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12. Kultúra, művészet, média

Az 1991-es függetlenedés óta Ukrajnában a kultúra területén is a sokszínűség, a külön-
böző értékek és ideológiai megközelítések együttes jelenléte a jellemző. Liberalizmus 
és nemzetépítés, állami paternalizmus – párhuzamosan a be nem avatkozás és a multi-
kulturalizmus elemeivel – és etnocentrikus elképzelések egyaránt megfigyelhetők.

Történelmi léptékben mérve a kulturális folyamatot, két nagy időszakot különíthetünk 
el, melyek egybeesnek a hétköznapi értelemben vett naptári fordulókkal.

Gondolunk itt az 1990-es évekre, amikor az egykori szovjet tagköztársaság kulturális 
téren is mély válságot élt meg, miközben megpróbálta levetkőzni a múlt örökségét. Ezzel 
az időszakkal gyökeresen ellentétes folyamatok zajlottak a 21. század első évtizedében, 
amikorra az állam és a társadalom képes volt annyira megerősödni, hogy a 2008–2009-es 
gazdasági válságidőszak sem tudta megrendíteni a kulturális szféra kialakult kereteit.

12.1. Kultúrpolitika

A kulturális szféra a végrehajtó hatalom közvetlen irányítása alatt áll. Ukrajnában ez 
a megyei, járási és városi közigazgatási hivatalok művelődési osztályait jelenti. Helyi 
költ ségvetésből finanszírozzák a múzeumokat, színházakat, könyvtárakat, művészeti is-
kolákat, klubokat stb.

A műemlékvédelem alatt álló épületegyüttesekre fokozatosan ráépült egy turisztikai-
rekreációs ipar. Csak a 2004 és 2008 közötti időszakban 74%-kal nőtt a Kárpátaljára lá-
togató turisták száma (2004-ben 247 ezer főt, 2008-ban pedig 431 ezer főt regisztráltak). 
Ráadásul az állami nyilvántartásban nem szerepelnek a falusi turizmus, illetve a turiszti-
kai célzatú magánlátogatások sem.

A művelődési intézmények fejlesztésében nagy szerepe van a saját bevételeknek. Uk-
rajnai átlagban például a színházak költségeinek 28%-át saját bevételekből finanszírozták. 
2002-ben az állami múzeumok és könyvtárak finanszírozásának 30%-át az intézmények 
saját bevételei biztosították.

1991 és 2004 között Ukrajnában az állami költségvetés igen keveset fordított kulturá-
lis célokra, a nemzeti összterméknek mindössze 0,33%-a jutott erre a területre. 2004-ben 
ez egy lakosra számítva mindössze 28 hrivnyát (akkori árfolyam szerint 5,5 USA dollárt) 
jelentett, noha ez az összeg háromszorosa volt a négy évvel korábbinak. 2005-re újabb 
30%-os növekedés következett be. A 48 milliós ország azonban ezzel még mindig igen 
távol volt az európai normáktól.

Az alulfinanszírozottság természetesen megmutatkozott a kulturális örökség védel-
mének színvonalában is, bár mindenki tudatában volt ennek az örökségnek az identitás-
formáló jelentőségével. 2009-ben Kárpátalján 478 régészeti, 504 történeti, 86 műemléki, 
204 építészeti (köztük 115 szakrális építmény) komplexum állt műemléki védelem alatt.

A vidéken hagyományos faépítészeti emlékek többsége működő létesítmény volt, 
mintegy 40%-uk azonban életveszélyes állapotba került. 2008–2009-ben állami pénzen 
felújítottak néhány elhanyagolt épületet, mint például a Perecsenyi járásban a zaricsevói 
[drugetházi] lemkó udvarházat [Lemkivszka Szadiba], a Técsői járásban a hrusovói [szent-
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mihálykörtvélyesi] Ezüst Föld [Szribna zemlja] Helytörténeti Múzeumot, valamint az egy-
kori ungi vármegyeházát és az ungvári vár északi falát.

