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A szlovákiai ruszin lakosság kultúrájának fejlődését az elmúlt évszázadokban erőtel-
jesen befolyásolta e régiónak a Kelet és a Nyugat határán való elhelyezkedése, an-
nak hagyományos szociális-gazdasági elmaradottságával, az elit politikai éretlensé-
gével csakúgy, mint az alkotó értelmiségnek a romantizmus iránti hajlamával és
a kor aktuális problémáira történő naiv reagálással. A Kárpátok déli területein élő
ruszinok kulturális élete egyértelműen a konzervativizmus, az elzártság, a korszak
demokratikus és liberális mozgalmaiba való bekapcsolódás képességét nélkülöző
jegyeket mutatott. Az északkelet-szlovákiai helyzet még rosszabb volt. Ebből kifolyó-
lag a modernizmus első sugallatai hatékonyabban csak az első Csehszlovák Köztár-
saság időszakában érvényesülhettek, ráadásul sokkal bonyolultabb társadalmi és
politikai viszonyok között.1

E kisebbség helyzetét bonyolította az a körülmény, hogy ebben az időszakban
sem sikerült leküzdeni az ellentmondásokat, megoldani az irodalmi nyelv és a nem-
zeti-kulturális orientáció kérdését. Leegyszerűsítve megállapítható, hogy épp a ruszi-
nok kultúrájában meglevő elemek kettőssége volt az egyik fő oka a kisebbség etno-
genezisével és nemzeti öntudatra ébredésével kapcsolatos problémáknak. Bizonyít-
ja ezt a Kárpátokban élő ruszinság kulturális dualizmusának továbbélése, az etnikai
homogenizálásra és elnemzetlenítésre törekvő ravasz, a századok folyamán külön-
böző intenzitással és különféle formában testet öltött tervek ellenére is.2

A szlovákiai ruszinok körében már a Csehszlovák Köztársaság megalakulása
után elvesztette a moszkvabarát (nagyorosz) irányzat a 19. században, sőt még
a 20. század elején is meglevő pozícióit. Túlsúlyra tett szert a ruszin áramlat, ame-
lyet az eperjesi püspökség és a befolyásos Duhnovics Társaság is támogatott. Iro-
dalmi nyelvként a „jazicsi”-t, vagyis „az orosz nyelvnek kárpátivá történt átszerkesz-
tését” szorgalmazták. Kárpátaljától eltérően Szlovákiában nem eresztett gyökeret
az ún. népies irányzat, amely ugyan a népi gyökerekhez, a tájnyelvhez való vissza-
térést hangoztatta, de valójában hajlott az ukrán nyelv használatára.3 Másrészt vi-
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szont a múlttal szemben bizonyos előnyt jelentett, hogy a kultúrával és egyáltalán a
művészettel való törődés jóval nagyobb mértékben, 1948 után pedig teljesen az ál-
lamra hárult. Erre a köztársasági elnöknek az állami népművelésről való gondosko-
dásról kiadott dekrétuma alapján került sor. Ennek köszönhetően e szféra az önkor-
mányzatok, az Oktatásügyi és Művelődési Megbízotti Hivatal által ellenőrzött helyi
és járási népművelési tanácsok hatáskörébe került.4 Ilyen értelemben a kultúrát tu-
lajdonképpen az állam finanszírozta és jórészt közvetlenül irányította is.

Teljes mértében vonatkozott ez a kisebbségi kultúrára, főleg a ruszinok és az uk-
ránok esetében, akik szláv kisebbségi státussal rendelkeztek, s így elkerülték az ak-
kori kisebbségpolitika megszorító és diszriminatív intézkedéseit. Ezen kívül a szlo-
vák nemzeti szervek és a „Prjacsevcsinai” Ukrán Nemzeti Tanács közötti megálla-
podás alapján a ruszin és az ukrán kisebbség szert tett a kulturális autonómia bi-
zonyos korlátozott modelljére, sajátos ukrán intézmények és az állami hivatalok
melletti ukrán ügyosztályok formájában. Északkelet-Szlovákia lakosságának kulturá-
lis szükségleteiről négy ukrán népművelési felügyelőség gondoskodott, Bártfa,
Szinna, Ólubló és Felsővízköz székhellyel. A ruszin- és az ukránlakta községekben
orosz és ukrán könyvekkel ellátott könyvtárakat hoztak létre, és céltudatosabb len-
dületet vett a népművészeti körök tevékenysége. Persze a kerületi rendszer beveze-
tése után a járási felügyelőségek a járási nemzeti bizottságok oktatásügyi és műve-
lődési osztályainak részévé váltak.5

Ugyanakkor ez végképp nem járt együtt a kisebbségi részvétel meggyengülésé-
vel, mert valamennyi ukránlakta járásban a művelődési referensek ukránok voltak.
Ugyanúgy az Eperjesi Kerületi Nemzeti Bizottság IV. osztályán is voltak munkatársa-
ik osztályvezetői és egyéb beosztásban. A járások 25 művelődési és könyvtárügyi
felügyelője közül 12-en (tehát 48%) ukrán nemzetiségű volt.6

Az 1945—1948 közötti időszakban a kulturális és irodalmi életet, valamint az
egész művészeti szférát a kulturális-népművelési intézmények és ifjúsági egyesüle-
tek magasfokú cselekvőkészsége jellemezte. A műalkotások terén a felszabadu-
lást, a békés élet visszatérését köszöntő és annak igazságosabbá válásában re-
ménykedő légkör hatotta át. Valójában a saját útjukat és a társadalmi eszményeket
kereső tehetségek kikristályosodásának időszaka volt ez. Meg kell viszont állapíta-
ni, hogy formai szempontból a művészi törekvések jobbára nem léptek túl a 19. szá-
zadi realizmus poétikai és esztétikai szemlétetén.7

A második időszakot (1949—1954) az etnikum fejlődésébe beavatkozó adminiszt-
ratív, az ukrán nyelv javára történt intézkedések jellemezték. Az alkotómunka inkább
társadalmi, mint egyéni tevékenységnek számított. Javultak ugyan a művészi alkotá-
sok születésének és napvilágra kerülésének műszaki és szervezeti feltételei, de a po-
litikai és az ideológiai korlátok behatárolták és torzították a művészi értékek kibonta-
koztatását.8 Ez irányban ugyanis meghatározó direktívának számítottak az 1948. ápri-
lis 10—11-én Prágában tartott nemzeti kultúra kongresszusának a határozatai. Kle-
ment Gottwald beszámolójában a kulturális értékek alkotóinak és a kulturális élet
szervezőinek fő feladataként a szocializmus felépítését jelölte meg.9

Az Ukrán Nemzeti Tanács egyik elsőrendű teendője a ruszin és az ukrán lakos-
ság kulturális életének megújítása volt, mivel az a második világháború idején szűk
térre szorult, és a visszafogottság kényszerével küszködött. A Dezider Milly által ve-
zetett kulturális és népművelési szakosztály a kulturális-művelődési egyesületek és
a sajtó újbóli életre keltésén és olyan intézmények létrehozásán fáradozott, ame-
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lyek lehetővé teszik szakmai szintű kulturális és művészeti tevékenység kifejtését.
Elsőként a Duhnovics Egyesület adott életjelet magáról, amely 1947-ben megren-
dezte az Orosz Kultúra Napját Sztropkón, Bártfán, Felsővízközben, Mezőlaborcon és
másutt. Ezeken több mint 10 ezer ember vett részt. Az orosz gimnázium diákjai és
a műkedvelő együttesek ének- és táncszámokat adtak elő. 

Kulturális tevékenységet a háború után a prágai ruszin és ukrán diákok egyesü-
letei is kifejtettek (Vozrozsgyenyije), Pozsonyban (Obscsestvo imenyi Dobrjanszko-
go), továbbá Brünnben (Verhovinci) és Kassán, amelyek főként ruszofil irányzatúak
voltak. Északkelet-Szlovákiában e téren is tevékenynek számított a Kárpáti Fiatalok
Szövetsége (Szojuz molodezsi Karpat, a továbbiakban: SMK) és később ennek úttö-
rőszervezete. A szövetség mellett ének- és táncegyüttes is alakult, amely a Prágá-
ban tartott demokratikus ifjúsági világkongresszuson is fellépett. Repertoárjában
orosz és ukrán dalok, valamint táncok szerepeltek, de a hazai folklór is helyet ka-
pott.

