érdekvédelmi szervezet létrehozásának igényét. 1972 tavaszán újabb, egy második 

Beadványt állítottak össze, amelyet 1660-an írtak alá, ezt már az SZKP KB Politikai 

Bizottságának, Moszkvába juttatták el. Követelték a magyarság kollektív bűnösségéről, az 1945. 

novemberi elhurcoláskor kiadott határozat visszavonását. Kérték a magyar anyanyelvi oktatás 
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kiterjesztését az iskola  minden szintjére, a magyar történelem tanításának engedélyezését, egy 

magyar nyelvű szépirodalmi folyóirat indítását, a könyvkiadás támogatását, a nyelvhasználati 

sérelmek orvoslását. 

A magyar iskolák tankönyveit az orosz eredetiből fordították. A fordításos tankönyvek 

alól a magyar nyelvi és irodalmi tankönyvek természetszerűen kivételt képeztek. A legelső 

kárpátaljai magyar irodalom tankönyvet (1950) az akkor Moszkvában élő Hidas Antal írta, az 

összes többit pedig helyi szerzők (Csengeri Dezső, Drávai Gizella, Balla László, Gortvay 

Erzsébet és mások). A másik kiadó, a Kárpáti, nem nemzetiségi kiadó volt, de kezdettől 

működött magyar osztálya, sőt 1959-től magyarországi kiadókkal jelentettek meg közös 

kiadványokat. A Kárpáti kiadó csak 1970-ig mintegy 1.800216 címet adott ki, együttesen közel 

20 millió példányban. Ezek egy része Magyarországon került forgalomba. Az almanachok, 

antológiák a publikálási lehetőséget jelentettek, mivel az állami könyvkiadó ez időben is csak 

egy-két kárpátaljai magyar író vagy költő könyvét adta ki évente. 1945-től 1983-ig a beregszászi 

Vörös Zászló c. újság mellett működött irodalmi stúdió. Hosszú ideig az egyetlen kapaszkodó 

volt Técsőtől Ungvárig a magyar tollforgatóknak. Könyvpótlásra 1979–1986 között a közel 40 

ezres példányszámban megjelenő Kárpáti Igaz Szó  kis, az újságból kivágható verses kötetkét és 

egy antológiát adott ki (15 költő egy-egy versével).  

1957–1964 között Naptár, utána Kárpáti Kalendárium, 1977-től Kalendárium címen adta 

ki a Kárpáti Kiadó ezt a régi korokból örökölt népolvasmányt. 1957-től megjelentek a 

könyvesboltokban a magyarországi könyvek, lapok, amelyekre elő is lehetett fizetni. 

3. 4 A szocialista realizmus megnyilvánulása a zene művészetben 

A szovjet vezetés a zene területét is szabályozni és korlátozni kívánta.  Betiltottak minden olyan 

zenét, amely formalista volt, azaz nem volt dallamos. Ezeket a zeneműveket népellenesnek 

kiáltották ki. 

1945-ben nyílt meg az ungvári területi zene művészeti szakközépiskola.217 A szovjet 

érában több  ukrán népdal gyűjtemény  kiadására került sor. 1959-ben  Mihajlo  Krecsenko 

szerkesztésében kiadott népdal  gyűjteményben a szovjet rendszert dicsőítő,  a kor elvárásai 

szerint megváltoztatott népdalok kerültek, többek közt a nagyszőlősi járás falvaiból is. 218 

A szovjethatalom első éveiben megnyíltak a szovjet zene pedagógiai alapokon nyugvó 

zenei intézmények. Sorra nyíltak meg a zeneiskolák a vidéki városokban, falvakban. Megnyitotta 

kapuját a Területi filharmónia 1946, a Kárpátaljai Dal és Táncegyüttes, az Ungvári Zenés 

Drámai Színház (1946). Létrehoztak egy magyar zenei együttest is.219 
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1973-ban Hancsár József vezetésével bemutatják a Verbunkos és csárdás c. 

tánckompozíciót, melyet magyar népdalokból állított össze. Az előadás hatalmas sikert aratott.220  

Az 1946-ban létrehozott Magyar Népi együttes majd a későbbiekben kapja a Magyar Melódiák 

nevet, a területi filharmónia együttese volt. Ez 30 éven át képviselte a  magyar  zenekultúrát. 

Kezdeti tagjai: Galambosi Gyula és cigány kórusa, Bundzik József, beregszászi zenész, Lehocki 

Gyula, Patai Kálmán, Zeke Gyula amatőr énekes, Kaposi Judit  színész- énekesnő, Fodor Irén. 