Ugyanakkor az ungvári városi tanács tétlensége következtében rommá lett egész 
Kárpátalja legrégibb udvarháza, Gyöngyösi István 1629-ből származó otthona Ungvár 
Radvanka negyedében. Beregszászban pedig a városi tanács engedélyével az egyik fe-
lekezet építhetett imaházat a város egyetlen erődített műemléki létesítménye, a szintén 
1629-ben az egykori dominikánus kolostor helyén épített Bethlen-kastély műemléki vé-
dettség alatt álló területén.

Kárpátalján ma is 106 fatemplom áll, melyek rokonságot mutatnak a skandináv és 
szláv népek kultikus építészeti hagyományaival. A legkülönlegesebb fatemplomok egyike 
a Técsői járási Kolodne [Darva] községben a pszeudogótikus Szent Mihály templom, 
mely 1472-ben épült, s az USA kijevi nagykövetségének finanszírozásával restaurálták az 
ezredforduló utáni években.

Jelentős műemléki fatemplomok állnak a Huszti járási Szokirnica [Szeklence], Szteb-
livka [Száldobos], Krajnikovo [Mihálka], Danilovo [Husztsófalva] és Olekszandrivka [ósán-
dorfalva] községekben, melyek a 16–17. században épültek pszeudogótikus stílusban. A leg-
több fatemplom az Ökörmezői [Mizshirja] járásban található, szinte minden faluban van egy.

Kárpátalja tárgyi kultúrájában mind a mai napig tetten érhetők a szovjet befolyás nyo-
mai. A szovjet művészek viszonylag magas társadalmi pozíciót foglaltak el, és kiemelt 
jövedelemmel rendelkeztek, azonban ehhez feltétlenül szükséges volt, hogy művészetük-
kel kiszolgálják a rendszert.

A Szovjetunió felbomlása után az alkotói-művészeti szövetségek megőrizték vagyo-
nukat, és az állami finanszírozás sem maradt el. Ma tizenegy bejegyzett szövetség van 
Ukrajnában, melynek tagjai között egyaránt vannak hivatásos és amatőr művészek.

19. táblázat. Ukrajnai nemzeti alkotószövetségek, 2009

№ Megnevezés, az alapítás éve A tagok száma
Országosan Kárpátalján

11. Ukrajnai zeneszerzők Egyesülete,  
1932 440 112

(7 zeneszerző, 5 zenetudós)
12. Ukrajnai Írók Szövetsége, 1934 1.800 132
13. Ukrajnai Képzőművészek Szövetsége, 1938 4.500 187
14. Nemzeti Filmművészeti Szövetség, 1958 1.223 –
15. Összukrán zenei Társaság, 1959 1.850 130
16. Nemzeti Újságíró Szövetség, 1959 16.500 298
17. Ukrajnai Színházművészek Egyesülete,  

1987 7.000 150
(öt különböző szakosztály)

18. Nemzeti Népművészeti Szövetség, 1989 933 119
19. Nemzeti Fotóművészeti Egyesület, 1989 757 121
10. Kobzosok Nemzeti Szövetsége, 1995 450 –
11. Ukrajnai Koreográfusok Társasága, 2002 400 115

A táblázatot a szerző állította össze a szövetségek és egyesületek hivatalos honlapjain 
hozzáférhető adatok, illetve a kárpátaljai tagszervezetektől kapott információk alapján.
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Ezenkívül az 1990-es években létrejött számos alternatív, nem hivatalos szövetség, mint 
például az Ukrán Írók Társasága, az Ukrán zeneszerzők Nemzeti Szövetsége, amelyek 
nem részesülnek állandó támogatásban.