1948 februárját követően a helyzet e téren is megváltozott, mivel a ruszin lakos-
ság egyesületeit, intézményeit, sőt fokozatosan a kárpáti szövetséget is megszün-
tették. A lakosság kulturális szükségleteiről ezt követően az Ukrán Dolgozók Kultu-
rális Szövetsége (a továbbiakban: KZUP), illetve annak előkészítő bizottsága, a he-
lyi szervezetekkel együtt gondoskodott, amelyek az ukrán nemzeti és kulturális iden-
titást tudomásul vették, de elfogadásából hosszas, bonyolult, máig le nem zárult fo-
lyamat lett. A KZUP tevékenysége a politikai-nevelő és a kulturális-népművelési fel-
adatokra irányult. Előadásokat, nyelvi tanfolyamokat, irodalmi-kulturális esteket,
népművészeti versenyeket szerveztek, élő faliújságokat szerkesztettek, folyóirato-
kat, könyveket adtak ki, és egyéb kulturális és népművelési tevékenységet folytat-
tak. Ezzel egyetemben olvasó-, zenei és színjátszó köröket alakítottak, színházi be-
mutatókról gondoskodtak, és egyéb szervezetekkel együttműködve tudományos ku-
tatásokat végeztek, konferenciákat szerveztek. A KZUP védnökségével csak 1951
decemberében 18 zenei, 34 ének- és 15 színjátszó kör jött létre. A KZUP 1954-ben
tartott alapító közgyűlésén megállapítást nyert, hogy a szervezet keretein belül 25
zenei, 34 ének-, 42 színjátszó, valamint 35 tánc- és bábszínjátszó kör működik.10

Másrészt viszont a politikai szervek nemcsak azt szabták meg a szervezetnek,
hogy a gazdasági feldatok teljesítésére mozgósítsa az ukrán nemzetiséget valló pol-
gárokat, hanem azt is, hogy azok kapcsolódjanak be az akkor zajló kampányokba,
jelesül az élmunkás versenybe, a bánya- és kohóipar, valamint a cseh határvidék
számára történő munkaerő-toborzásba, a termelőszövetkezetek alakításába, a „pra-
voszláv akcióba”, az ukránosítási intézkedések végrehajtásába és az „ukrán bur-
zsoá nacionalizmus elleni harcba” stb. A KZUP 1953-tól kezdve sajátos feladatokat
láthatott el, mert a népművelésről való általános gondoskodást a nemzeti bizottsá-
gok határozatai alapján a közigazgatási szervek vették át. A nemzeti bizottságok ha-
tározatai nyomán 2056 községben klub típusú népművelési képződmények jöttek
létre, s ezzel egyidejűleg adták át az első járási népművelési otthonokat.11 Ebben az
időben a KZUP-nak 7535 tagja és 274 helyi szervezete volt, a funkcionáriusaik
azonban nem tartottak közvetlen kapcsolatot a tagsággal.11 Már ekkor érezhető volt,
hogy a kisebbség tagjai, azok is, akik ukrán nemzetiségűnek vallották magukat, sok
esetben ezekhez és egyéb, a kulturális élet területén elért sikerekhez közömbösen
viszonyulnak.12 A kisebbségi kultúra és a népművelés fejlődésének előmozdítása az
adott feltételek között megkövetelte az ukrán nyelv elsajátítását, ami a kialakuló
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KZUP egyik fő irányvonala lett. Így 1954-ben a helyi szervezetek mellett 192 ukrán
nyelvtanfolyamot biztosító szakkör működött 286 résztvevővel, akik az ukrán klasz-
szikus és a szovjet irodalomból is kaptak ízelítőt. Ezeket a helyi tanítók vezették.13

Az ukrán és a ruszin lakosság körében végzett kulturális és népművelési munká-
ban fontos szerepet játszott a sajtó. Már 1945. március 18-án megjelent orosz nyel-
ven az első kommunista szellemiségű újság, a Prjasevscsina, mely az Ukrán Nem-
zeti Tanács orgánumaként 1951. augusztus 16-ig jelent meg. A lap kulturális rova-
tában nemcsak a régió kulturális életéről szóló anyagok, recenziók és információk
kaptak helyet, hanem versek, rövid prózai művek, valamint tekintélyes orosz és uk-
rán írók, meg hazai szerzők, így főként Macinský, Zozu ak és Šmajda műveiből vett
szemelvények is napvilágot láttak. Elsősorban Lazorík jóvoltából fokozatosan szapo-
rodtak az ukrán nyelvű cikkek és írások.

A Demokrata Párt orosz—ukrán szekciójának orosz nyelvű sajtóorgánuma,
a Demokraticseszkij golosz (1945. december—1948. február) lényegesen kisebb
példányszámban jelent meg, és elvetette az ukrán nemzeti-kulturális orientációt.
Hasonló nézetet vallott a prágai diákok Slepecký és Suchý vezetése alatt megjele-
nő folyóirata, a Kosztyor (1946—1947), mely baloldali és szovjetbarát beállítottságú
volt. Ezek a vonások sokkal erőteljesebben jelentkeztek a prágai kommunista szem-
léletű ruszin és ukrán diákok Karpatszkaja zvezda, később Zvezda — Zvizda címmel
Bunganics szerkesztésében napvilágot látó politikai hetilap hasábjain.

Északkelet-Szlovákia problémáival behatóbban foglalkozott a Kolokolcsik Dzvino-
csok (1947—1950) címet viselő havilap, mely az SMK, majd 1949-től a Csehszovlák
Ifjúsági Szövetség Eperjesi Kerületi Bizottságának orgánumaként jelent meg. Többek
között szemelvényeket közölt Lazorík, Zozu ak és Grendža-Donskij műveiből. Ez a fo-
lyóirat részben pótolta az ukrán iskolákban használható tankönyvek hiányát, később
pedig megkönnyítette a diákok számára az ukrán tanítási nyelvre való áttérést. 

A szlovákiai ukránok és ruszinok szellemi életének fejlődéséhez hozzájárultak
a számukra kiadott egyházi lapok is. Ide tartozott a görög katolikus püspökség két-
hetente megjelenő Blagovesztnyik (1946—1949), másrészt pedig a görögkeleti egy-
ház Szvet pravoszlávija (1948—1951) című folyóirata. Mindkét folyóirat az egyházi
olvasmányokon és a szentek életéről szóló írásokon kívül a két egyház életével kap-
csolatos hazai és külföldi hírekkel is szolgált. Prágában 1950—1951-ben szintén ké-
szült pravoszláv hírlap, a Vesztnyik pravoszlavnogo ekszarchama moszkovszkoj pat-
rarchii v Csehoszlovakii.14

Szlovákia Kommunista Pártja Eperjesi Kerületi Bizottságának lapjaként indult
1951. augusztus 11-én a Novoje zsityja hetilap, mely 1952-ben még a Nový život
ukrán mutációjaként készült. A lap Kopčak vezetésével kezdettől fogva ukrán irodal-
mi nyelven jelent meg, azonban kevés eredeti anyagot tartalmazott, többnyire
a szovjet sajtóból átvett írásokat közölt. Miután 1953-ban áttért a kéthetenkénti
megjelenésre, kulturális és művészeti kérdésekkel is foglalkozott, az ötvenes évek
elején a közgazdasági jellegű és a munkateljesítmények növelésére serkentő tema-
tika állt a lap előtérében.15

A KZUP 1951 szeptemberében Druzsno vpered címmel, Lazarík és Gaba  veze-
tésével egy társadalmi-politikai és irodalmi-művészeti lapot alapított, amely eleinte
hetenként, majd 1953-tól havonta jelent meg. Ennek hasábjain hírek, az Északke-
let-Szlovákában élő lakosság életével foglalkozó riportok, a KZUP helyi szervezetei-
nek működését, valamint a művelődési intézmények tevékenységét, a szakköri és
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az öntevékeny művészeti mozgalmat figyelemmel kísérő írások szerepeltek, de nem
utolsósorban teret kaptak benne tudományos-népszerűsítő cikkek és a nemzetisé-
gek történelmét ismertető feldolgozások. Külön rovatokat nyitottak benne az ifjú-
ság, a társadalmi szervezetek és a sportegyesületek számára.16 

Az ukrán értelmiség kulturális életére a Duk a című almanach is hatást gyakorolt.
A negyedévenként megjelenő irodalmi-művészeti kiadvány a Csehszlovák Írószövet-
ség Szlovák Szekciója melletti Ukrán Írók Klubjának a kezdeményezésére, Macinský
vezetésével, 1953-tól fogva teret adott a helyi alkotók műveinek, lehetővé téve azok
összehasonlító, az irodalmi alkotások országos összefüggésekbe és a kárpát-ukraj-
nai közegbe ágyazott minősítését, ugyanakkor irodalmi és művészetkritikai fórummá
is vált, bár ideológilag meghatározott problémakörre korlátozódva.17

Pozsonyban 1951-től az úttörőszervezet orosz nyelvű lapjaként jelent meg a Pio-
nyerszka gazeta. Később, 1953-ban a szerkesztőség ténylegesen is Pozsonyba köl-
tözött, és a lap ukrán nyelven készült.18 Két járási lap is ukrán nyelven látott napvi-
lágot: a Labirszki viszmi Mezőlaborcon hetilapként, 1953-tól pedig a Piddukljanszkij
hliborob, amely kerületi szinten az egyik legjobbnak számított.19

