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K O S Z T Y Ó  G Y U L A

Kárpátalja az 1953. év első hónapjaiban  
(a helyi sajtó anyagai alapján)

A sajtóelemzést a  történelemtudományban nem sűrűn alkalmazzák, bár bizo-
nyos esetekben igen élvezetes tud lenni. A sajtófeltárás megfelelő forráskritiká-
val és a nélkülözhetetlen háttérismeretek birtokában hasznos, minimum érdekes 
információkkal szolgálhat az adott korszak társadalmának, mindennapi életének 
kutatói számára. A célunk az volt, hogy a helyi pártsajtó alapján feltérképezzük 
a korabeli Kárpátalja viszonyait, egyúttal arra is keresve a választ, hogy vajon ez 
a sajtó alkalmas-e egy ilyen feladat elvégzésére. A bemutatásra kerülő időinter-
vallum – 1953 első hónapjai, azaz a  J. V. Sztálin halála körüli időszak, amikor 
Kárpátalja már túl volt az úgynevezett szovjetizáláson, immár úgy tekinthetünk 
rá, hogy uniformizált része volt – ahogy ezt a korabeli tankönyvek megfogalmaz-
ták: a világ szárazföldi területének egy hatodát elfoglaló – államnak. 

A sajtókutatás szempontjai

Az időszak sajtója minden tekintetben igazodott az egypártrendszer logikájához. 
A kommunista pártnak kizárólagos befolyása volt az információ áramoltatására, 
s ezzel a társadalom ideológiai „nevelésére”. A kutatáshoz megyei és járási párt-
lapokat, valamint a kolhozok és a kiszolgálásukra létrehozott ún. gép- és traktor-
állomások (lásd. GTA) helyi érdekű sajtóorgánumait használtam fel.

1946-tól Kárpátalján 16-féle újság jelent meg, összesen 67,5 ezer példányban.1 
Az egyik legjelentősebb közülük a Закарпатська правда – Kárpáti Igaz Szó című 
megyei lap, amelyet a kutatáshoz is felhasználtam. E sajtókiadvány elődje  1919-től 
jelent meg Munkás Újság címmel. Nyílván baloldali irányultságának köszönhe-
tően még 1944–45-ben is működő lap volt. Majd a fent említett címen adták ki 
immár két nyelven: ukrán eredetiben és magyar tükörfordításban. A magyar vál-
tozat csak jóval később, 1967. március 8-tól vált önálló magyar megyei napilappá.2 
2005-től pedig az állami struktúráktól független, a szerkesztőség munkatársainak 
tulajdonában van. A Kárpáti Igaz Szó a vizsgált időszakban „az Ukrajnai Kom-
munista Párt Kárpátontúli területi bizottságának és a dolgozók képviselői területi 

1 Fedinec Csilla – Vehes Mikola (szerk.): Kárpátalja 1919–2009…, 2010, i. m. 230. o.
2 Bereczky György: A sztálini és hruscsovi nemzetiségpolitika…, 2009, i. m. 30. o.
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Szovjetjének” lapjaként jelent meg. Hétfő kivételével minden nap közölte a Szov-
jetunió legfontosabb híreit. A nyomtatást a Kárpátontúli Területi Újságnyomda 
végezte, lapszámonként 10 ezres példányban. A szerkesztőség Ungváron a Lenin 
tér 1. szám alatt működött. Az újságnak nemcsak a példányszáma volt mai mér-
tékkel mérve elképesztő nagyságrendű, hanem a formátuma is. Ritkább esetekben 
kettő, átlagosan négy, olykor hat oldalas terjedelemben jelent meg A/2 (420×594 
mm) – közkeletű elnevezéssel: „lepedő” – formátumban.

Minden járásnak volt saját sajtóorgánuma, ezek közül az Ungvári, a Beregszá-
szi és a Nagyszőlősi járási lapoknak magyar változatuk is volt, természetesen ez 
esetben is az ukrán nyelvű volt az eredeti lap, a magyar a fordításos változat. Ezek 
a lapok sorrendben a Kommunizmus Fényei, a Vörös Zászló és a Kommunizmus 
Zászlaja. 

A kutatáshoz a Vörös Zászló-t tudtam felhasználni, amely „az Ukrajnai Kom-
munista Párt berehovói körzeti3 bizottsága és a dolgozók képviselői Kárpátontúli 
területi, berehovói körzeti Szovjetjének” lapjaként jelent meg 1945-től Bereg-
szászban heti három alkalommal (kedd, csütörtök, szombat). A szerkesztősége 
(Berehovo /Beregszász/, Vorosilov tér 3.) háromezer példányban jelentette meg 
az újságot. Terjedelme két és négy oldal között változott a  szokványos A/3-as 
méretben. A  másik két járási lap adott időszakra vonatkozó lapszámait sajnos 
eddig sem levéltárban, sem pedig könyvtárban nem sikerült felkutatni.

A kutatáshoz gépállomások és kolhozok helyi kisújságjait is felhasználtam. 
A „Kárpátontúli terület Berehovói GTÁ” (azaz a beregszászi gépállomás) poli-
tikai osztályának lapjaként jelent meg a Szovjet Falu című újság 1949-től. Ezer 
példányban, két oldalas terjedelemben hetente kétszer (szerdán és szombaton) 
jelent meg. A szerkesztőség közvetlenül a gépállomás területén, Beregszászban 
a Bogdán Hmelnickij utca 46. szám alatt működött.

Hasonló jellegű sajtótermék volt a Bótrágyi GTÁ politikai osztályának lapja is, 
a Sztálini győzelem. Heti két alkalommal (szerda, szombat), kétoldalnyi terjede-
lemben hétszázötven példányszámban látott napvilágot 1949-től. 

Társadalmi-politikai helyzet

1953-ra Kárpátalja politikailag és gazdasági értelemben is immár a Szovjetunió 
szerves része volt. Erre az időszakra Kárpátalján megvalósult a  gazdaság álla-
mosításának és kollektivizálás első lépcsőfoka az első ötéves terv keretei között. 
1953-ban a gazdaság szovjetizálása a második szakaszba lépett, az ipar moderni-
3 A járásnak megfelelő korabeli terminológia.
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zációjával, főleg az élelmiszeripar, a könnyűipar, a fafeldolgozó-ipar, a bányászat 
területén.4 Az ehhez szükséges gépek és berendezések legtöbb esetben a Szovjet-
unió belső területeiről érkeztek Kárpátaljára, sok esetben nagyszámú kezelősze-
mélyzettel együtt.