Kárpátalján ezenkívül civil szerveződések vagy informális csoportosulások alakultak 
ki nagy tiszteletnek örvendő személyiségek körül. Az alkotóesteket, a plein air festéseket, 
kiállításokat, kiadványokat, politikai akciókat stb. mecénások finanszírozzák.

Az egyik ilyen társaság Kassai Antal festőművészről kapta a nevét, melynek vezetője, 
Kerecsanin Mikola (1939–2007) lelkes szervezőmunkája révén külföldi ismertségre és 
elismerésre is szert tettek. Tagjai a határokon túl főként szlovákiai és magyarországi vá-
rosi múzeumokban mutatták be alkotásaikat.

A kárpátaljai művészeti élet állami finanszírozása tekintélyesnek mondható. 1996 óta 
pénzdíjas elismerésben is részesülnek a helyi művészek, melyet minden év decembe-
rében adnak át a legkiválóbb művészeknek. Ilyen a megyében odaítélhető Kárpátaljai 
Állami Díj, az irodalmi Fegyir Potusnyak-díj, a zenei és előadóművészi zádor Dezső-díj, 
a színházi Jevhen és Jurij-Avgusztin Serehi-díj, a képzőművészeti Boksay József- és Er-
délyi Béla-díj. A kitüntetettek száma mára elérte a több tucatot.

12.2. Művelődési intézmények

A Kárpátaljai Megyei Művelődési és Művészeti Főosztálynak alárendelt intézményekben 
mintegy négyezer értelmiségit foglalkoztatnak. Az alkotó értelmiségi kifejezés arra szol-
gál, hogy ezzel megkülönböztessék a művészeti tevékenységet végzőket az intézmények 
kisegítő személyzetétől.

A kikapcsolódás és az amatőr művészeti tevékenység alapvető helyszínei mind a mai 
napig a városi kultúrházak, a falusi klubok és a könyvtárak. Ezek a szovjet időszakból 
örökölt intézmények a kisebb településeken nem ritkán kizárólagos szerepet játszanak 
a helyi kulturális életben, mivel „nincs más”. A sors iróniája, hogy 1991 után épp ezekben 
az intézményekben, melynek megfojtására olyan nagy erőfeszítéseket tettek a korábbi 
időszakban, kezdődött meg a népi örökség újjáélesztése.

A szovjet időszakban az ezertől tízezer főig terjedő lakosságú falvak és városok esetében 
ezer lakosra 70–150, a tízezer főnél nagyobb települések esetében pedig ezer lakosra 30– 
50 férőhely jutott a kultúrházban vagy klubban, illetve 3–5 ezer lakosra jutott egy közkönyvtár.

Az utóbbi két évtizedben ez az intézményi hálózat Kárpátalján fokozatosan leépült, 
és több mint egynegyede megszűnt. Jól látszik ez az alábbi táblázatból. Ráadásul a falusi 
intézményeknek mintegy 40%-a olyan rossz állapotú épületben húzta meg magát, hogy 
tényleges munkáról szó sem lehetett.

20. táblázat. Klubok Kárpátalján, 1990–2007

1990 1999 2007
659 522 477 (ebből 186, vagy 40% sürgős tatarozásra szorult)

Forrás:  Рудейчук В., Сможаник В.: Розвиток аматорського мистецтва Закарпаття 
[від середини XIX століття до 2007 року]. – Перечин: ТУРпрес, 2008. – 72–74.
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Ezekben a klubokban összesen mintegy nyolcszázan dolgoztak, illetve körülbelül ugyan-
ennyien voltak foglalkoztatva a kárpátaljai múzeumokban, színházakban stb.

Hasonló létszámmal működött a megye közel hatszáz könyvtára is, melyek állománya 
7,5 millió könyvet tett ki (a megye minden lakosára 6 könyv jutott). A könyvtárosok 
azonban a legrosszabbul fizetett állami alkalmazottak közé tartoztak, és a könyvtárak ál-
lami finanszírozása is igen szűkös volt.