A szlovákiai ruszinok és ukránok irodalma igyekezett megőrizni a folytonosságot
a felvilágosodás időszakával és a 19. századi írók műveivel, tekintve, hogy nem volt
közvetlen előzménye, amire támaszkodhatott volna. De azért erőteljes hatást gya-
koroltak rá a szovjet, az orosz, az ukrán, a cseh és a szlovák irodalom részéről ér-
kező ösztönzések is. E kisebbségi irodalom kibontakozásának komoly tehertétele
volt a korábbi helyi irodalmi alkotások megítélését jellemző megosztottság: a régió
irodalmi örökségével szembeni elutasítás, illetve annak kritikátlan befogadása kö-
zötti ingadozás.20

A másik, e kisebbségi irodalom jellegét meghatározó problémát az irodalmi nyelv
körüli zavarok jelentették, s így az bizonyos ideig egyfajta kétnyelvűség jegyeit visel-
te. Kezdetben az orosz nyelv volt túlsúlyban, persze az 1917-es forradalmat meg-
előző, kissé archaikus formájában. Fokozatosan azonban valamennyi író és költő,
Karabelešen kívül, sőt még a kritikusok is, átálltak a hivatalos ukrán nyelv haszná-
latára. Persze nem ismerték kellőképpen az ukrán irodalmi nyelvet, így különféle fo-
galmakat és fordulatokat a nyelvjárásból vettek át. Ez, bizonyos kompozíciós fogya-
tékosságokon túl, a műalkotások színvonalára is kihatott, miközben a helyi alkotók
nyelvezete fokozatosan finomult. Nem téveszthető szem elől az a körülmény sem,
hogy gyakran irodalmi zsengékről volt szó. Tartalmi szempontból valamennyi műfaj-
ban a szülőföld szeretete volt túlsúlyban, de erőteljesen jelen voltak a háború és a
fasizmus borzalmainak, a nemzeti felszabadító harcnak az emlékei, a társadalmi át-
alakulás közvetlen élményei, a szovjet népek közötti barátságból példát meríteni
akaró igyekezetnek és az építőmunka, a békeharc, a szebb jövőbe vetett biza-
lom felhangjai.21

S ez formailag gazdag palettát, műfaji sokszínűséget erdményezett, amit a szlo-
vákiai ruszin és ukrán irodalom mindmáig megőrzött. Az expresszivitás meglehetős
túlzásainak jegyei a jelenlegi szlovákiai irodalommal szemben eléggé patetikusnak
hatnak.22 Macinský (1922—1987) Belie oblaka című 1949-ben és Lazorík
(1913—1969) szintén 1949-ben napvilágot látott verseskötete minden bizonnyal a
háború utáni ruszin és ukrán költészet első hajtásai voltak, amelyek szimbólumsze-
rűen orosz, illetve ukrán nyelven jelentek meg. Lazorík ez idő tájt divatos poémák
szerzőjének is számított. Egyiket, a Navik jegyini címmel (1953) Oroszország és Uk-
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rajna 1564-ben történt egyesítésének 300. évfordulójára írta, a másikat — Szlavna
ricsnyicja (1954) — Csehszlovákia Szovjetunió általi felszabadításának 10. évfordu-
lójának szentelte.23

Macinský első kötete az 1939—1949 között született, három ciklusba sorolt ver-
sekből állt, amelyekben a fasizmus feletti győzelemről zengedezett és a szülőföld
jővőjéről elmélkedett. Ebben az időszakban született 19-oe nojambrja 1944 című
orosz nyelvű, valamint a Tokajicke beszillja (1954) című ukrán nyelvű poémája. Ezek
a Orosztokajon történt tragikus eseményekre emlékeztettek, a történtek 10. évfor-
dulójából merítve az ihletet. A szlovák nemzeti felkelés 10. évfordulójára Balada pro
Szlovacke nacionannye povsztannja címmel írt poémát.24

Lazorík és Macinský verseiben számos pozitívum ellenére nem kevés Sztálint
magasztaló, a valóságot rózsaszínre festő, művészietlen politikai retorika és dog-
matikus hangvétel szerepelt.25 A túlontúl elkötelezett költészet, amelyet találóan
újságpapírízű politikai lírának neveztek, nem maradhatott tartós vonása a szlováki-
ai ukrán költészetnek. Nem téveszthető szem elől, hogy az ötvenes évek költésze-
te nemcsak eszmei, hanem a formát érintő torzulásokat is szenvedett.26

A konentrációs táborbeli saját élményei ihlették Karabeleš (1906—1965) orosz
nyelven íródott, Na szmertyelnom rubezse című nagyhatású alkotását, melynek pró-
zai részében a foglyok történeteit örökítette meg, a verses összeállításban pedig sa-
ját, a háború idején született költeményeit szedte csokorba. Ekkor már maga mö-
gött tudhatta pályája csúcsát Grendža-Donský, aki Karabelešhez hasonlóan már
a húszas években publikált, a háború után azonban csak alkalomszerűen jelentke-
zett, gyermekirodalommal foglakozott, s minthogy hagyományos stílusban alkotott,
kevéssé befolyásolta eszmeileg és művészileg az új nemzedéket.27

A KZUP kiadója többek között F. Lazorík Szvinatok nad szelami (1953) prózai al-
kotását is megjelentette, amely témáját az orosz hadsereg Kelet-Szlovákia területé-
re, az első világháború éveiben történt behatolásának időszakából merítette. Szin-
tén itt, jelent meg 1953-ban M. Šmajda (1920) ismert regénye a Parazimu. Ebben
művészi erővel ítélte el az egyes emberek által a háborús években elkövetett,
a szlovák állam idején történt társadalmi visszásságokat, egyes emberek erkölcsi
csődjét.28 A rákövetkező évben ugyanitt látott napvilágot J. Borolič (1921—1973) el-
beszéléskötete Darunok címmel, amelyben az első csehszlovák hadtest frontharco-
sainak sorsát örökítette meg. A szerző saját élményeiből merített, és a tematikát
a háború utáni időszak problémáira is kiterjesztette.29

Az első csehszlovák hadtest katonájaként szintén harcolt a második világhábo-
rúban F. Ivančov is (1916), aki már a két háború közötti időszakban az akkori Kár-
pátalján oroszul publikált színdarabokat és elbeszéléseket. A hadseregből történt
leszerelése után, 1948-ban eperjesi ukrán lapszerkesztőként tevékenykedett. Elbe-
széléskötete 1954-ben jelent meg Pidijmaetszja hliborod címmel, amely főként az
északkelet-szlovákiai földművesek életével foglalkozik. Bár nem teljes meggyőző
erővel és művészileg sem hibátlanul ábrázolta e társadalmi réteg rendkívül bonyo-
lult szociális helyzetét és felszabadító küzdelmét.30

A helyi írók talán legkedveltebb műfaja a színdarab volt, s ebben minden bizony-
nyal közrejátszott, hogy Epejesen székelt a Csehszlovák Rádió Ukrán Stúdiója.
A szerzőket elsősorban a közelmúlt olyan nagy témái inspirálták, mint az 1935-ben
kirobbant čertižnei—haburai lázadás, az 1944-ben történt orosztokaji tragédia, a má-
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sodik világháború, a partizánmozgalom, a felszabadulás, 1948 februárja, de a tár-
sadalmi problémák és az embertársi kapcsolatok sem szorultak ki a repertoárból.

Az 1945 és 1954 között született művek főként oroszul íródtak, ennek köszön-
hetően a szereplők fellépései bizonyos mértékben vesztettek meggyőző hatásukból.
A szereplők megformálását és a valóság fekete-fehér ábrázolását viszont olyan fo-
gyatékosságnak kell tekinteni, amely az akkori időszak irodalmi termésének tipikus
velejárója volt.31

A háború után az eperjesi Ukrán Nemzeti Színházban (Ukrajinské národné divad-
lo, a továbbiakban: UND) 1950-ben oroszul bemutatott első ukrán és ruszin szerzők
tollából származó darab Macinský Sztarij Zelenjak a jego gyetyi című alkotása volt.
Ugyanebben az évben mutatták be Eva Biss-Kapišovská (1920) I nasztala veszna cí-
mű, a ruszin falu háború utáni első napjait ábrázoló orosz nyelven született drámá-
ját, mely könyv alakban 1951-ben jelent meg. 1953-ban szintén orosz nyelven adták
ki V. Zozu ak (1909—1994) kötetbe gyűjtött egyfelvonásosait, Odnoaktnije pjesi cím-
mel. Ezzel a helyi irodalom gyakorlatilag új szakaszba lépett. Néhány érdekesebb
színdarab kéziratban terjedt, ezért több el is kallódott és feledésbe merült.32 Biss-
Kapišovská a legsikeresebb drámaíró lett, mivel az UND rövid időn belül három alko-
tását is bemutatta. Az első témáját, a felszabadulást, a „szabadság tavaszát” a meg-
élt tömegek harcából merítette. A második, a harmincas évek bonyolult viszonyait fel-
elevenítő darabja (Druzja i vragi) könyv alakban ugyan nem jelent meg, de az UND-
ben színpadra állították 1951-ben. Eva Biss-Kapišovská legsikeresebb műve a negye-
dik, a Barlig címet viselő színdarabja, amelyben a ruszin falvak 1948 utáni helyzetét
mutatta be. Művében, mely immár ukránul született, igyekezett nevetségessé tenni
„a szocializmus építésének ellenségeit”, akik sem pénzzel, sem megfélemlítésekkel
nem voltak képesek a szocialista fejlődés útjába állni. Persze nem tudta elkerülni
a kompozíciós hibákat, az egyoldalúságot és a korabeli sematizmus tehertételeit.33