Az ipar meghatározó részét képezte az energetika, amely Kárpátalján új ipar-
ágnak számított. A – korabeli kifejezéssel – „társadalmi szükségletek” (az  1950-es 
években a  kárpátaljai háztartásokban széleskörűen elterjedt a  vezetékes rádió, 
a rádió, a telefon, később a tévé) és a gazdasági megfontolások egyaránt indukál-
ták az iparág megteremtését. Erre ösztönzőleg hatott, hogy Kárpátalján a villamos 
erőművek létesítéséhez az olcsó munkaerő, a vízerőtartalékok, és persze a fogyasz-
tók egyaránt adottak voltak. Az  1950-es években Kárpátalja 58 kis településén 
hoztak létre villamos erőműveket, döntő többségében a hegyvidéki területen.5

A Szovjetunió Minisztertanácsa 1945. november 15-i határozatával megbízta 
a  Szovjet Ukrajna villamosenergetika-ügyi minisztériumát, hogy vegye számba 
a nyugat-ukrajnai megyék vízenergetikai tartalékait.6 A szovjet szakemberek 1948-
tól kezdtek el egy a  Kárpátalján építendő vízerőmű kérdésével behatóbban fog-
lalkozni, s  hosszas előkészületek után 1953-ban a  munkálatokat is megkezdték. 
Az erőmű munkálatai három évig tartottak, amelyre munkások érkeztek Moszkvá-
ból, Leningrádból (ma: Szentpétervár), Belorussziából (ma: Belarusz). Az építke-
zésről, a heroisztikusnak tartott munkálatokról a pártsajtó rendszeresen beszámolt.

1944 és 1953 között teljessé vált Kárpátalján a  kollektivizálás. A  kolhozok 
száma a  kezdeti (1945–1949) lassú növekedés ellenére az 1950-es évek elejére 
elérte a 100%-ot. Az ipar mellett a mezőgazdaság szintén nagyfokú korszerűsíté-
sen ment át, amelynek főcélja a gép- és traktorállomások hatékonyabb megszer-
vezése volt. 1953-ra világosan láthatóvá vált a körzeti pártvezetés számára is, hogy 
a  Kárpátaljára küldött mezőgazdasági gépek szakszerű karbantartása komoly 
problémákat okozott a képzetlen kezelőszemélyzetnek.7 Épp ezért a GTÁ-k gépei 
és berendezései a belső szovjet területekről, illetve Ukrajna nagyobb városaiból 
nagyszámú kezelőszemélyzettel együtt érkeztek Kárpátaljára, akik a  felmerülő 

4 І. Гранчак (ред.): Нариси історії Закарпаття…, 2003, i. m. 75. o.
5 Fedinec Csilla – Vehes Mikola (szerk.): Kárpátalja 1919–2009…, 2010, i. m. 265. o. 
6 Uo. 267. o.
7 Egyes esetekben a pártvezetés számára is kínosan hathatott a lakosság passzivitása. Nove-Szelo 

(Beregújfalu) község kolhozában például a munkások egyedi módját választották az újonnan 
kapott teherautó megjavításának. Egyszerűen négy szürke ökröt fogtak be a  gépkocsi elé. 
„Nagy előny az is, ha teherautóval fuvarozhatunk. Sok fogat szabadul így fel más munkára. 
Így van ez ott ahol gondosan kezelik a kolhoz vagyonát. Nálunk viszont máskép van. A teher-
autót négy ökör vontatja, mert rossz a motorja.” Vörös Zászló. 1953. február 8. 11. szám. 4. o.
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szervizelési munkák feljavítására voltak hivatva. 1953-ban például a sztálingrádi 
körzetből 24, a harkovi GTÁ-ból 20 gépészmérnök érkezett a GTÁ-k hatékony-
ságának növelése céljából.8 Ezek a törekvések nem minden esetben hozták meg 
a kívánt eredményeket, sőt a szakemberek megérkezésével párhuzamosan egy-
fajta mélypont volt jellemző különösen a GTÁ-k9 és egyes kolhozok (a kolhoz-
tagok passzivitása,10 kudarcai11) munkafegyelmében. 

1953-ra a  kollektív gazdaságok többé-kevésbé produktívan működtek, sőt 
egyes helyeken újításokkal is próbálkoztak a  mezőgazdasági vezetők (szub-
tropikus, mediterrán típusú növények termesztése). Az  új termesztett növényi 
kultúrákkal való, később teljesen értelmetlennek bizonyult kísérletezés mellett 
jellemző tendencia volt ebben az évben, hogy a  kolhoztagok fizetése továbbra 
is igencsak alacsony, mindössze 1,5–2 rubel minden munkanap után, ami a ter-
melési hatékonyságra jelentős mértékben rányomta a bélyegét. Valószínűleg ez 
is oka volt annak, hogy a kárpátaljaiak 1/3-a abszolút nem vett tevékenyen részt 
a kolhozban és annak pusztán csak névlegesen volt a tagja.12

Némiképp a gazdasági (ipari, mezőgazdasági) termelést kívánták előmozdítani 
a párt által előírt kötelezettség-vállalásokkal. Ezekkel az állam dolgozóitól elvárta, 
hogy az előírt munkaidőn felül vállaljon többletmunkát.13 A mezőgazdaságban 
állandóak voltak ezek az „önkéntes”-nek aposztrofált szocialista kötelezettség-
vállalások egyéni és üzemi szinten, illetve versenyek formájában Kárpátalja és 
a Szovjetunió más régióinak kolhozai között. E versenyszerződések létrejöttéről 
a sajtó azonnal értesítette az olvasókat, ugyanakkor viszont, ha ezeket a terme-
lési felajánlásokat nem sikerült elérni, akkor a pártorgánum pellengérre állította 
a vétkes kolhozokat, vezetőikkel együtt.

8 І. Гранчак [ред.]: Нариси історії Закарпаття…, 2003, i. m. 141. o. 
9 „A berehovói GTÁ traktorosai sok értékes időt veszítenek el a gépek rossz minőségű javí-

tása miatt, a kolhoz fogatai pedig nincsenek teljes számmal a mezőn.” Vörös Zászló. 1953. 
március 26. 26. szám. 3. o. Egy másik helyen: „A brigád valamennyi traktoristája újonnan 
kiképzett gépkezelő, akinek még nincs megfelelő gyakorlata a traktorok hibáinak kijavításá-
ban. A berehovói GTÁ pedig ebben nem nyújt segítséget. Az új traktoristák a még működő 
Diesel traktorok teljesítményét sem tudják kihasználni. […] a  traktoristák nem éreznek 
felelősséget munkájukkal szemben.” Vörös Zászló. 1953. március 26. 26. szám. 3. o.

10 Miért bírálták a kolhozisták a vezetőséget? In: Kárpáti Igaz Szó. 1953. január 29. 24. szám. 3.p.
11 Gyorsítsuk meg a farmok gépesítését. In: Kárpáti Igaz Szó. 1953. február 5. 30. szám. 2. o. 
12 Fedinec Csilla – Vehes Mikola (szerk.): Kárpátalja 1919–2009…, 2010, i. m. 281. o.
13 Kornai János: A szocialista rendszer, 2012, i. m. 90. o.
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Hétköznapok a mezőgazdaságban és az iparban

1952–53 fordulója szeszélyes időjárást hozott Kárpátalja számára. Az  esős és 
zivataros ősz kitolta a betakarítást. A fagyos, szeles január, illetve a több hágót 
elzáró erős hóviharok igencsak megnehezítették a munkába igyekvők reggeleit 
szinte február végéig.14 Március első napjai gyors felmelegedéssel köszöntöttek, 
a fokozódó meleg hatására pedig több kolhozban megkezdték az évelőfüvek veté-
sét, a földek feljavítását.15 Másfél hét telt el 1953 márciusából, amikor Kárpátal-
ja-szerte hatalmas havazásra ébredt a lakosság.16

A lakosság belefáradt az elhúzódó őszi mezei munkálatokba, mivel az esős 
időszak korai beálltával a  betakarítás elhúzódott. Január elején befejeződnek 
a  munkálatok és ugyan egy hetes csúszással, de átadják a  tizenötödik házat is 
a perecsenyi falepárló gyárban dolgozó munkások részére.