Vegyünk egy példát. 2008-ban egy falusi könyvtár 400 hrivnyát (az akkori árfolyam 
szerint ez 80 USA dollárnak felelt meg) kapott új könyvek vásárlására, illetve újságok, 
folyóiratok előfizetésére. Ez a pénz néhány lap előfizetésére vagy legfeljebb húsz könyv 
megvásárlására volt elegendő. Így nem véletlen, hogy a könyvtárak állománya egyhar-
mad részben az adományokból gyarapodott.

A könyvtárak ingyen nyújtják az alapvető szolgáltatást. Pénzt csak külön szolgálta-
tásokért kérhettek, amire elsősorban a városokban volt igény és lehetőség. Ilyen pénzért 
nyújtott szolgáltatás például a fénymásolás, a bibliográfia-összeállítás a diákok vagy a ku-
tatók számára, adatgyűjtés az üzleti világ képviselői számára, audio- és videoberendezé-
sek kölcsönzése.

A legnagyobb könyvtár Kárpátalján az 1945-ben létrehozott Megyei Könyvtár. 2009-ben 
a 18 nyelvű, félmilliós könyvállomány húszezer beiratkozott olvasót szolgált ki.

A Megyei Könyvtár negyedévente megjelenteti a Закарпаття на сторінках преси 
[Kárpátalja a sajtó hasábjain] című bibliográfiát, évente a Календар краєзнавчих пам’ят-
них дат [Honismereti Kalendáriumot], illetve a Kárpátalján adott évben megjelent köny-
vek annotált bibliográfiáját [Книга Закарпаття]. Ezenkívül működteti a Закарпаття 
[Kárpátalja] című információs portált. Az USA kijevi nagykövetségének támogatásával 
2003 januárjától megnyílt a könyvtár internetes központja, valamint az Вікно в Америку 
[Ablak Amerikára] című információs központ.

Valamivel kisebb, ám ugyanilyen sokrétű tevékenységet folytat a Megyei Gyermek- és 
Ifjúsági Könyvtár, amely 2002 decemberében jött létre a Sztepan Vajda Ifjúsági Könyvtár 
és a Dmitro Vakarov Gyermekkönyvtár összevonásával. A 153 ezres könyvállománnyal 
tizenötezer beiratkozott fiatal olvasót szolgálnak ki.

A legjobban működő könyvtárak között kell megemlíteni a Nagyszőlősi Járási Könyv-
tárat, melyet közel négyezren látogatnak. Itt nyolcvanötezer könyv várja az olvasókat. 
Az USA kijevi nagykövetségének támogatásával 2006 decemberében ingyenes inter net-
központot nyitottak a könyvtárban.

A Nagyszőlősi járásban 2009-ben összesen 39 könyvtár működött, melyekben hatvan-
hét munkatárs negyvenhétezer olvasót szolgált ki. A 39 könyvtárból egy a járási könyvtár, 
egy a járási gyermekkönyvtár és a további 37 fiókkönyvtár, melyek közül 15 a magyar 
olvasóközönségre specializálódott. A járás könyvtárainak teljes állománya hatszázötven-
ezer könyv, melynek 12%-a magyar nyelvű. Évente a járási könyvtárhálózat mintegy 
húszezer könyvvel gyarapodik.

Kárpátalján nyolc állami múzeum, kilencven helyi (járási vagy települési, önkormány-
zati vagy társadalmi szervezet, illetve egyház által alapított) múzeum és két emlékház-
ban több mint kétszázhétezer műemléki exponátum található. 2007-ben ezeknek a mú-
zeumoknak közel kétszázezer látogatója volt. Sajnos a múzeumok többsége eléggé  
el hanyagolt állapotban van. Ugyanakkor több új múzeumot is nyitottak. Drugetházán 
[za ri csevo] például zsanna Szuholit helyi tanítónő jóvoltából három is létesült: iskola-
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múzeum (1982), lemkó udvarház [Лемківська садиба] (1985), valamint egy cigánylakás 
[Ромська колиба] (2004).