A Magyar Melódiák kiszolgálta a hatalom elvárásait. A zenekar 1974-ben ideiglenesen 

beszüntette működését. A magyar zene terén az űrt az 1975-ben létrejött Magyar 

Kamaraegyüttes pótolta, alapítója Viszányik Ivan. Bemutatkozó előadásra 1975. szeptember 21-

én Salánkon került sor.  Fenállása alatt népdal esteket szervezett, iskolásoknak ismeretterjesztő 

előadásokat mutatott be. Az ideológiai rá hatás a kamara együttest sem kerülte el. Kötelezővé 

tették az ideológiai műsorokat. Csak minden második műsor lehetett magyar témájú.221 

3.5  A szocialista realizmus megnyilvánulása az építészetben 

Az 1960-as években a művelődési házak száma ugrásszerűen meg nőtt.  A kultúrotthonok helyet 

kaptak egykori kúriákon, volt birtokosok, elhurcolt zsidók házaiban.222 

Az 1960-1970-es évektől kezdve megjelentek a szovjet mintájú közigazgatási épületek, 

pártházak, kereskedelmi egységek, oktatási-kulturálislétesítmények. Az új vagy átalakított 

épületek jelentősen megváltoztatták a kárpátaljai városok, falvak arculatát. A tereken 

megjelentek „a proletariátus vezéreinek" (leggyakrabban V. I. Lenin), valamint a szovjet 

katonahősök szobrai és emlékművei. Megjelentek a köztereken a köztéri virágtartóvázák, 

reklámtáblák, propagandaeszközök. Az útszéleken megjelentek a népies motívumokkal díszített 

buszmegállók, az ipari komplexumokat pedig a város szélére telepítették, amivel sajátos, önálló 

életet élő ipari negyedek alakultak ki.223 A vidéken igen nagyszámú és kiterjedt kulturális 

intézményhálózat alakult ki, ami a gyakorlatban nem jelentett mást, mint a falusi klubok 

tömegét. Ezekkel többnyire egy tető alatt volt a könyvtár és a mozi is, kielégítve ezzel a 

szocializmus elvárását az emberek nevelésére és szórakoztatására.224 

 Beregszász városának arcképét jelentősen megváltoztatta a szovjet vezetés. Az egykori 

Rákóczi Ferenc teret 1945-ben Vorosilov marsallról nevezték el, a templommal szemben fekvő 

parkban pedig Sztálinnak állítottak emlékművet, amelyet 1961-ben bontottak le. 1957-ben az 

Októberi Forradalom 40. évfordulója névre keresztelték a teret.  A Hősök terén 1945 júniusában 

obeliszket emeltek itt a 138.sz. lövészhadosztály elesett harcosainak, amely köré parkot 

telepítettek.( lásd: 8. számú melléklet). Azóta viseli a tér a Hősök tere nevet.225A tér a 
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Felszabadulás tere nevet kapta.  1970-ben Lenin születésének 100. évfordulójára állították fel a 

téren a vezérének a bronzszobrát (természetesen közpénzből). A szobrot 1991-ben távolították el 

a városi tanács határozata alapján. (lásd 10. számú melléklet) 

A hatvanas évek elején született a döntés Beregszászon arról, hogy az egykori 

nagyzsinagógát kultúrházzá kell átépíteni. Az építkezés kezdete még a Hruscsov-korszakba 

nyúlik vissza, pénzszűke miatt azonban hamarosan elakadtak a munkálatok, az épület köré emelt 

állványok még jobban elcsúfították a város központját. Csak 1965-ben láttak hozzá ismét az 

építkezéshez, többszöri halasztás után végül is 1969. július 7-én nyitották meg az épületet.226 

(Lásd 10.számú melléklet)  belső falát Medveczkzy Miklós 1969-ben elkészített alkotása 

díszíti.(Lásd: 11. számú melléklet) 

A Barátság Házat 1967-ben az „Népi történelmi-forradalmi múzeummá” nyilvánították. 

1971-ben az SZSZKSZ művelődésügyi minisztere arany diplomával tüntette ki a kultúrházat. A 

Barátság Háza jelentős szerepet töltött be az ifjúság eszmei-politikai nevelésében. Az üzemek 

politikai iskolái, kommunisták tartottak előadásokat az intézményben. A kerületi Komszomol 

bizottság itt adta ki tagsági könyveit az ifjú komszomolistáknak, itt avatták az ifjú pionírokat és 

októbristákat. 