Sor került január első hetében az 1952. év gazdasági mérlegelésére szinte min-
den üzemben, kolhozban, gyárban Kárpátalja-szerte. Többségében kiábrándí-
tóak voltak az elmúlt év termelési eredményei, illetve a GTÁ-k állapota. A GTÁ 
igazgatóságai kénytelenek voltak beszámolni arról, hogy szerintük „mi volt az 
oka annak, hogy számos növény terén gyenge volt a  terméshozam”.17 Ugyanis 
általánossá vált a kolhozokban az alacsony terméshozam. Például a  Kalinyin, 
a Vörös Csillag és az Új Élet kolhozok még a minimális tejtermelést sem produ-
kálták 1952-ben. A huszti GTÁ-ban pedig olyan rosszul javították meg a gépeket 
és berendezéseket, hogy „már tavasszal kezdtek üzemképtelenné válni”18–  pedig 
januárban a  szélsőséges időjárás miatt, jelentős mezőgazdasági munkára nem 
is került sor. Szürte traktorállomása is negatív példát produkált. Valószínűleg 
a  legnagyobb mulasztást követte el 1952-ben, ugyanis az előírt normából 5000 
hektár traktormunkálatot nem végeztek el a  kolhoz traktoristái, aminek oka 
ebben az esetben is, hogy „a  traktorállomány sokat vesztegelt műszaki üzem-
zavar miatt.”19A GTÁ-kat, kolhozokat gyakoribb ellenőrző jellegű kiszállásokkal 
próbálták hatékonyságra bírni az elsőfokú pártszervezetek vezetői január végén, 
azonban ezek sem érték el a hozzájuk fűzött reményeket. „A Marx Károly (Bereg-

14 A körzeti pártbizottság propagandistája. In: Kárpáti Igaz Szó. 1953. február 27. 49. szám. 2. o.
15 Évelőfüveket vetnek. In: Kárpáti Igaz Szó. 1953. március 3. 52. szám. 1. o.
16 A sorok tömörültsége. In: Kárpáti Igaz Szó. 1953. március 14. 63. szám. 2. o.
17 Határidőre teljesítjük a GTÁ-k és a kolhozok kölcsönös kötelezettségeit. In: Kárpáti Igaz 

Szó. 1953. január 9. 7. szám. 3. o.
18 Fordítsunk állandó figyelmet az elmaradozó kolhozokra. In: Kárpáti Igaz Szó. 1953. január 

23. 19. szám. 3. o.
19 A nyugalom és a közönyösség állapotában. In: Kárpáti Igaz Szó. 1953. január 16. 13. szám. 3. o.
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déda) kolhozban 124 drb eke, 14 drb vetőgép és 33 drb kultivátor egyetlen egy 
sincs kijavítva. Azok sárosan, berozsdásodva a szabad ég alatt vannak.”20

Közben az év első napjaiban nagyszabású tervet ismertet az Ungvári Állami 
Egyetem botanikus kertjének tudományos munkatársa V. Hrabál. Terve, amely 
különösen a hegyvidéki területekre fókuszál, nagyfokú fásítást ajánl a  lakosság 
figyelmébe a fokozódó talajerózió és a viharos szelek mérséklése érdekében, nem 
utolsósorban pedig a mezőgazdasági művelésre alkalmatlan földterületek gazda-
sági hasznosítása céljából.21

A mezőgazdaságban uralkodó kisebb káosz ellenére az iparban sikerült ered-
ményeket elérni. A Szovjetunióból már a korábbi években is érkeztek gépek és 
berendezések a kárpátaljai üzemek és gyárak részére. 1953. január 4-ére a Bereg-
szászban működő bőrfeldolgozó üzemet az Omszki Roza Luxemburg gyár bőr-
feldolgozó berendezéseivel szerelték fel.22 Az  év első napjaiban az Ungvártól 
legtávolabb fekvő Bogdán (Tiszabogdány) települést bekapcsolták a  távbeszélő 
hálózatba. Ennek keretei között a települést összekötötték a munkácsi gyümölcs-
faiskolával, az Ungvári Állami Egyetemmel, üdülőhelyekkel, Kijev és Lvov fontos 
intézményeivel.23A vezetékes rádióhasználat széleskörű elterjedésével párhuza-
mosan megszaporodtak az engedély nélküli, be nem jelentett felhasználók száma 
is. A be nem jelentett rádiókészülékek felfedezése esetén tulajdonosaira 50 rubel 
pénzbírságot helyezett kilátásba az állam.24

Ezzel szinte egy időben január 10-re befejeződött a  técsői kolhoz gazdasági 
épületeinek, óljainak teljes villamosítása, ez azonban a földművesek lakóházaira 
nem vonatkozott.25 Korszerűsítésen esett át a munkácsi kenyérgyár is. Csaknem 
teljes egészében gépesítették és az év első napjaiban átadták az új üzemet, amely 
35 féle péktermék előállítását tudta elvégezni.26

Érdekes kontraszt, hogy bár folyamatosak voltak a fejlesztések ennek ellenére 
egyes boltokban a mindennapi árucikkek is hiányoztak a polcokról. A homoki 
(Beregszászi járás, ma Beregdéda község része) üzletben a petróleum, az ásvány-

20 Ahol elhanyagolják a mezőgazdasági felszerelés kijavítását. In: Szovjet Falu. 1953. január 21. 
6. szám. 2. o.

21 A kopár területek fásítása. In: Kárpáti Igaz Szó. 1953. január 9. 7. szám. 3. o.
22 A nagy szabad családban. In: Vörös Zászló. 1953. január 4. 1. szám. 2. o.
23 Automatizálják a falusi távbeszélő hálózatot. In: Kárpáti Igaz Szó. 1953. január 9. 7. szám. 3. o.
24 A rádióhallgatók tudomására. In: Kárpáti Igaz Szó. 1953. január 27. 22. szám. 4. o.
25 Újabb kolhozi villanytelep. In: Kárpáti Igaz Szó. 1953. január 10. 8. szám. 3. o.
26 A legújabb üzemben. In: Kárpáti Igaz Szó. 1953. január 28. 23. szám. 3. o.
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víz, a gyertya, a kapocs, a patent, a konzerv és a kenyér számított hiánycikknek.27 
A  szűkös élelmiszeradagok árusításánál mindennapivá vált a  bennfentesség, 
amelyre jó példa a beregszászi 9. számú élelmiszerüzlet is.28

Január 14-én országos szintű értekezletet tartottak Kijevben.29 Az Ukrán Szovjet 
Szocialista Köztársaság gép- és traktor-, valamint a szakosított állomások igazgatói-
nak országos értekezletének már a címe is beszédesre sikeredett, A GTÁ-k 1952. évi 
munkaeredményei és intézkedések a GTÁ-k munkájának megjavítására  1953-ban. 
Az  értekezleten felsorolták azokat a  GTÁ-kat, amelyek 1952-ben a  legrosszab-
bul teljesítettek, amelyek között bármily meglepő volt, kárpátaljai nem szerepelt. 
Az  országos értekezlet pusztán egy alkalommal említette meg a  régiót, amikor 
annak mezőgazdasági fejlesztéseit és a gépparkjainak további feltöltését helyezték 
kilátásba.30 Semmi negatívum a körzet GTÁ-ival kapcsolatban nem hangzott el.