Sztanyiszlav Arzsevityin bankár, kijevi parlamenti képviselő jóvoltából szülőfalujá-
ban, Alsókalocsán [Колочава] négy múzeumot is nyitottak: régi falu [Старе село], cseh 
iskola [Чеська школа], szovjet iskola [Радянська школа] és alsókalocsai keskenyvasút 
[Колочавська вузькоколійка]. A faluban ezenkívül a látogatókat a szovjet időszakban 
létrehozott Iván Olbracht Múzeum fogadja, valamint a 17. századi Szentlélek fatemplom.

A régi falu skanzent 2007-ben nyitották meg. A közel háromhektáros területen tizen-
hét autentikus épületet emeltek – juhásztanya, szabóműhely, asztalosműhely, egyházi is-
kola, zsinagóga, csendőrállomás stb. Az épületek a faluban megtalálható eredeti épületek 
szétszedett, s a múzeum területén eredeti formájában összerakott változatai. Ezenkívül 
összegyűlt tizenhétezer darab kiállítási tárgy is. A nevezetes ungvári skanzennek most 
már van párja Kárpátalján: Alsókalocsán.

A megye művészeti iskoláinak zömét a szovjet időszakban hozták létre. Ezek az intéz-
mények megújított formában a mai napig működnek.

Az alapfokú művészeti képzés 64 zeneiskolában és művészeti iskolában, valamint a mű-
vészeti és színházi stúdióban folyik. Az utóbbiaknak az ifjúsági központok adnak otthont, 
köztük a legnevezetesebb, az ungvári Padijun Gyermek- és Ifjúsági Központ. Ezeket az 
intézményeket helyi költségvetésből tartják fenn, s tandíjat kell fizetni. A tandíj azonban 
mindig elég alacsony volt ahhoz, hogy a szerény jövedelműek számára is megfizethető 
legyen.

2009-ben a kárpátaljai zeneiskolákba és művészeti iskolákba tizenháromezer gyerek 
járt, akikkel 1,6 ezer szakképzett pedagógus foglalkozott.

A középszintű oktatás Ungváron összpontosul, ahol zeneművészeti szakiskola, mű-
vészeti és közművelődési szakiskola, valamint a Kárpátaljai Képzőművészeti Főiskola 
kollégiuma működik.

A felsőfokú művészeti képzés Kárpátalján az ország függetlenedése utáni időszak 
vívmánya. Ide tartozik a Kárpátaljai Képzőművészeti Főiskola Ungváron, valamint Uk-
rajna vezető felsőoktatási intézményeinek – a Donecki Prokofjev Állami zeneakadémia 
és a Kijevi Nemzeti Közművelődési és Művészeti Egyetem – kihelyezett tagozatai.

12.3. Hivatásos és népművészet

Kárpátalján több mint kétszáz képzőművész él, közülük közel százan hivatásos művé-
szek. Évente több tucat kiállítást, plein air festéseket rendeznek. Az állami támogatás leg-
hatékonyabb formája, hogy az állam képzőművészeti alkotásokat vásárol a művészektől 
a múzeumok számára, valamint emlékműveket rendel meg tőlük.

Az utóbbi két évtizedben a legnagyobb keletje a szobrászatnak volt, összefüggés-
ben a politikai változásokkal. Az ország függetlenné válása óta eltelt időszakban csak 
Ungváron több mint húsz emlékművet avattak (Tarasz Sevcsenko, Alekszandr Duhno-
vics, Avgusztin Volosin, Erdélyi Béla, Boksay József, a csernobili áldozatok és a politi-
kai megtorlások áldozatai, a háborús konfliktusokban elesettek emlékműve stb.), illetve 
néhány esetekben külföldön felállított emlékmű másolatát avatták fel (Petőfi Sándor, 
T. G. Masaryk).
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A kárpátaljai szobrászoknak termékeny időszakot hoztak a bőkezű megrendelések. 
A legtöbb megrendelést Mihajlo Beleny kapta, akinek négy Duhnovics-szobrát is felállí-
tották Kárpátaljaszerte (1997-ben Ungváron, 2004-ben Munkácson, 2007-ben Nagysző-
lősön és 2009-ben Técsőn), illetve több emléktáblát is készített, melyeket jeles emberek 
tiszteletére avattak a megye különböző településein.