Az ukrán kisebbség jelentős és ugyancsak termékeny drámaírója volt V. Zozu ak.
Egyfelvonásosaiban bírálta a végrehajtókat, az árulókat, a provokatőröket, az embe-
rek megfélemlítését. A népek közötti kapcsolatok új erkölcsi alapokra helyezéséért
és a barátság szellemének meghonosításáért szállt síkra. Az 1953-ban megjelent
kötetében szereplő színdarabok (Navsztrecsu szcsasztju, Volcsa sztatyja, Eto bylo
nakanunye) témáit az antifasiszta mozgalom időszakából merítette. A kötetzáró Ce
bulonyaperedodni címmel bemutatott darab az 1944-ben Orosztokajon elkövetett
tömegmészárlás tragikus emlékét idézte fel. A Gyeputat Prokin (1954) című komé-
diája látlelet az egykori parlamenti rendszerről és a felelőtlen karrieristákról.34

Bár a drámai művek rendkívül kedvelt műfajnak számítottak az ukrán alkotók kö-
rében, nem kevés olyan fogyatékosság nyomait is viselték, amelyek miatt nem ma-
radhattak meg az UND repertoárján. A problémák főleg a darabok felépítésében,
a művészi kivitelezésben, a konfliktusok kibontakoztatásában jelentkeztek, bár esz-
meileg érdekes és időszerű hangot ütöttek meg.35

A szlovákiai ruszin és ukrán irodalom fejlődését megnehezítette a szakmailag jól
felkészült tapasztalt irodalom- és színikritikusok hiánya. S bár az irodalmi kritika mű-
velése valóban csak pár személyre korlátozódott (Volosčuk, V. Choma, J. Bača, J.
Šelepec, M. Mo nar és mások), érdemleges munkát végeztek. Olykor éles hangot
ütöttek meg, kifogásolva, hogy az ukrán irodalom csak mennyiségileg fejlődik, nincs
kellő színvonala és olvasótábora, mert az alkotók megkerülték a valós problémákat.36
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Ennek ellenére a kritikának a műalkotásokhoz való viszonya a vizsgált időszak-
ban nem volt mindig ilyen nyílt és kemény hangú. Rendszerint a témaválasztást,
a magasfokú eszmei tartalmat és a művek pártosságát emelték ki. Az esztétikai kö-
vetelmények számonkérése azonban nem volt eléggé erőteljes, s háttérbe szorultak
a művészi ábrázolás kérdései.37 Persze olykor a „kritika kritikája” sem volt eléggé
névre szóló, formálissá, s így hatástalanná vált. Így például a KZUP előkészítő bi-
zottságának a titkára, M. Kudzej 1954 májusában a szervezet alkuló közgyűlésén
kénytelen volt rámutatni a szakkritika abszolút hiányára, és felszólított az elburján-
zott liberalizmussal és a hamis kollegializmussal való szakításra.38 Ugyanebben az
évben I. Macinský a Csehszlovák Írószövetség országos konferenciáján kijelentette,
hogy a sematizmus, a deklarativizmus, a vulgarizálás és a földhözragadt prakticiz-
mus az irodalmi alkotómunkában egyenesen politikai hibának számít.39 A számos
tévedés és nehézség ellenére a helyi írók alkotásainak színvonala mégiscsak emel-
kedett, és figyelmet keltett Ukrajnában is.40

Az ukrán kisebbség kulturális életére jelentős hatást gyakorolt a helyi irodalmá-
rok szervezőmunkája és társadalmi tevékenysége. Már 1949 óta felvetődött az írók
tevékenységének bizonyos fokú intézményesítése. Előkészületeket tettek az ukrán
és az orosz írók és művészek szövetségének a létrehozására I. Macinský és F. Lazo-
rík vezetésével.41 Ez azonban csak három évvel később valósult meg. Eperjesen,
1952. szeptember 14-én alakult meg a Csehszlovák Írószövetség Szlovák Szekció-
ja mellett az Ukrán Írók Csoportja. Az alakuló konferencia 15 író, 4 tudományos
munkatárs, 9 zene- és képzőművész, 4 újságíró és 4 színész részvételével zajlott.
Vendégként jelen volt a Csehszlovák Írószövetség Szlovák Szekciójának elnöke, M.
Lajčiak és a KZUP előkészítő bizottságának elnöke, Š. Štenko is. A csoport elnöke
I. Macinský lett, alelnöke F. Ivančov, titkára F. Lazorík, akit ebben a tisztségben
1953 januárjában V. Zozu ak váltott fel. Egyúttal a helyi szerzők prózai, költészeti,
drámai és irodalomtudományi műveit és műfordításait véleményező bizottságokat
hoztak létre. Az Ukrán Írók Csoportjának vezetősége a Csehszlovák Írószövetség
Szlovák Szekciója küldöttének, Z. Klátiknak a részvételével 1952. szeptember 9-én
ült össze, és hagyta jóvá az 1953-ra szóló munka- és kiadói tervet.42

A Duklja címmel megjelenő almanach kiadásán kívül az Ukrán Írók Csoportja ún.
irodalmi esteket szervezve igyekezett kapcsolatot teremteni a nyilvánossággal. Írók
kettesével, hármasával ellátogattak Északkelet-Szlovákia falvaiba, s a lakosokkal
folytatott beszélgetésekkel nemcsak kulturális-népművelői, hanem nemzeti öntudat-
ra nevelő feladatot is teljesítettek. Hasonló akcióra már 1949 után sor került, de
azok hatása a falvakban a kollektivizálással kapcsolatos légkörben nem nagyon
érvényesülhetett.43

Az Eperjesen 1953 júniusában rendezett irodalmi est arról tanúskodott, hogy
a szerzők műveinek hatóereje, szemelvények személyes felolvasásával hatáso-
sabb, mint az olvasókhoz könyvek, sajtóbeli közlések, színpadi előadások és rádió-
műsorok révén eljutó művészi szó. Az említett összejövetelen részletek hangzottak
el Zozu ak List z Ameriky [Amerikai levelek] című színdarabjából, valamint A. Farinič,
J. Borolyča, A. Kuska, I. Krokipčak elbeszéleseiből és novelláiból, amelyek túlságo-
san is magukon viselték az országépítő tematika nyomait. A. Karabeleš, I.
Macinský, F. Lazorík és J. Bača harcias verseiből a politikai tematika szelleme
áradt.44
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A szlovákiai ruszinok és ukránok kulturális fejlődésében 1945 után jelentős sze-
repet töltött be a színházi élet. I. Hryc-Duda kezdeményezése nyomán szövetkezeti
alapon 1945. november 24-én Eperjesen hivatásos színház alakult Ukrajinskij
naciona nyj Teatr (UNT), illetve Ukrán Nemzeti Színház (a továbbiakban: UND) né-
ven, melynek igazgatója maga Hryc-Duda lett.45 A társulat, néhány hivatásos színé-
szen kívül főként tehetséges, a falusi és a városi színjátszó körökben feltűnt mű-
kedvelőket foglalkoztatott. Az UND első előadását 1946. március 2-án tartotta, ami-
kor I. Hric-Duda rendezésében M. Starickij Oj ne chody Hricju című zenés darabjával
mutatkozott be. A további jelentősebb bemutatók közé tartozott S. Artemovskij
Zaporozsec za Dunajem című komikus operája és Gogol Revizorja 1947-ben, M. V.
Lisenko Natalka Poltavka és Finogenov Mášenkája [Kisunokám] 1948-ban. A kezde-
tekben a színház nagy sikert aratott ukrán ének- és táncfellépéseivel, amelyekkel
1947. november 11-én Pozsonyba is eljutott.46 Két év múlva, 1949-ben főként két
premier keltett figyelmet: Gogol egyik műve és O. Kornejčuk Platon Krečetje [A nagy
műtét], a társulat 119 előadást tartott, s a nézők száma elérte a 45 ezret. Igazi fel-
tünést keltett az UND 1949. február 2-án tartott ún. műfajestje, amely orosz és uk-
rán részből állt, műfajilag azonos programmal.47

Az UND eleinte főként orosz nyelvű előadásokat tartott, az ukrán darabok csak
fokozatosan szaporodtak a repertoárján. A Prágai Orosz Színház néhány tagjának
hazatérése után, 1950-ben az arány átmenetileg ismét átbillent az orosz nyelv javá-
ra. Az 1951/1952-es évadban az öt bemutató közül csak egy volt ukrán nyelvű
(20%), de a következőben 11 darab közül már hat (54,5%).48