Január elején vette kezdetét a vidék mind mai napig talán legnagyobb volu-
menű építkezése – a Talabor-Nagyág Vízerőmű építése. Az építkezésről majd egy 
hónapig semmi hírt nem közöl a sajtó. A propaganda a február 22-re kiírt válasz-
tásokról, illetve az ötödik ötéves tervről viszont annál többet tájékoztatott. 

Az építkezéssel kapcsolatban január 25-én aztán megtörik a csend. A Zakar-
patgeszbud építési-szerelési hivatal főnöke, J. Grigoruk beszámol az első „mun-
kagyőzelemről”, amelynek során Hucul Mihajlo és Prihara Mihajlo talajgyalu 
kezelők 200–250 százalékra teljesítették a normát.31 Néhány napra rá több mun-
kás propaganda céllal, a választások közelsége miatt, elmeséli saját tapasztalatait 
az építkezés során. Fiatal nők, akik darukezelőként dolgoznak, mozdonyvezetők 
és kőfejtők számolnak be az építkezés hatására bekövetkezett pozitív változások-
ról környezetükben.32 Közben újabb jelentősebb mennyiségű mezőgazdasági 
gépekkel megrakott vasúti szerelvények érkeztek a huszti állomásra. A rakomány 
a huszti GTÁ részére érkezett és Rosztovból kultivátorokat (ültetőgépeket), Har-
kovból traktorokat, továbbá szivattyúkat, önműködő itatókat tartalmazott.33

27 Fordítsunk nagyobb gondot a  dolgozók árucikkel való ellátására. In: Szovjet Falu. 1953. 
január 14. 4. szám. 2. o.

28 Nem közölt levél nyomán. In: Vörös Zászló. 1953. február 1. 9. szám. 4. o.
29 Az Ukrán SZSZK gép- és traktor-, valamint szakosított állomásai igazgatóinak köztársasági 

értekezlete. In: Kárpáti Igaz Szó. 1953. január 15. 12. szám. 1. o.
30 Az Ukrán SZSZK gép- és traktor-, valamint szakosított állomásai igazgatóinak köztársasági 

értekezlete. In: Kárpáti Igaz Szó. 1953. január 24. 20. szám. 3. o.
31 A Kárpátontúli vízerőmű építőinél. In: Kárpáti Igaz Szó. 1953. január 25. 21. szám. 1. o.
32 Az új sztálini ötéves terv építménye. In: Kárpáti Igaz Szó. 1953. február 1. 27. szám. 3. o.
33 Új gépek a kolhozok részére. In: Kárpáti Igaz Szó. 1953. február 4. 29. szám. 3. o.
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A tavaszi munkálatok megkezdésével a  XIX. pártkongresszus határozatai-
nak értelmében Kárpátalján is kezdetét veszi, illetve folytatódik a  szubtrópusi 
növénykultúrák termesztése. „Ukrajna ilyen új körzete a  Kárpátontúli terület, 
ahol az éghajlat és a  talaj teljesen alkalmas szubtrópusi növények termesztésé-
re.”34 – olvashatjuk a Vörös Zászló hasábjain. A tea, citrom, narancs és füge ter-
mesztésére Kárpátalján 1949-ben történtek az első kísérletezések felemás sike-
rekkel. 1953 februárjában nagy hévvel veszi újra kezdetét a  kezdeményezés. 
A  növények facsemetéit a  Fekete-tenger partvidékéről szállították a  munkácsi 
gyümölcs- és szőlészeti faiskolába. Nagyságrendileg 10 ezer hektár földterületet 
kívánnak a művelés alá vonni.35

Közben februárban további élelmiszeripari gyáregységek estek át modernizá-
láson. Az ilosvai élelmiszeripari üzemet dzsemgyártásra alkalmas üzemi egység-
gel,36 a  szőlősi téglagyárat új munkapadokkal és égetőkemencékkel látták el,37 
míg a  huszti bútorgyárat pedig Pinszkből érkezett nagyteljesítményű sajtoló 
berendezésekkel korszerűsítették.38

A fejlesztésekkel párhuzamosan kezdetét veszi a mezőgazdasági dolgozók ver-
senyének széleskörű népszerűsítése is. Erről az 1953. január 30-án Ungváron tar-
tott, mezőgazdasági élmunkások területi értekezletén döntöttek.39Február végéig 
szinte minden kolhoz bejelenti a  választható kötelezettség módját és mértékét 
a sajtóban. GTÁ és szovhozmunkások, kolhozisták és építőmunkások licitálnak 
egymás ellen a  kötelezettség mértékéről a  napilapokban. A  legnagyobb vállal-
kozásnak talán a Talabori-Nagyág Vízerőmű építésénél dolgozó munkások kez-
deményezése tekinthető. A  munkások a  munkálatok évi tervét december 5-ig 
kívánták befejezni megspórolva az államnak 26 munkanapot.40

A kötelezettségvállalások sora más ágazatokban is megjelent. Ennek keretei 
között hirdetik meg a két város Munkács és Ungvár tégla- és cserépgyárainak 
termelési versenyét.41A népek közötti testvériség jegyében pedig megindult 

34 A Kárpátontúli terület – a szubtropikus növények új hazája. In: Vörös Zászló. 1953. február 
8. 11. szám. 4. o.

35 Uo.
36 Bővítik a termelést. In: Kárpáti Igaz Szó. 1953. február 5. 30. szám. 2. o.
37 Előkészületek az új idényre. In: Kárpáti Igaz Szó. 1953. február 5. 30. szám. 2. o.
38 Új berendezés. In: Kárpáti Igaz Szó. 1953. február 8. 33. szám. 1. o. 
39 A mezőgazdasági élmunkások területi értekezlete. In: Kárpáti Igaz Szó. 1953. január 31. 26. 

szám. 1. o.
40 A „Kárpátontúli Erőműépítkezés” munkaegyüttesének hazafias kezdeményezése. In: Szov-

jet Falu. 1953. február 25. 16. szám. 1. o. 
41 Két város versenye. In: Kárpáti Igaz Szó. 1953. február 25. 47. szám. 3. o.
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a moszkvai terület zahorszki körzetéhez tartozó Trud kolhoz és a munkácsi kör-
zet Lenin kolhozának szocialista versenyszerződése. A pontosan és részletesen 
kidolgozott terv az állattenyésztésre, a növénytermesztésre és a kolhozokban ter-
vezett építkezésekre vonatkozott. Ezeken felül a zahortszki Trud kolhoz két és fél 
millió, míg a munkácsi Lenin kolhoz négy millió rubel pénzjövedelem kiterme-
lését vállalta a versenyben.42