Kiemelkedő művész Vaszil Olasin (Fedor Korjatovics nagyfejedelem szobra a mun-
kácsi várban, bronz, 1998), Iván Bródy (Cirill és Metód szobra Munkács központjában, 
bronz, 2000), Volodimir Scsur (Európa mértani közepét jelző tállyai főnixmadár szobor, 
fafaragás, 2000).

2008-ban Tarasz Sevcsenko Állami Díjat kapott Vaszil Szidak fafaragó. A megelőző 
években részesültek ebben a magas elismerésben Jurij Herc (1994) és Volodimir Mikita 
(2005) festőművészek, Iván Csendej (1994) és Petro Szkunc (1997) írók.

A kárpátaljai zeneművészet legkiválóbb képviselőinek egyike Viktor Telicsko zene-
szerző. Legelismertebb művei közé tartozik a Kárpátaljai menyegző című, 24 perces, 
egyfelvonásos folkopera (1994), illetve egy 15 perces koncert hegedűre és szimfonikus 
zenekarra (1996), valamint a 7 perces Kárpáti capriccio két (három) zongorára és szim-
fonikus zenekarra (2001). Igen népszerűek a kárpátaljai költők verseire írt románcai, va-
lamint színházi előadásokhoz és tévéfilmekhez írt zenéi.

Az ezredforduló után kezdett erőre kapni a fotóművészet. A régióban a fotóművészet 
kiemelkedő művelője Volodimir Baleha, aki 2007 áprilisában elnyerte a Nemzetközi Fo-
tóművészeti Szövetség (FIAP) kiváló művésze minősítést. Ugyanebben az évben megje-
lent összegző albuma – Ужгород крізь час [Ungvár az idők tengerében].

Az előadóművészetet négy színház (zenés-drámai színház, két drámai színház és egy 
bábszínház), a filharmónia, valamint néhány együttes képviseli.

A megyei filharmónia keretében működik az Érdemes Kárpátaljai Népi Énekkar, ka-
marazenekar, a Magyar Melódiák és a Harmónia együttesek, elismert művészek Marija 
zubanics szoprán, Okszana Ilnicka mezzoszoprán, Petro Matyij bariton énekes. 2005-ben 
a filharmóniában, amelynek ötszáz férőhelyes nézőtere van, két új együttes alakult: egy 
fúvószenekar és egy szimfonikus zenekar.

Közismert a Szakács Emil vezette Kántus kamarakórus, amely közvetlenül a megyei 
művelődési főosztálynak van alárendelve. Naptáruk két évre előre be van táblázva fel-
lépésekkel. 2004-ben vendégszerepeltek többek között Svájcban és Ausztriában, illetve 
mesterkurzust tartottak az ukrán egyházi zenéből. 2006-ban a Kántus nagy sikerrel ven-
dégszerepelt Olaszországban.

Ungváron működik a Kárpátaljai Állami Ukrán zenés-drámai Színház (64 művésszel) 
és a Kárpátaljai Bábszínház (27 művésszel). Munkácson található a Kárpátaljai Állami 
Orosz Drámai Színház (43 művésszel) és Beregszászban a Kárpátaljai Magyar Drámai 
Színház (25 művésszel).