Jelentős eseménynek számított az első hazai szerzőtől származó színdarab be-
mutatása, 1950. április 4-én állították színpadra Eva Biss-Kapišovská I nasztala
veszna című alkotását J. Zagrebe sky rendezésében. Ugyanezen év decemberében
volt I. Macinský Sztarij Zelenyik a jego gyetyi című darabjának premierje. Eva Biss-
Kapišovská következő művét, a Druzja i vragit 1951 májusában mutatták be és jó
ideig nagy sikerrel játszották. A szerző e művében is humanista és demokratikus
nézeteit juttatta kifejezésre, élesen elítélve a képmutató polgári erkölcsöt.49

Az UND nagy sikert aratott az 1952-es Színházi Fesztiválon J. Mi jutin Trembita
című operettjével, melynek 1951 őszén volt a bemutatója.50 A pozsonyi hivatásos
társulatok 1954-ben rendezett fesztiválján szintén sikerrel szerepelt J. G. Tajovský
egy évvel korábban színpadra állított művével. Az ötvenes évek első felének legsi-
keresebb előadása egy Goldoni-vígjáték volt 1954-ben, mely 150 előadást élt meg.
A közönség érdeklődésének köszönhetően szintén sok előadást élt meg Eva Biss-
Kapišovská Barlih című, 1954. november 7-én Fe baba rendezésében bemutatott
darabja.51

Kevésbé kedvezően értékelhető az UND tevékenysége gazdasági szempontból
és az effektivitást figyelembe véve, bár ezek részben objektív okokra vezethetők
vissza. Az UND 1953-ban 256 előadást tartott, a nézők száma meghaladta az 58
ezret. A tervet így 85,3%-ra teljesítették a szlovákiai 93%-os teljesítéshez képest. Az
UND 75,6%-os látogatottsága megfelelt a szlovákiai átlagnak, azonban az önellátás
csak 9%-os volt a szlovákiai 20%-kal szemben.52 A látogatottság 1954-ben elérte
a 81,4%-ot, míg Szlovákiában 89,5% volt.53 Összességében 1946-tól 1954-ig az
UND-ben 59 bemutatóra került sor, ebből egy esztrád jellegű előadás, egy pedig
hangverseny volt.
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A népművészeti körök háború utáni, de főként az 1948-at követő gyarapodása
ösztönzést adott a ruszin lakosság hivatásos ének- és táncegyüttesének a létreho-
zásához. Így 1953-ban Szlovákia Kommunista Pártja Központi Bizottságának (a to-
vábbiakban: SZLKP KB) jóváhagyásával megalakult az Ukrajiszkij anszambl pisni
a tancju (a továbbiakban: UAPT) Mezőlaborc székhellyel. Létrejöttét, akárcsak
a Csemadok mellett megalakult Népes esetében, azzal indokolták, hogy a Szlovák
Népművészeti Együttesnek (Slovenský umelecký kolektív, S UK) repertoárján nem
szerepel a nemzetiségi kisebbségek folklórja.54 Pályázat útján az UAPT-be számos fi-
atal tehetséget vettek fel, akik viszont nem rendelkeztek zenei képzettséggel. Az
együttesen belül vegyeskar, balettcsoport és orosz népi hangszereken játszó zene-
kar alakult. Az UAPT első műsorának 1953. július 27-én történt nagysikerű bemuta-
tása után Kelet-Szlovákiában és másutt tájelőadásokat tartott.55 Elsőként Eperjesen
vendégszerepeltek, s a hatvantagú együttes 1953. november 13-án a Szlovák Szín-
házban Fučík halálának 10. évfordulója alkalmából rendezett irodalmi-művészeti est
keretében is fellépett.56 Egy év leforgása alatt az UAPT 45 fellépést tartott.57 Még
1953 őszén az együttes az Eperjes melletti Cemjatyba költözött, ahonnan továbbra
is járta a környéket. Legsikeresebb fellépéseiket a rádió is közvetítette, illetve mag-
netofonszalagra rögzítették, s ezeket az UND hangarchívumában és a Csehszlovák
Rádió ukrán nyelvű studiójában tárolták.58

Az együttes 1954 második felében komoly pénzügyi válságba került. Félreérté-
sek következtében és a költségvetés növelését várva lényeges létszámemelés tör-
tént: az alkalmazottak száma 104-re bővült, ebből 83-an tartoztak az együttes tag-
jai közé, az igazgatón kívül 4 művészeti vezetői poszt betöltése és 17 adminisztra-
tív-műszaki teendőket ellátó személy alkotta az állományt. A hiány 1954. október 1-
jéig elérte a 800 ezer csehszlovák koronát.59

Az SZLKP KB kulturális osztálya az egész ügyet a pénzügyi fegyelem megsérté-
sének minősítette, és javaslatot dolgozott ki az UAPT megszüntetésére oly módon,
hogy a legjobb tagokat felveszik a S UK-ba, a többieket pedig műkedvelőkké nyilvá-
nítják. A CSKP KB Eperjesi Kerületi Bizottságának titkára, Vasil Bi ak közbenjárá-
sára az azonnali megszüntetést elhalasztották, tekintettel arra, hogy az UAPT hatás-
sal volt az ukrán kisebbség nemzeti önazosságának alakulására.60

Az együttes megszüntetéséről szóló végzést Odrej Klokoč kulturális megbízott
csak 1955. május 3-án kapta kézhez, amikor már javában folytak az UND átszerve-
zése kapcsán egy hasonló népi együttes megalakításának az előkészületei. Az
SZLKP KB Politikai Irodájának határozata nyomán 1955. december 3-án megalakult
a Poddukljanszkij ukrajinszkij narodnyij anszambl (a továbbiakban: PUNA).61

A Csehszlovák Rádió Pozsonyból közvetített ukrán adásának felújítására 1945.
november 3-án került sor Andrej Rudlovčak vezetésével. Ebben érdemleges szere-
pet játszott a Tájékoztatási Megbízotti Hivatal 1945. május 17-én létrehozott ukrán
osztálya is, melynek keretében propaganda- és sajtóügyi, tájékoztatási, filmvetíté-
sekkel és rádióadásokkal foglakozó szekció működött. Az önálló műsorokat 1948-
ig a kassai hullámhosszon sugározták, amely egész Kelet-Szlovákiában fogható
volt. 

A rádióadások jelentősége az előfizetők számának növekedésével az észak-szlo-
vákiai falvak villamosítása folytán fokozódni kezdett. Az Eperjesi kerületben 1953-
ban már 23 931 rádióelőfizetőt tartottak nyilván, ebből 4670 szemény volt ukrán
nemzetiségű. Lényegesen nagyobb gondot jelentett a nyelvhasználat kérdése. Az
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adások több mint 50%-a 1953-ig orosz nyelvű volt, sőt még az ukrán nemzetiség-
hez jelentkező hallgatók közleményeit is fordítani kellett, mert azokat szlovák nyel-
ven írták. Legközvetlenebb hatása az üzemekben készült beszélgetéseknek volt,
mert a nyilatkozók közvetlenül, legtöbbször nyelvjárásban válaszoltak a riporterek
kérdéseire.62

Az adás megindulása utáni első három hónapban összesen 120 közvetítés
hangzott el, ebből 33 riport, beszélgetés és beszámoló, 20 rádiójáték, 17 verses
műsor, 13 politikai kommentár, 12 vegyes összeállítás, 8 jegyzet, 7 közéleti műsor,
6 élő hangverseny és 4 mese. A műsorok mintegy negyede az ifjúsághoz szólt. Ezen
kívül 930 percnyi hírműsor, 381 perc zenei anyag hangzott el, ebből 332 perc
a rendszeres adásokba illesztve.63 Az időkeret nem volt túl bő: naponta 10 perc ju-
tott a hírekre és hetente 150 perc a többi műsorra. 1946 folyamán ez 364 adást
és 180 órát kitevő közvetítést jelentett. A műsorszerkezetben számottevő arányt
képviseltek az orosz és később az ukrán klasszikusok művei: T. Sevcsenko, I.
Frank, I. Kot arevský és mások alkotásai. A stúdió kínálata gazdagabbá vált, amikor
38 előadóművész, 8 zenekar, 9 énekkar, 3 szólista közreműködésével készültek
a műsorok és a drámai csoport 60 személyt foglkoztatott. Több beszélgetés és
egyéb jellegű műsor foglalkozott a hétéves tervvel, annak teljesítésére buzdítva.64

Miután Eperjes városa 1948. április 22-i határozatával megszerezte a Balpataky
család Vajanský utca 4. szám alatti elkobzott villáját, megteremtődtek a feltételek,
hogy a stúdiót a Csehszlovák Rádió részlegeként Eperjesre költöztessék, amivel az
ukrán kisebbség többéves vágya teljesült.65 A stúdió azonban komoly műszaki ne-
hézségekkel küszködött, primitív körülmények között működött, és 1953-ig egyenes
adásban közvetített. Mindez sokak nemtetszését váltotta ki, mivel a posta épületé-
ben egy alkalmasabb, közvetítőberendezésekkel felszerelt helységet is igénybe le-
hetett volna venni. Ezt azonban raktárként használták.