Február végén a  Talabori-Nagyág Vízerőmű építkezéséről szinte minden 
lapszám beszámol. Azonban nem a  munka menetéről tájékoztatnak a  cikkek, 
hanem az építkezést hátráltató mulasztásokról. Az építkezéssel határos járások 
pártvezetői súlyos hibákat vétettek, amelyek az erőmű építkezéséért felelős J. Gri-
goruj, valamint G. Szemenov, az SZKP KB megbízottjai figyelmét nem kerülték 
el. Az építkezést vezető mérnökök kéréssel fordultak a munkácsi Kirov vasöntő 
és vasárú üzem vezetőjéhez. Kérésüket, hogy a gyáregység nyújtson segítséget és 
gyártsa le az építkezéshez szükséges vaselemeket a Kirov üzem igazgatója meg-
tagadta. A huszti járás gépkocsi közlekedési irodája is hibákat vétett. Nehézsége-
ket okozott, hogy nem szervezte meg az építkezésen dolgozó munkások pontos 
elszállítását a huszti állomásról az építkezés helyszínére.43

Közben a hónap közepén nagy lendületet vett a  traktorállomások dolgozói-
nak szakképzése. Főként a jól képzett javítómunkások hiányát kívánták orvosolni 
a GTÁ-nál, ahol traktoristának és traktor szerelőnek egyre gyakrabban nőket is 
képeztek.44 Ettől eltekintve azonban nem valósult meg februárban sem a mező-
gazdasági gépek teljes javítása, sőt a  beregszászi GTÁ gépeinek 80%-a február 
utolsó napjaiban teljesen üzemképtelen állapotban várta a  tavaszi munkálato-
kat.45 A GTÁ-ban uralkodó hanyag állapotokon márciusban sem sikerült javí-
tani, bármennyire is erről tájékoztatott a központi propaganda. 

A traktorok szerelői, vezetői a mezőgazdasági munkák végzése helyett hosszú 
időt töltöttek a gépek javításával. Döntő többségük pedig, mivel újonnan kikép-
zett gépkezelők voltak, hibákat követtek el a kijavításokban, ez pedig a vetési ter-
vek meghiúsulásával fenyegetett.46 Emiatt a területi pártszervezet nagyobb figyel-
met követelt a gépek és berendezések karbantartásával kapcsolatban a sajtóban.47

42 A népek barátságában van az erőnk. In: Kárpáti Igaz Szó. 1953. február 26. 48. szám. 3. o.
43 A kárpátontúli erőmű építkezésnél segítséget várnak. In: Kárpáti Igaz Szó. 1953. február 25. 

47. szám. 3. o.
44 Harcos módon készüljünk fel a tavaszra! In: Szovjet falu. 1953. február 28. 17. szám. 1. o.
45 A felületes munka következménye. In: Szovjet falu. 1953. február 28. 17. szám. 2. o.
46 Gyenge a munkafegyelem. In: Vörös Zászló. 1953. március 26. 26. szám. 3. o.
47 Nagyobb figyelmet a gépek karbantartására. In: Szovjet Falu. 1953. március 25. 25. szám. 2. 

o.
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Március első napjaiban a nagyszőlősi körzet Vatutyin (Nagy-Komját község) 
nevű kolhoza nekikezdett tízhektáros területen a korábban tervbe vett tea ülte-
téséhez. A munkálatok megkezdésének első lépcsőfokát a szakmai képzés jelen-
tette, amelynek keretei között szovjet teatermesztők tapasztalatait ismertették 
a kolhoz munkásaival.48 A hónap végére a teaültetés Kárpátalja hegyvidéki terü-
letein is kezdetét veszi. A Verhovina lejtőin, a rahói, a perecsenyi és a nagybe-
reznai kolhozokban indultak meg a munkálatok, amelyet a Szovjetunió Szubtro-
pikus Növénytermesztési Intézetének munkatársai irányítottak. A teaültetéshez 
a grúz kolhozok 30 tonna teamagot ajánlottak fel és küldtek el Kárpátaljára.49

Márciusban is folytatódott a terület mezőgazdaságának és iparának januárban 
kezdett korszerűsítése. Ennek jegyében Ungvár Zsdanov kolhozában az állat-
tenyésztő farmot gépesítették. Az  önműködő itató felszereléseken kívül a  kol-
hoz tagjai a  zavartalan vízellátás érdekében egy kilométer hosszú vízvezetéket 
is lefektettek.50 Nagyfokú fejlesztést jelentett az a  nagymennyiségű gépeszköz, 
amely március végén érkezett a kárpátaljai kolhozok részére. A traktorok, vetőgé-
pek és egyéb tartozékok a Szovjetunió minden részéből, Jaroszlávból, Gorkijból, 
Cseljabinszkból stb. érkeztek. A gépek között volt 74 olyan eszköz, mint vetőgép, 
tarlóhántó, fűmagvetéséhez speciális vetőgép, 40 magtisztító gép, nyolc tehergép-
kocsi, több tucat takarmány párológép, traktor- és lóvontatású kaszáló- és arató-
gép. E gépek összértéke két millió rubelt tett ki.51 Új gépeket kapott a Talabo-
ri-NagyágVízerőmű építkezése is. A kézi erőt a nehéz és munkaigényes építkezési 
fázisokban nagyteljesítményű kotrógépekkel, talajgyalukkal, kőzet rakodógépek-
kel helyettesítették.52

Azonban a  korszerűsítések nem minden esetben vonták maguk után a  ter-
melés hatékonyságának növekedését. Az  ungvári tégla- és cserépgyár  1952-től 
állandó jellegű fejlesztések alatt állt. Ennek ellenére az 1952-es termelési évet 
294 ezer rubel veszteséggel zárta. 1953 márciusára pedig az is kiderült, hogy az 
aktuális év termelési terve sem lesz megvalósítható (vagyis nem fog terven felül, 
egymillióval több cserepet előállítani). Februárban ugyanis az üzem nem készí-
tette elő a 100 ezer darab cserépszárító rámát szeghiányra hivatkozva.53

48 A szevljusi teaültetők. In: Kárpáti Igaz Szó. 1953. március 1. 51. szám. 2. o.
49 Tea a Verhovinán. In: Kárpáti Igaz Szó. 1953. március 24. 71. szám. 2. o.
50 Gépesítik a farmokat. In: Kárpáti Igaz Szó. 1953. március 6. 55. szám. 2. o.
51 Gépek a szocialista mezőgazdaságnak. In: Kárpáti Igaz Szó. 1953. március 20. 69. szám. 3. o.
52 Becsülettel teljesítsük a haza feladatait! In: Kárpáti Igaz Szó. 1953. március 24. 71. szám. 3. o.
53 Nem készültek fel az új évadra. In: Kárpáti Igaz Szó. 1953. március 27. 74. szám. 3. o.
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Márciusban újabb mulasztások jelentkeztek a Talabori-Nagyág Vízerőmű épí-
tésénél. A felsorolt hibák legfőbb okaként a közömbösséget nevezte meg a sajtó. 
Az  építkezés vezetői többek között sérelmezték, hogy a  fakitermelő vállalatok 
nem biztosítják a  faanyag állandó utánpótlását, illetve az ungvári energiatelep 
villamosenergia szolgáltatásában is zavarok tapasztalhatók. A  legbosszantóbb 
probléma azonban mégis a megfelelő számú építőmunkás hiánya volt. Különösen 
azért, mert a huszti körzet falvaiban ezzel párhuzamosan jelentős számú lakost 
nem foglalkoztattak a kolhozok munkálataiban, akik az építkezési munkálatok 
számára nagy segítséget jelentettek volna. Azonban a  munkások kivezénylését 
a huszti körzet párt- és végrehajtó bizottsága nem szervezte meg.54