Többek között a művelődési házak lehettek a terepei azoknak a megnyilvánulásoknak, 

amelyek ennek a művelődéspolitikai iránymutatásnak a kereszttüzébe kerültek, miszerint a 

forradalom ideológiai támadása a kommunizmus ellen nem múlt el nyomtalanul, a kulturális 

életben ezek az eszmék fel-felbukkantak. 

A szovjet ideológia az élet minden területét irányítani kívánta. Ez alól a művészeti élet 

sem képzett kivételt.  Az egyén nem tudok kibújni a hatalom által rá erőszakolt, párt állam által 

támogatott ideológianyomás alól. Az élet minden területet uralni kívánó szovjet ideológia 

gyökerestől változtatta meg a kárpátaljai magyar emberek identitását, szépérzékét.  A 

művészeteken keresztül megnyilvánuló marxista –leninista elvek észrevehetetlenül váltak az 

kárpátaljai magyarság életének részévé. 
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Összefoglaló 

 

A szakdolgozatban a szovjet ideológia hatását vizsgáltuk meg a társadalmi, művészeti 

életre, továbbá a szocialista realizmus megjelenési formáit az 1950-1970-es időszakban 

Kárpátalja magyar nyelvterületein.  

A szakirodalmi, sajtó- és levéltári kutatás eredményeképpen megbizonyosodtunk arról, 

hogy a szovjet ideológia az élet minden területét irányítása alatt kívánta tudni. Célunk a 

munkával, hogy bemutassuk  Kárpátalján a szovjet rendszer alatt  végbe ment  társadalmi, 

művészeti változásokat.  További célkitűzésünk az volt, hogy rávilágítsunk a területen 

tevékenykedő agitátorok, népnevelő csoportok munkájára, azok hatására. 

A kutatás során meggyőződtünk arról, hogy az alkotók a szocializmus első éveiben 

nehezen sajátították el az új rendszer által szabott elvárásokat. Kis időbe telt, amíg a kárpátaljai 

magyar alkotóknak  is „sikerült” műveiket felölteni a szocializmus és szocialista realizmus 

kulturális elemeivel. Időbe telt, amíg a kárpátaljai alkotók művei is bekerültek a szocialista 

kultúra sablonjába, de már az 50-es évek elejére megjelentek és magyar nyelven is dicsőítették a 

szocialista embereszményt. A szovjet rendszer fő célja a hatalom megszilárdítása volt. Ennek 

érdekében  felhasználták a  művészetek minden ágazatát. Az adott korban készült alkotások 

ideológiai nyomásra, sok esetben kényszerből készültek, így torzított képet festenek az utókor 

számára. 

A kutatás során szembesültünk azzal, hogy a hétköznapok átpolitizálása eddig soha nem 

tapasztalt módon valósult meg térben és időben. A propagandahálózat túlméretezett, 

túlszervezett és bürokratikus volt. Az agitátoroknak kikiáltott személyekkel szembeni elvárások 

irreálisak voltak. Mint agitátor a személy csak másodállást töltött be.  Az egyes kampányok 

során az agitátorok munkája kétszeresére duzzadt. A propaganda működött a munkahelyen, az 

otthonokban, a tereken, az utcán, az iskolákban és az óvodákban.  Az 1940-es évek végétől az 

agitátorok, népnevelők az élet minden területén jelen voltak. 

A választott téma feldolgozásánál a legnagyobb gondot az objektív, magyar nyelvű 

szakirodalom hiánya okozta, mivel a szovjet időszakra vonatkozóan többnyire az egykori 

átpolitizált szovjet szellemiséget és propagandainformációkat tartalmazó művek, vagy általános 

szintézisek állnak rendelkezésre, melyek inkább az eseménytörténettel foglalkoznak és csak 

kevés hangsúlyt fektetnek a kulturális és művészeti életre. A munka azonban nem teljes, több 

más aspektusa a témának nem került feldolgozásra, és emiatt elmondható, hogy a téma 

kutatásával érdemes a továbbiakban foglalkozni. E mellett hatalmas propagandaanyag, korabeli 

sajtó és levéltári anyag áll még rendelkezésre, melyek feldolgozása szintén új lehetőségeket nyit. 
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РЕЗЮМЕ 

В роботі досліджено вплив радянської ідеології в суспільному і мистецькому житті, 

а також прояви соціалістичного реалізму у 1950-1982-их роках в угорськомовних районах 

Закарпаття. 

Література, тогочасна преса та архівні джерела переконали, що радянську 

ідеологію намагалися втілити в кожен аспект життя. Метою нашої роботи було показати, 

які зміни пройшли на Закарпатті у суспільному та художньому житті в досліджений 

період часу, а також, висвітлити  діяльність активних радянських агітаторів, діючих на 

Закарпатті, та результати їх роботи.  