Az adások fejlesztését elősegítő impulzust jelentett az 1948. árilis 28-án elfoga-
dott, 1948/137. számú a rádióról szóló törvény, amely lehetővé tette rádióstúdiók
létesítését a kerületi székhelyeken, vagyis a regionális sugárzást. Viszonylag rövid
idő alatt sikerült kialakítani a munkatársi hálózatot, és feltölteni a drámai részleget
az UND színészeiből, ill. a város akkori orosz nyelvű iskoláinak diákjaiból. 

Az 1948-as februári fordulat az ukrán adást főként tartalmi szempontból befolyá-
solta, mert ki kellett vennie a részét, mint minden korabeli intézménynek, a korszak
ideológiai és politikai feladatainak teljesítéséből. Ezek középpontjában a gazdasági
élet, az iparosítás és a szövetkezetesítés problémaköre állt. Kifejezetten a falunak
szólt az egyik legnépszerűbb műsor, mely évtizedekig a repertoáron maradt.66

További nehézségek adódtak az ukrán irodalmi nyelvre történő áttérésből, ezért
a bemondók, a szerkesztők és a színészek számára a szövegmondás, a kiejtés és
a nyelvi kultúra tökéletesítését szolgáló ukrán nyeltanfolyamokat szerveztek. Az el-
ső kísérleti adásra Eperjesről 1948. augusztus 21-én került sor, s később fokoza-
tosan állandósult az innen történő sugárzás. Az adásról maroknyi, eredetileg négy-
tagú csoport gondoskodott a komoly tapasztalatokkal rendelkező A. Rudlovčak ve-
zetésével. Munkatársai közé tartozott: A. Tóth, A. Podmanická, a technikus V.
Drenčko, majd 1949-ben a kollektíva O. Rudlovčakovával bővült. A zenei adásokat
J. Kos uk állította össze. A műsorszerkezet nem változott: heti 5 harmincperces
adás és 60 percben hírek.67 Félórás műsor készült a fiataloknak és fél órát szántak
a kisebbség életének ismertetésére. Heti háromszor fél órát szórakoztató-nevelő jel-
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legű műsor töltött ki, és tíz percben a hallgatók kérésének eleget téve nótákat és
zeneszámokat közvetítettek. Így a heti adásidő 220 percet tett ki.68

A rádióműsoroknak fontos szerepük volt a ruszin és az ukrán lakosság kulturá-
lis örökségének gyarapításában és az északkelet-szlovákiai kulturális elmaradott-
ság felszámolásában. Persze, ahogy az egész kulturális szféra, úgy az ukrán rádió-
adás is a CSKP által megszabott akkori ideológiai-politikai feladatok teljesítését
szolgálta általában, s a szlovákiai ruszinok és ukránok tekintetében kiváltképp.
A szerkesztőség az alábbi megosztásban működött: politikai-nevelő munkával fog-
lalkozó, kulturális-népművelési, mezőgazdasági és ipari, valamint iskolai-ifjúsági ro-
vat. Főként rádiójátékok, az üzemekben és a falvakban készült riportok és kulturá-
lis összeállítások voltak műsoron.69 Persze az ukrán adásnak eszmei és kulturális-
népművelői szempontból megvoltak a maga korlátai. Az egyik fő ok abban rejlett,
hogy az ukrán identitást és nyelvet a lakosságnak csak egy része fogadta el, a töb-
biek az ukrán nyelvű adást nem hallgatták. Gátló tényező volt Kelet-Szlovákia ala-
csony fokú villamosítása is. Ezenkívül az ukrán adás számára erős konkurenciát je-
lentett a szlovák nyelvű műsorsugárzás és a kulturális lehetőségek gyarapodása is.
A rádió így csak az esetleges hallgatókkal számolva volt kénytelen kínálatát kiala-
kítani.70

A zenei műsorok nemcsak tehetséges művészeket, hanem műértő publikumot
is igényeltek, ezért a háború utáni helyzet e téren nem volt ideális. A múltban a ze-
ne nem volt kötlező tantárgy. Ezért az alkuló népművészeti körök nem rendelkeztek
képzett és felkészült vezetőkkel. Ezért 1947-ben Homonnán tíznapos tanfolyamot
rendeztek a műkedvelő ének- és zenekarok vezetői számára A. Levický és O. ubi-
mov irányításával, amelyen 32 személy vett részt. Ez a képzési forma később vala-
mennyi járásban bevált. Mezőlaborcon 1953-ban egyhetes tanfolyamot rendeztek
az énekkarok karmesterei számára O. Dutková, A. Grešaj és O. ubimov szakmai
felügyeletével. E téren nagy jelentőségűnek számított az Eperjesi Felsőfokú Pedagó-
giai Iskola melletti, zenei neveléssel foglalkozó részleg megnyitása és a Pedagógi-
ai Kar Zene Tanszékének létrehozása.71

Egyes műkedvelő kollektívák magas művészi színvonalat értek el, s országos ver-
senyeken vehettek részt. Ilyen volt a mezőlaborci énekkar O. I. Suchý vezetésével
és az eperjesi ZMK együttes B. Bavo ara és Z. Kapišinsky vezetésével. Ennek volt
kiváló szólistákkal rendelkező vegyes kara, amely orosz és ukrán népdalokat, sőt
operarészleteket is előadott. A legjobb iskolai énekkar az 1948—1950 közötti idő-
szakban az Eperjesi Orosz Tannyelvű Gimnázium és a tanítóképző egyesített vegyes
kara volt, mely J. J. Kos uk karmester vezetésével rendszeresen győztesként szere-
pelt a kerületi és a szlovákiai versenyeken, s az Ostravában 1949-ben megrende-
zett országos seregszemlén a második helyen végzett. Az elkövetkező években jó
eredményeket ért el a mezőlaborci Verchovina együttes M. Prokipčak vezetésével,
továbbá a bártfai M. Roha  által vezetett Duk a és az Eperjesi Pedagógiai Iskola le-
ánykara G. Popovič vezetésével. Az iskolai énekkarok között kitűnt a kamienkai és
a haburai, a falusiak közül Starina és Zbudská Belá énekkara.72

Érthető, hogy az új rendszer főként a népdalokat szorgalmazta, amelyek az e té-
ren folyó alkotómunka alapjául is szolgáltak. A népművészetet a nemzeti művészet
részének tekintették, amely képes sajátos művészi termékké kiteljesedni, nemcsak
a zenében, hanem a képzőművészetben, az irodalomban, a művészet valamennyi
ágában.73
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Északkelet-Szlovákiában a zenei élet alapját tényleg a népművészet jelentette,
annak galíciai és kárpátaljai hagyományaihoz kötődve. Ezért elsőrendű teendőnek
számított a ruszin és az ukrán lakosság körében a népdalalgyűjtés és a néptáncok
lejegyzése. E téren a két háború közötti időszakban úttörő szerepet játszott dr. F.
Kolessa. Követői D. Zador, P. Myloslavskyj és J. J. Kos uk voltak. Tevékenységüket
nem szakították meg a Magyarországhoz való visszacsatolás után sem. J. Kos uk
volt a főkezdeményezője az északkelet-szlovákiai népdalgyűjtésnek a háború utáni
időszakban is. Az UNRP kuturális-népművelési osztálya 1948-ban készítette elő az
első néprajzi-folklorisztikai kutatóutat, melynek során J. Kos uk és A. Suchý 280
népdalt jegyzett le. A KSUT J. Kos uk vezetésével 1952-ben a nyári szünetben ha-
sonló gyűjtést folytatott Kamienka, Jakubiany, Šemetkovce, Vyrava és Topo a köz-
ségekben, amely 120 népdal és néptánc lejegyzésével gazdagította a korábbi gyűj-
tőmunka eredményét. 