Oktatás és kultúra

1953 elején Kárpátalján 76 közép-, 333 hétosztályos és 395 elemi iskola műkö-
dött. Ezen felül az ifjúság már munkahellyel rendelkező része 87 esti iskolában 
képezhette magát. Az iskolákban nagyságrendileg 150 ezer diák tanult. Az okta-
tók 1953 január első napjaiban minden járásban megtartották a szokásos tanítói 
értekezleteket. Ezeken összegezték az első félév eredményeit és az 1952/53. tanév 
második félévének célkitűzéseit, amely nem volt más, mint a XIX. pártkongresz-
szus határozatainak megvalósítása, vagyis az ötödik ötéves terv során a hétosztá-
lyos képzésről az általános tízosztályos oktatásra való átállás.

A szakmai értekezleteken Kárpátalja-szerte szóba került, hogy az orosz és az 
ukrán nyelvek oktatása terén komoly problémák vannak.55Az 1953-as évben 
a Kommunista Párt egyik legfőbb törekvése volt az orosz nyelv oktatásának haté-
konyabbá tétele. A  magyar tannyelvű középiskolák megnyitásával egyidejűleg 
a magyar iskolákban a magyar gyerekek számára ép ezért orosz és ukrán tan-
nyelvű osztályokat is indítottak.56 Azonban ez hosszú ideig komoly probléma 
maradt. Az  orosz nyelv oktatásában a  legnagyobb gondok januárban a  bereg-
szászi járásban mutatkoztak. A  Beregszász körzeti népművelési osztály meg-
állapítása szerint ennek legfőbb oka, hogy az orosz nyelvtanárok pusztán for-
málisan adják elő a nyelvtan órát és a diákokkal pusztán szabályokat tanítanak 
meg. A hétosztályt elvégző tanuló pedig a középiskolában egyáltalán nem tud 
oroszul még egy mondatot sem. Ennek legfőbb okaként a járási népművelési osz-

54 A Kárpátontúli Erőmű építésének mindenirányú figyelmet és általános segítséget! In: Kár-
páti Igaz Szó. 1953. március 3. 52. szám. 1. o.

55 Tanítók januári értekezletei. In: Kárpáti Igaz Szó. 1953. január 6. 4. szám. 1. o.
56 Fedinec Csilla: Iskolahálózat Kárpátalján…, 1999, i. m. 83. o.
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tály a tanárok alacsony szakképzetségét határozta meg. Adataik szerint a járásban 
dolgozó 500 tanárból 202-nek nincs megfelelő pedagógiai képzettsége.57

A beregszászi körzet mellett a szőlősi körzet magyar iskolái is jelentős problé-
mákkal küzdöttek az orosz nyelv oktatásában. Míg a beregszászi körzetben a taná-
rok nem megfelelő szakképesítése volt az oka az orosz nyelv nem kielégítő szintű 
oktatásának, addig a Szőlősiben ez nem okozott problémát, ugyanis minden tanár 
a megfelelő képesítéssel rendelkezett és anyanyelvi szinten beszélte az orosz nyelvet. 
Ebben a körzetben a megfelelő tanterv és az orosz nyelvű segéd- és olvasóköny-
vek hiánya jelentette a legfőbb problémát. Az iskolák 1947-ben kiadott tantervek 
alapján szervezték meg munkájukat 1953 második félévére.58„A területi népmű-
velési osztály és a Radjanszka Skola kiadójában bürokratikus magatartást tanúsí-
tanak a magyar tannyelvű iskolák igényei iránt, nem veszik figyelembe igényein-
ket.”– fogalmazták meg panaszukat a sajtóban a szőlősi 3. számú iskola tanítói.59

A huszti körzetben az orosz nyelv nem kielégítő oktatására nem volt panasz 
– számolt be a körzeti népművelési osztály vezetője a januári tanári értekezleten. 
Sőt a körzet jelentős fejlődéseken ment át, mint például sikeresen bevontak a leg-
kisebb falvakban is minden iskoláskorú diákot a hétosztályos oktatásba, a körzet 
46 tanítója elérte, hogy az osztályában nem volt osztályismétlő tanuló stb. Amit 
negatívumként értékeltek, hogy a  körzeti népművelési osztály nem nyújt kellő 
gyakorlati segítséget az iskoláknak. Ez alatt a rosszul megszervezett agitációs és 
propagandamunkát értette a körzeti pártbizottság és a nevelői gárda.60 A huszti 
körzetben fokozatosan növelték a  bölcsődék számát, így 1953 januárjában már 
44  újonnan épített gyermekotthon működött.61 Más körzetekben is nyílt meg 
iskola. Ilosva körzetében Csornijpotok (Kenézpatak) községben egy teljesen új 
építésű és berendezésű iskolát vettek birtokukba a falu tanulói.62A volóci körzet-
ben is bővült az iskolahálózat. Számuk 1946–1953 között 11 iskoláról 39-re növe-
kedett. Olyan félreeső hegyi falvakban is megkezdték működésüket iskolák, mint 
Verhnij-Sztudenij (Felsőhidegpatak), Szinevir-Tovcsanszk, Szinevir-Zamocsán.63

57 Állandóan figyelmet kell fordítani az orosz nyelv és irodalom előadásokra. In: Kárpáti Igaz 
Szó. 1953. január 13. 10. szám. 2. o.

58 Várjuk a programot és a tankönyveket. In: Kárpáti Igaz Szó. 1953. február 20. 44. szám. 3. o.
59 Várjuk a programot és a tankönyveket. In: Kárpáti Igaz Szó. 1953. február 20. 44. szám. 3. o.
60 Konkrétan és operatívan irányítjuk az iskolát. In: Kárpáti Igaz Szó. 1953. január 13. 10. 

szám. 2. o.
61 Növekszik a gyermekintézmények hálózata. In: Kárpáti Igaz Szó. 1953. február 11. 35. szám. 