У ході досліджень, ми переконались, що угорські творці перших років соціалізму 

важко  освоїли  нові вимоги  у складних умовах радянського уряду.  Але за короткий час 

цим творцям Закарпаття вдалося освоїти соціалістичну культуру, й з часом закарпатські 

художники включилися до напрямку соціалістичного реалізму. Твори  в ці роки 

виготовлялися під ідеологічним тиском. 

 Основна мета радянської влади полягала в зміцненні владної системи, тому 

ідеологічна агітація проводилась у всіх сферах мистецтв, суспільного а культурного 

життя. У ході дослідження, ми дізналися, що політизація була присутня у повсякденному 

житті. Мережа пропаганди набула великого розміру, була широко організованою і 

бюрократичною.  Завдання агітаторів були нереалістичними. Пропаганда працювала на 

підприємствах,  в будинках, на площах, на вулицях, в школах і дитячих садках. З кінця 

1940-х років, агітатори були присутні  у всіх верствах суспільства. 

 В обробці обраної тема, найбільшою проблемою була відсутність об'єктивної, а 

також угорськомовної спеціальної літератури, тому що в радянські часи вся література 

була пропитана радянським менталітетом, та політичною ідеологією. 

 Робота ще не завершена, так як багато матеріалів з інших  аспектів не оброблено.  І 

тому можна сказати, що дослідження повинно і надалі продовжитися.  Адже є досить 

багато пропагандистичної літератури, а також архівного матеріалу періоду Радянського 

Союзу, які ще послужать добрим джерелом для дослідження. Вважаю, що дослідженням 

цієї теми варто і надалі займатись. 
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MELLÉKLETEK 

1.számú melléklet. Vörös Zászló újságban megjelent vers a Barátság –fesztiválról. 

 1969. szeptember 25.  25. évfolyam 105.szám  

(saját készítésű felvétel) 

 

 
 

 

2. számú melléklet.  Kis gyermek versek a korszakból. Váradi Natália egykori óvónő közlése 

alapján. 

 

Ha reggel óvodába mégy,  

Szemed az ég felé tekint,  

Mert magasan fejed felett  

Hős szovjet repülő kering.  

Nem tudod mi a baj, bú, 

Szabad hazában élni jó,  

S hogy békés legyen életed  

Őrködik sok szovjet hajó! 

 

Október Ünnepén  

Üdvözlünk, Október 

Drága ünnepünk, 

 Boldogságot hoztál, 

Dalt és fényt nekünk. 

Dal és zene szárnyán 

Zengjük a világnak,  

Szép gyermekkorunkért  

Köszönet a pártnak!

 

 

 

 

 



 55 

Éljen szovjet hadseregünk! 

Népek szabadságát hoztad  

Dicső szovjet hadsereg 

Egész világ csodálkozva  

Nézi sok hőstettedet 

Soraidban összeforrva  

Áll népink sok fia 

Ki ellenünk acsarkodna 

Van mitől borzadnia 

Száll seregünk dicsősége, 

Útja nemes, biztos út,  

A jelszava békét védve  

Legyőzzük a háborút. 

 

 

  

  

3

3. számú melléklet. A szovjet ideológia megjelenése az korszakban készült óvodai képeken. A 

képek Váradi Natália tulajdonában állnak. 
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4. számú melléklet  

Pionírok és oktobristák 1980-ban. 

( a kép a szerző családi tulajdona) 
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5. számú melléklet 

 
 A beregszászi járási Jánosi központjában található 1972-ben épített hős katonák emlék műve. 

Készítője a Bródi házaspár.  

(saját készítésű kép) 

 

 

 

 

6. számú melléklet. 

Horváth Anna  keramikus kis plasztikái. 

( saját készítésű kép) 
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7. számú melléklet 

Vörös Zászló , 1963. július 2. 19. évfolyam, 88. sz. 

 

 
 

 Vörös Zászló , 1963. július 2. 19. évfolyam, 88. sz. 
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8. számú melléklet 

 

                       
Beregszászi hősök terén található II. világháborús emlékmű 

(saját készítésű képek) 

 

 
 

Hős  katona  emlék műve a Beregszászi hősök terén 

( saját készítésű kép) 
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9. számú melléklet  

Beregividék múzeum anyagából. 

 

 
 

 

 

10. számú melléklet 

Beregszászi kultúrházban található fal díszmű. Készítője Medvecky Miklós, 1969. 

(saját készítésű kép) 

 

 
 

 

 

 

   