A harmadik, kéthetes kutatást a legkeletebbre fekvő helységekben, Zboj, Kolba-
sov és Runina községben 1953-ban a Csehszlovák Tudományos Akadémia szervez-
te E. Vrabcová vezetésével. A feljegyzéseket M. Holeček készítette, aki a Zenemű-
vészeti Főiskola hallgatója volt Prágában. Az itt felkutatott és egyéb, J. Cimbora, A.
Podhajecký és a J. Kos uk vezette diákcsoportok által összegyűjtött anyagok alap-
ján jelent meg 321 népdal a Zbirnyik ukrajinszkich narodnyich piszeny zo Chidnoj
Szlovacscsinyi című kötetben.74

A negyedik kutatóútra is a Csehszlovák Tudományos Akadémia szervezésében
került sor, mely az alábbi községekre terjedt ki: Ulič, Ulič—Krivé, Príslop, Dara, Nová
Sedlica, Starina, Vyšná Po ana, Ruská, Zboj. A feljegyzéseket E. Vrabcová vezetésé-
vel két diák, V. ubimov és J. Čeremuga készítette. Augusztus végén a Szlovák Tu-
dományos Akadémia és a KZUP együttműködéseként valósult meg az az ötödik két-
hetes kutatóút, amely az alábbi községeket érintette: Podhoro , Beňatina, Inovec,
Ruský Hrabovec, Dúbrava, Strihovce, Šmihovce, Ub a, Michajlov, Ladomírova,
Kolonica, Kalná Ráztoka, Klenová és Ruské Volové. A résztvevők és a zene tanszék
diákjai J. Kos uk, J. Cimbor és J. Podhajecký vezetésével 280 népi egyházi éneket
és népdalt jegyeztek fel, amelyek a negyedik kutatóút során szerzett anyagokkal
együtt önálló kötetben láttak napvilágot.75

A helyi zeneművészet képviselői: J. Kos uk karmester; V. O. ubimov a Pedagó-
giai Kar Zene Tanszékének oktatója, az UART karmestere; J. Cimbora és Š. Ladin-
ský művészeti vezető. Szerzeményeikből megjelent: J. Kos uk Tokajík, J. Macinsky
szövegével, mely kantátákat tartalmazott férfikarok részére; J. Kos uk Dalok gyer-
mek és női karok számára és A. Bubák Dalgyűjtemény balalajka együttesek szá-
mára.76

Az UNRP mellett 1947. szeptember 9-én kulturális-népművelési tanács alakult,
melynek titkára, V. Zozu ak kiadói részleg létrehozását kezdményezte, együttműköd-
ve a V. Rusin vezette Szlavknyiga szövetkezettel, mely nyomdával és orosz, illetve
ukrán könyveket kínáló bolttal rendelkezett. Az államosítás után a könyvárusítás
Szovjet Könyvesbolt elnevezéssel folyt tovább. AZ UNRP kiadójának első kiadványai
közé tartozott az UNRP 1947-es évre szóló kalendáriuma és Maxim Gorkij váloga-
tott műveinek kiadása. Az UNRP korántsem használta ki a kisebbségi alkotások
megjelentetésének valamennyi lehetőségét, különféle vitákba bonyolódott és szél-
sőségesen dogmatikus nézeteknek is teret adott. Például azt hangoztatta, hogy
a műkedvelő együttesek műsorán szereplő drámák értéktelen termékek.77
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Jelentős mérföldkőnek számított az 1949-es év, amikor első ízben jelentek meg
hazai szerzőktől származó eredeti orosz és ukrán nyelvű alkotások — I. Macinský és
F. Lazarík verseskötete. A következő évben 25 kiadványt jelentetett meg: drámai al-
kotásokat, vers- és prózai köteteket, tudományos-népszerűsítő és politikai irodal-
mat, főként oroszul. Ezek jobbára a Szovjetunióban megjelent könyvek változatlan
kiadásai voltak. Ebből a szempontból rendkívül termékenynek számított az 1951-es
év, amikor a 45 ukrán nyelvű kiadvány példányszáma elérte a 153 600-at, 13 orosz
nyelvű könyv pedig 65 ezer példányban látott napvilágot.78

Az UNRP felszámolásával kapcsolatban a kiadói tevékenység 1952-ben átkerült
a megalakuló KZUP-hoz, mégpedig a Csehszlovák Írószövetség Szlovákiai Szekciója
mellett működő Ukrán Írók Klubjának kezdeményezésére. A KZUP 1955-ig majd 30
publikációt adott ki. Kezdetben kihasználta a szovjet irodalom gazdag tárházát, bár
előnyben részesítette az ukrán szerzőket. Az eredeti irodalom akkori sorozatából a
legjelentősebb kiadványként tartják nyilván I. Paskjevič Korotkij pravila ukrainszko-
go pravopiszu (1952) című munkáját. A kiadó 1953-tól a cseh és a szlovák irodal-
mi műveken és néhány tudományos-népszerűsítő publikáción kívül azokat a helyi ru-
szin szerzőket karolta fel, akik fokozatosan áttértek az ukrán irodalmi nyelv haszná-
latára.

E téren fontos és sürgető feladatot jelentett az orosz, később pedig az ukrán ta-
nítási nyelvű iskolák tankönyvekkel történő ellátása. A tankönyvkiadásról 1945-től
1950-ig az Oktatásügyi Megbízotti Hivatal melletti RUŠ gondoskodott, később ez irá-
nyú szerepét átvette a pozsonyi Szlovák Pedagógiai Kiadó. Ennek keretében 1952
januárjában létrejött az ukrán szerkesztőség J. Pripurten vezetésével. Tankönyveket
1953-ig oroszul is megjelentettek, 1953 után csak ukránul.79 Az 1951-es évben
egyetlen ukrán nyelvű tankönyvet adtak ki, a többi orosz nyelven készült. A követke-
ző évben 19 tankönyv jelent meg, ebből hat ukrán nyelven. A szerzők között 1953-
ban első ízben tűntek fel helyi személyek: F. Lazorík (Bukvar), I. Pivovarník (Geomet-
ria pre 3. ročník národných škôl [Geometria a nemzeti iskolák 3. osztálya számá-
ra]), O. Rudlovčaková (Gramatika ruského jazyka [Orosz nyelvtan]). Az 1954-es év-
ben 17 tankönyvet adtak ki, a helyi szerzőket F. Lazorík (Čítanka pre 2. ročník [Ol-
vasókönyv a 2. osztály számára]; Ukrajinská mluvnica), J. Popovňak és J. Čihár
(Slovenský jazyk pre 7. ročník [Szlovák nyelv a 7. osztály számára]), valamint J. Chu-
dík (Slovenský jazyk pre 6. ročník [Szlovák nyelv a 6. osztály számára]) képviselték.
A többi tankönyv fordítás volt.80

A háború után az egyház 13 kiadványt jelentetett meg, a fordításokat is beleért-
ve, ugyanakkor művészeti alkotások a Blagovesznyik című egyházi folyóiratban és
annak Zorja című mellékletében is megjelentek. A Duhnovics Társaság kiadói szek-
ciójában a hangsúly a klasszikus művekre, Puskin elbeszéléseire, Gogol alkotásai-
ra helyeződött, ami viszont a Szovjetunióból történő behozatal folytán anakroniz-
musnak számított. 

A képzőművészet hagyományai a szlovákiai ruszin és ukrán közegben főként
a 20. század negyvenes éveiben elevenedtek meg. Már 1940-ben megvalósult a ki-
sebbségi művészek közös, Dezider Milly, Michal Dubay, Eva Biss-Kapišovská műve-
iből válogatott tárlata. Ehhez a korszakhoz kapcsolódik három képzőművész-generá-
ció alkotómunkája. Az eperjesi idősebb művészek sorából M. Kurt, J. Terek, E.
Rakoši, M. Jordan, J. Bendík és J. Glavsa művészi pályájuk csúcsát már maguk mö-
gött tudhatták. A középgeneráció tagjai Dezider Milly, Michal Dubay, Eva Biss-
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Kapišovská, S. Hapak, J. Muška és J. Daňo voltak. A fiatal képzőművészek csoport-
jához tartoztak J. Machaj szobrász és O. Dubay, A. Gaj, A. Sučka, J. Škatulár festő-
művészek. A szülőföld szertetén kívül, amely ebben az időben nagy változásokon
ment keresztül, főként az ún. szocialista realizmus alkotómódszere kapcsolta őket
össze, bár főként a kezdők a modern festészet elemeit is felhasználták.81

Dezider Milly (1906—1971) Orlován és Eperjesen tanítóskodott, a felszabadulás
után a RUŠ munkatársa volt, és 1947-től kezdve a Pozsonyi Műszaki Főiskola do-
censeként dolgozott. Az északkelet-szlovákiai régió szociális helyzetének és bátyja
elvesztésének hatására képei mind tartalmukban, mind színhatásukban nemcsak
a harci szellemet tükrözték, hanem bizonyos melankóliát is árasztottak, mégpedig
az alakok figurális elrendezésében és a tájképeken. Ilyen jellegű képe a Bludička
[Tünemény], a Básnik [Költő], a Matka s die a om [Anya gyermekével], a Pohreb [Te-
metés], a Krivý jarok [Görbe árok] stb. A tokajíki tragédia ihlette az azonos című kép-
sorozatát.82

Pozsonyban Milly tevékenységét főként a pedagógiai és a szervezési munka töl-
tötte ki, de alkotóerejét is megőrizte. Az 1949-ben Eperjesen rendezett szűkkörű ki-
állításon, valamint a pozsonyi, a prágai és az 1949-ben Moszkvában megnyílt tárla-
ton főként az Északelet-Szlovákia hagyományaiból építkező, a korszellemnek meg-
felelő alkotásait állította ki. A háború utáni időszak jól sikerült műveihez sorolható
a szűlöhelyének (Kyjov) környezete által ihletett olajfestményei: Mladí udia [Fiata-
lok, 1946], Prvomájová manifestácia [Május elsejei felvonulás, 1946], Priate ky
[Barátnők, 1950].83