3. o.
62 Az új iskolában. In: Kárpáti Igaz Szó. 1953. február 13. 37. szám. 2. o.
63 Bővül az iskolahálózat. In: Kárpáti Igaz Szó. 1953. március 1. 51. szám. 2. o.
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Új iskolát kapott Csoma község is az 1952/53. tanév kezdetén. Azonban a köz-
ség panasszal élt a körzeti pártbizottságnál az iskola kifogásolható felépítése miatt. 
Mindössze egy tél alatt az iskola külső és belső állapota leromlott. „A tetőn becsu-
rog az eső, a mennyezet már több helyen átázott és hullik, az ajtók és az ablakok 
a legtöbb teremben nem záródnak. A kályhák fűthetetlenek, a termek huzatosak 
és hidegek.”64 – foglalta össze levelében az iskolát meglátogató feldühödött szülő. 
Ennél rosszabb állapotok uralkodtak Gyedovó (Beregdéda) és Homok hétosztá-
lyos iskoláiban is. „A bejárati ajtón nincs kilincs, a tantermek ajtajai tárva-nyitva. 
A hideg és szennyezett lekuszolt falak, az összetört és ki nem javított padló […]
A tantermek inkább raktárhelyiséghez, mint iskolához hasonlítanak. Hol van és 
mit csinál a sok tanító, akik a nap nagyobb részét ezekben a tantermekben töltik 
el?”65 – jegyzi fel szemlét tartó népművelési ellenőr. 

Míg egyes iskolákban áldatlan állapotok uralkodtak, addig más iskolák jelen-
tős fejlesztésen estek át január első napjaiban. A tárgyi fejlesztésekben (szakszerű 
laboratóriumok, mikroszkópok, gépek stb.) részesültek az ungvári 3. számú közép-
iskola és a beregszászi felcser- és szülészeti iskola szertárai. A csapi vasutas iskola és 
az Ungvári Tanítóképző Főiskola pedig öt Dnyipro márkájú magnetofont vásárolt.66

Az orosz nyelv és a  szocialista realizmus széles körű terjesztését látta el 
a majd kétezer könyvtár is Kárpátalján. Számukat az aktuális ötéves terv ideje 
alatt 30%-al kívánták megnövelni.67 A könyvtárak könyvalapjai állandóan növe-
kedtek. Például csak a Kárpátaljai Területi Könyvtár 1952-ben 20 ezer kötettel 
bővült. 1946–1952 között 17-szeresére növekedett az itt elérhető könyvek szá-
ma.68 Minden községnek volt saját könyvtára, így csak a falusi könyvtárak száma 
500 körül volt Kárpátalján, amelyek együttesen egy millió kötettel rendelkeztek. 
Ezek döntő többségét orosz nyelvű szép- és szakirodalmi kötetek, illetve agro- és 
 zootechnológiai munkák tették ki.69A könyvtárak adtak otthont az éjszakákba 
nyúló felolvasóesteknek, az olvasókonferenciáknak, évfordulós megemlékezé-
seknek. Ezeken az agitációs célú rendezvényeken Lenin és Sztálin művei mellett 

64 Berehovói sün. In: Vörös Zászló. 1953. január 25. 7. szám. 4. o.
65 Ahol nem törődnek az iskolával. In: Szovjet Falu. 1953. január 10. 3. szám. 2. o.
66 Szemléltető eszközök a terület iskoláinak részére. In: Kárpáti Igaz Szó. 1953. január 17. 14. 

szám. 3. o.
67 A kultúra fejlődése az SZSZKSZ-ben. In: Kárpáti Igaz Szó. 1953. február 15. 39. szám. 2. o.
68 Tizenhétszeresére megnövekedett a könyvalap. In: Kárpáti Igaz Szó. 1953. január 7. 5. szám. 
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69 Emeljük a falusi könyvtárak munkájának színvonalát. In: Kárpáti Igaz Szó. 1953. január 10. 
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szovjet tudósok (Dokucsajev, Micsurin, Liszenko stb.) és orosz írók (Osztrovsz-
kij, Dosztojevszkij stb.) műveit tanulmányozták.70

Január 21-én Kárpátalja-szerte Lenin halálának 29-ik évfordulójáról emlé-
keztek meg ünnepi gyászüléseken, amelyeknek a  települések könyvtárai, klub-
jai, filmszínházai adtak otthont. A legnagyobb rendezvényekre Ungvár, Munkács 
és Beregszász városaiban került sor. Ungváron január 22-én Leninre emlékezve 
a területi filharmóniában nagyszabású hangversenyt rendeztek, amelyet a Kárpá-
tontúli Népi Énekkar nyitott meg. A hangversenyen fellépők között – Barvinok 
Okszána, Szereja Klavgyija, Hegyes Elvira, Petreckij Vaszil, Bacsinszkij Augusz-
tina, illetve Zádor Dezső zongoraművész – magyar művészek is voltak.71 Ez idő 
alatt Beregszászban egész nap vetítették a Lenin 1918-ban című filmet a Puskin 
moziban.72 Január első napjaiban Beregszászban és a környező falvak mozijaiban 
Gogol Revizor c. művének megfilmesített változatát játszották.73

A könyvtárak mellett a kulturális életbe a szocialista realizmus terjesztésébe 
Kárpátalja 570 klubjának, 14 kultúrházának, illetve a  200 filmszínházának és 
vándormozijának is kötelező volt bekapcsolódni.74 A könyvtárakhoz hasonlóan 
a  klubok számában is nagyfokú növelést irányzott elő az ötéves terv. Többek 
között ennek jegyében vette kezdetét januárban egy 200 férőhelyes klub építése 
Munkács városában.75

1953 első hónapjaiban rendszeresek voltak a színházi előadások és a hangver-
senyek. Február 8-án például Ungváron a zeneiskola hangtermében Zádor Dezső 
zongoraművész koncertezett. Előadásában a közönség Liszt Ferenc szonátáját és 
Csajkovszkij darabjait hallgathatta meg.76 Az előadó nem sokkal később, február 
23-án újabb hangversenyt tartott Ungváron. A Kárpátontúli Filharmónia termé-
ben megtartott előadásán felléptek többek között a Filharmónia ifjú növendékei 
is. Az előadáson képviselve volt minden műfaj. „A színpadról elhangzott legszebb 
dalok Sztálinról, a pártról, a Szocialista Munka Hőséről szóltak.”77 – foglalta össze 

70 Zsukovo falu könyvtára. In: Kárpáti Igaz Szó. 1953. január 16. 13. szám. 3. o.
71 Hangverseny a filharmóniában. In: Kárpáti Igaz Szó. 1953. január 25. 21. szám. 2. o.
72 Lenini napok a Kárpátontúlon. In: Vörös Zászló. 1953. január 25. 7. szám. 1. o. 
73 A Revizor című film bemutatása a berehovói körzetben. In: Vörös Zászló. 1953. január 4. 1. 

szám. 4. o.
74 A kultúra fejlődése az SZSZKSZ-ben. In: Kárpáti Igaz Szó. 1953. február 15. 39. szám. 2. o.
75 Megkezdték a klub építését. In: Kárpáti Igaz Szó. 1953. március 1. 51. szám. 2. o.
76 Zádor Dezső zongora előadása Ungváron. In: Kárpáti Igaz Szó. 1953. február 10. 34. szám. 
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77 Zádor D.  J. zeneszerző szerzői hangversenye. In: Kárpáti Igaz Szó. 1953. február 25. 47. 
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a sajtó. Márciusban kijevi színészek is megfordultak „Kárpátontúl” nagyvárosai-
ban. Ungvár, Munkács, Huszt városokat látogatták meg a művészek, akik között 
Sztálin-díjas színművész is volt Timosenko Jurij.78 Március 28-án lépett fel elő-
ször Ungváron az Állami Ukrán Népi Énekkar. Előadásaikban kolhoz-, népi és 
ifjúsági tárgyú műveket szólaltatnak meg,79 de ezeken kívül dalokat adtak elő 
a kahovkai, volgai és doni vízerőmű-építésekről is.80

A szovjet kultúra terjesztése épp olyan szerves része volt az ötödik ötéves terv-
nek számszerűsítve, mint az ipari és mezőgazdasági termelési tervszámok. Ennek 
észben tartásáról a központi propaganda gondoskodott.

A könyvtáraknak és kultúrházaknak kulcsfontosságú szerep jutott januárban 
és februárban a február 22-re kiírt országos választást megelőző mozgósításban 
is. Az agitációs, úgynevezett tízes házcsoportok mellett a könyvtárak is bekap-
csolódtak az agitációba különböző olvasókonferenciákkal, amelyek minden 
alkalommal a Szovjetekbe való választások fontosságát és demokratikus jellegét 
hangsúlyozták.81

Előfordultak azonban olyan könyvtárak és kultúrházak is, akik tevékenysé-
gükben nem követték az állami elvárásokat és bizonyos okok miatt nagyfokú 
mulasztásokat követtek el a  kultúrfelvilágosító munkában, illetve a  választási 
agitációban. Csoma és Badaló községek könyvtárvezetői például ritkán tartóz-
kodtak a könyvtárakban, illetve a klubokban, ezért azok állandóan zárva voltak 
a lakosok előtt. Beregdéda községben pedig több hétig nem volt nyitva a község 
könyvtára.82 Más helyeken a  kolhozzenekar megszerveződésében voltak pasz-
szívak a  kultúrmunkások, mint például Nagybégányban.83Az ehhez hasonló 
mulasztások pusztán szóbeli figyelmeztetést vontak maguk után a körzeti párt-
szervezet részéről.84 

78 A kijevi színművészek előadásai. In: Kárpáti Igaz Szó. 1953. március 3. 52. szám. 2. o.
79 Az Állami Ukrán Népi Énekkar. In: Kárpáti Igaz Szó. 1953. március 28. 75. szám. 3. o.
80 Az  Állami Ukrán Népi Énekkar hangversenyei Uzshorodon. In: Kárpáti Igaz Szó. 1953. 

március 31. 77. szám. 3. o.
81 Könyvtárunk a választás előtti napokban. In: Szovjet Falu. 1953. január 31. 9. szám. 1. o.
82 Javítsuk meg a könyvtárak munkáját. In: Szovjet Falu. 1953. február 7. 11. szám. 1. o.
83 Akadályozzák a kultúrmunkát. In: Vörös Zászló. 1953. február 15. 13. szám. 4. o.
84 Tétlen a könyvtárvezető. In: Vörös Zászló. 1953. február 15. 13. szám. 4. o.



Kosztyó Gyula  Kárpátalja az 1953. év első hónapjaiban

217

Összefoglalás

A korszak jellemzője, hogy a központi sajtóorgánumok szigorú ellenőrzés mellett 
láthattak csak napvilágot. Ugyanakkor megfelelő társadalmi hangulatot kialakí-
tani törekvő pártállamnak a propagandacéllal megjelentetett újságcikkei között 
szép számmal akadtak olyanok is, amelyek a korabeli társadalmi folyamatokról 
hiánypótló jelentőségű információkkal szolgálnak.

Kárpátalján az 1950-ben kezdődő második ötéves terv gazdasági és társadalmi 
szempontból is jelentős mértékben alakította a vidék mindennapjait. A szovjeti-
zálás következő lépcsőfokát jelentő második ötéves terv (1950–1955) elsősorban 
gazdasági modernizációt jelentett Kárpátalja számára. Ennek legfőbb jele a nagy-
fokú gépesítés volt, amely a vizsgált rövid időszak (1953. január–március) alatt 
is szemmel látható mértékű intenzitással zajlott az iparban és mezőgazdaságban 
egyaránt. A berendezések és felszerelések Ukrajna és a Szovjetunió belső terüle-
teiről érkeztek, s jelentős részük célállomásai a vidéki kolhozok, illetve a GTÁ-k 
voltak. Hatékonyságuk növelésétől a Szovjetunió a terület gazdasági jelentőségé-
nek számottevő növekedését várta. A nagyfokú gazdasági modernizáció ellenére 
meglehetősen kiábrándítóan hatott, hogy több állami fenntartású üzletben, bolt-
ban az alapvető élelmiszerekben is hiány volt. 

Az oktatásban is felemás állapotok uralkodtak. Az  állam részéről erélyes in-
frastrukturális fejlesztések időszakát hozta a  második ötéves terv Kárpátalján. 
Azonban míg egyes községekben iskolák nyíltak vagy kaptak jelentős mennyiségű 
eszköz-, illetve állományfejlesztést, addig mástelepüléseken siralmas körülmények 
között voltak kénytelenek a  diákok tanulni. Súlyos problémát jelentett – nem-
csak ebben az időszakban – a magyar iskolák tanulóinak rossz orosz nyelvtudása. 
Néhol a tanári képzettség hiánya, máshol pedig az elavult tantervek voltak a hiá-
nyos orosz nyelvtudás legfőbb okai. Az „internacionalizmus” jegyében sorozato-
sak voltak a különböző nemzetiségű művészek „kommunista” előadássorozatai, 
döntő többségükben a  nagyvárosokban. A  „szocialista realizmus” terjesztését 
határozták meg célként a művelődési házaknak, a könyvtáraknak, a moziknak, 
amelyek számát a második ötéves terv alatt közel 50%-kal kellett növelni.

Összességében elmondható, hogy közvetlenül Sztálin halála előtti hónapok-
ban Kárpátalja gazdasági és kulturális szempontból már egy tipikus szovjet tár-
sadalom képét mutatta. Meglepő és figyelemre méltó, hogy a megingathatatlanul 
ideológiai tartalmú pártsajtó hírt adott a lakosság körében tapasztalható érdekte-
lenségről is, ami kellemetlenül hatott a szovjet modernizációs törekvésekkel kap-
csolatban elvárt hurráoptimizmussal szemben.
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Gyula koSzTyó
Transcarpathia during the first months of 1953 (based on the source 
materials of the local press)

The study presents the situation in Transcarpathia based on the press of the local 
party during the first months of 1953, the period around which J.V.Stalin died, 
by which time Transcarpathia already went through the process of the so called 
sovietisation, and so we can look upon it as a uniformed part of the soviet state. 
It  is surprising as well as quite remarkable, that the party press characterized 
by unwavering ideological contents reported the disinterest prevailing among 
the population, which had a  reverse effect on the hurray optimism expected 
concerning the strives for modernization. This provides a good proof of press 
analysis – backed up with the necessary source critics – being able to serve as an 
adequate tool for widening the sphere of our knowledge of the era in question 
even within the frames of such an overflowing ideological period.

Keywords: Hungarians of Transcarpathia, sovietization, weekdays