Michal Dubay (1909—1993) autodidaktaként az UND szövegkönyvírója volt. A
harmincas évek végén és a negyvenes évek elején a kubizmus hatását mutató táj-
képeket, portrékat és szakrális tematikájú képekeket festett, amelyeken a fény- és
árnyjáték kombinálásával képes volt a valóságot realisztikusan tükröző szín- és han-
gulati harmóniát teremteni. Ilyen jellegű volt festészete a háború után is 1948-ig,
főként az alábbi képeivel: Moloch, Domy v Zime [Téli házak], Horská pieseň [Hegyi
dal] stb. 1949 után realista szellemben alkotott, kitűnt a Tokajík (1949) és a Dre-
vený kostolík v Ulič-Krivom (Az ulič-krivoi fatemplom, 1952) című alkotásával.84

A költészet mellett — Vasi -Grendža Donskyjhoz hasolóan — Denis Zibryckyj festé-
szettel is foglalkozott, kitűnt a Mezőlaborc és Krasný Brod környékét ábrázoló képe-
ivel. Aktuális témához nyúlt 1945-ben a Portrét partizána (Partizánportré) című alko-
tásával. A ruszinokhoz való kötődés fejeződött ki J. Grotkovský kassai tájképfestő
és F. Gibala szobrász műveiben is, utóbbi a háború utáni időszakban főként monu-
mentális szobrokat alkotott.85 Eva Biss-Kapišovská (1920) az UNRP titkára autodi-
daktaként jelentkezett képeivel és rajzaival, s 1952-ben J. Daňóval együtt felvették
a Szlovák Képzőművészek Szövetségébe. Szén-, toll- és pasztellrajzokat, valamint
olajfestményeket készített, de főként a figurális festményei váltak ismertté. 

A prágai AMU elvégzése után az Eperjesi Felsőfokú Pedagógiai Iskola Képzőmű-
vészeti Tanszékén helyezkedett el a festő, grafikus és szobrász Š. Hapák
(1921—1997). Főleg az olajfestmények világa vonzotta, grafikákat és illusztrációkat
is készített. A fiatal képzőművészekhez tartozott J. Muška (1919) is, aki
a Kolokolcsik — Dzvinocsok című folyóirat illusztrátoraként is dolgozott, előnyben ré-
szesítve a grafikát és a pasztellt alkalmazó tájképfestészetet.86

A szlovákiai ruszinok és ukránok az UNRP vezetésével 1945 után napirendre tűz-
ték az etnikum anyagi és szellemi-kulturális fejlődésére kiterjedő dokumentálás és
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megjelenítés kérdéseit. Rendkívül időszerűvé vált ez annak ellenére, hogy ekkor már
létezett egy ukrán múzeum, az 1925-ben létrehozott, az Ukrajna felszabadításáért
folytatott küzdelmet bemutató prágai Ukrajiszkij Muzej, melyet S. Nažinský vezetett. 

Az UNRP kezdeményezésére alakult 1947-ben a Muzejná spoločnos  (Múzeumi
Társaság), amely 1947. szeptember 31-vel kezdődően, J. Gerovský történész veze-
tésével, csoportokba szervezve néprajzi kutatásokat folytatott Északkelet-Szlovákia
régióiban. A kutatócsoport tagja volt: A. Farinič, V. Zozu ak, Š. Hapak, A. Suchý ze-
neszerző, valamint az akkori diákok közül I. Macinský és E. Stavrovský.87 A gyűjtés
során több száz oklevél és múzeumi tárgy került elő, amelyeknek csak egy kis ré-
szét állították ki Mezőlaborcon, Eperjesen és Felsővízközben.

Egy múzeum megalakítását az UNRP kulturális és népművelési tanácsa is támo-
gatta, és a Múzeumi Társaság révén ebbe igyekezett bevonni minél több kerületi
tisztségviselőt és a széles közvéleményt is. A Múzeumi Társaság 1949. április 10-
én az eperjesi Orosz Házban rendkívüli ülést tartott, amelyen az UNRP szorgalmaz-
ta a Kárpáti Nemzeti Múzeum létrehozását. Az időzítéssel az alapítók nyilván szeret-
ték volna elkerülni az orosz—ukrán dichotómiát, amit az értelmiség egy része érzé-
kenyen élt meg. A gyűlés szervezői részéről olyan nyilatkozatok hangzottak el, hogy
a Múzeumi Társaságot és annak kezdeményezéseit több mint ezer érdeklődő támo-
gatja.88

A Múzeumi Társaság az eperjesi Orosz Házban 1949. április 15-én tartott ülé-
sén kidolgozták az Eperjesi Nemzeti Múzeum alapszabályát, amely szerint az intéz-
mény az UNRP alárendeltségében, annak nevében és vezetésével gondozza az
egyes gyűjteményeket. A dokumentum készítői gazdasági ügyek intézésére kurató-
rium létrehozásával, a szakmai feladatok teljesítését illetően pedig külön munka-
részleg kialakításával számoltak. A társaság ülésén az alapszabályt jóvá is hagyták,
és megválasztották az Ukrán Nemzeti Múzeum vezetőségét M. Dubay elnökkel és
V. Zozu ak titkárral az élen.89

Az Eperjesi Kerületi Nemzeti Bizottság 1950-ben ugyan döntést hozott az Eper-
jesi Honismereti Múzeumon belüli ukrán osztály létrehozásáról, azonban ez a dön-
tés nem volt igazán megfelelő sem az anyagok elhelyezése, ill. feldolgozása szem-
pontjából, sem pedig azok tudományos kutatói és kiállítási célokra történő felhasz-
nálását illetően. Csak számos, a párt- és az állami szervek által, az Eperjesi kerü-
let gazdasági, szociális és kulturális problémáinak megoldása érdekében hozott,
a nemzetiségi kérdésre is kiterjedő intézkedése nyomán fogadott el határozatot a
Megbízottak Testülete 1954 januárjában az Eperjesi Ukrán Honismereti Múzeum
létrehozásáról.90 Ezután került sor M. Dubay vezetésével az előkészítő bizottság
megalakítására, amely már 1954 júniusában Mezőlaborcon a csehszlovákiai ukrá-
nok első dal- és táncünnepélyének keretében néprajzi kiállítást rendezett. Ez bizo-
nyos mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a múzeum 1954. október 1-jei hatállyal lét-
rejöhetett. Még ugyanabban az évben az Eperjesi Kerületi Nemzeti Bizottság hatá-
rozatot hozott az Ukrán Történeti Néprajzi Múzeum létrehozásáról Mezőlaborcon, de
az elhelyezés viszontagságai még évekig tartottak.91

Az 1945—1955 közötti bonyolult, hektikus és ellentmondásos időszak nem múlt
el anélkül, hogy ne hagyott volna nyomot az északkelet-szlovákiai ruszinok és ukrá-
nok kulturális fejlődésén. Sorsdöntő fordulatot hozott, hogy Kárpátalját a Szovjetuni-
óhoz csatolták, s teljesen megváltozott a politikai rendszer, megszabták a lakosság
nemzeti-kulturális orientációját, meghatározták az irodalmi nyelvet, előírták a vallá-
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si hovatartozást, megváltozott a régió közigazgatási elrendezése, a lakosság tulaj-
donviszonyainak és gazdasági életének jellege. A kisebbség számos képviselője be-
letörődött a megváltozott helyzetbe, elvesztette az etnikumba vetett hitét, a munka-
helyi előmenetel és a politikai karrier vált számukra irányadóvá. Azonban épp a la-
kosság kulturális kezdeményező ereje, a műalkotások születése — a kedvezőtlen kö-
rülmények, a szabadságot nélkülöző és eltorzult viszonyok, sőt az üldöztetések el-
lenére is — az életjel és a túlélés erejével biztatást adtak ahhoz, hogy a kisebbség-
nek, még ha csupán a messzi távolba nyúló reményként is, de van jövője. 
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(Fordította Kiss József)

STANISLAV KONEČNÝ

CULTURAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF THE RUTHENIAN AND UKRAINIAN MINORITY IN

SLOVAKIA IN THE POST-WAR DECADE

The development of the culture of the Ruthenian population in Slovakia was in
the last centuries markedly influenced by localisation of the region in the
scope of East and West, by its traditional social-economic backwardness, poli-
tical immatureness of its representation, but even by the inclination of creati-
ve intelligence to romanticism and to naive reaction for actual problems of the
age. From the 19th century the cultural life of South Carpathian Ruthenians
was apparently marked by certain conservativism, isolation and disability to
join democratizing and liberating movements of that time. In the Northeast Slo-
vakia this situation was even worse. For these reasons the first impulses of
modernisation could be applied better in the period of the first Czechoslovak
Republic, in a considerably more complicated social and political situation. A
certain advantage opposite the past was that care of culture and art in a gre-
ater extent and from 1948 entirely fell into the competition of the state. Expan-
sion of culture among the population of North-east Slovakia was ensured by
four Ukrainian state enlightening inspectorates in Bardejov, Snina, Stará
ubovňa, and in Svidník. In villages with Ruthenian and Ukrainian population

libraries with Ruthenian and Ukrainian literature were created and the groups
of artistic creativity began to work more strongly and deliberately.
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