Az ukrán zenés-drámai színháznak a színészeken kívül van énekkara, balettcsoportja, 
saját zenekara, modern színpada, nyolcszázhúsz férőhelyes nézőtere, amely magas színvona-
lú előadások kivitelezését teszi lehetővé. 2004-ben nagy sikerrel mutatták be Jurij-Avgusztin 
Serehij és Jevhen Serehij Танго для тебе [Tangó neked] című darabját Antolij Filippov 
rendezésében, mellyel a szomszédos Szlovákia több városában is vendégszerepeltek.

A bábszínház folyamatosan több mint harminc darabot tart műsoron. A bábszínház 
magas színvonalú működését, valamint a vezető bábművész és rendező, Olekszandr Ku-
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cik kiválóságát tanúsítják a nemzetközi fesztiválokon szerzett elismerések. Fesztivál-
nyertes többek között a Золоте курча [Az aranytyúkocska] (1993) és az Усмішка клоуна 
[Bohóc tréfája] (1996) című előadás.

Kárpátalján évente rendeznek nemzetközi és országos művészeti fesztiválokat, ver-
senyeket. Ezek közül az egyik legismertebb a Інтерлялька [Nemzetközi Bábfesztivál], 
mely 1991 óta kerül megrendezésre. A fesztivál kezdeményezője Olekszandr Turjanica 
volt, aki hosszú évekig igazgatta az ungvári bábszínházat.

Közismert a Мій рідний край [Szülőföldem] elnevezésű nemzetközi fesztivál, ame-
lyen a nemzeti kisebbségek televíziós és rádiós műsorai mérettetnek meg. A fesztivált 
először 1999-ben rendezték meg a Kárpátaljai Állami Televízió és Rádiótársaság kezde-
ményezésére. 2009-ben már 11. alkalommal került rá sor. Egész Európában nincs példa 
hasonló rendezvényre.

Az Arany Havasigyopár Díjért évente 60–70 televíziós és 40–50 rádiós műsor ver-
seng egymással, több tucat kelet- és közép-európai résztvevő országgal, köztük Ukrajna, 
Románia, Szlovákia, Magyarország, Lengyelország, Macedónia, Szerbia, Ausztria és Né-
metország. A fesztivált élőben szokta közvetíteni a kárpátaljai Tisza-1 műholdas csatorna 
és a Tisza FM rádió.

Ezenkívül az ezredforduló utáni időszakban számos olyan regionális rendezvényt kez-
deményeztek Kárpátalján, melyre szép számmal érkeznek érdeklődők egész Ukrajnából 
és a szomszédos országokból is. Ilyen többek között a Книжковий Миколай [Könyves 
Mikulás] elnevezésű vásár, a Срібний Дзвін [Ezüstcsengettyű] elnevezésű artistafeszti-
vál és a Карпатський словоблуд [Kárpáti Szótévelygés] elnevezésű humorfesztivál.

A fesztiválok az 1989–1991 közötti időszaktól, a társadalmi liberalizációval párhuza-
mosan kezdték megtölteni az eseménynaptárt. Ma már, két évtized elteltével, gyakorla-
tilag kétnaponta van egy fesztivál Kárpátalján. Ezek zömmel egy-egy lokális közösség 
mindennapi életéhez, nemzeti-kulturális hagyományaihoz kötődnek.

2008-ban másfélszáz különböző fesztivált tartottak megyeszerte. A fesztiválokat tá-
mogatják az állami és a helyi önkormányzatok. Nagy közönséget vonzó járási fesztiválok 
például a kovácsfesztivál az Ilosvai járásban, a szőlőfesztivál a Nagyszőlősi járásban, 
a borfesztivál a Beregszászi járásban, a sajtfesztivál a Huszti járásban. Egy-egy faluközös-
ség is szervez fesztiválokat, ilyen például a disznóvágás Gecsében (Beregszászi járás), 
a sífesztivál Tiszaborkúton [Kvaszi] és a krumplifesztivál Mezőháton [Lazescsina] (Rahói 
járás), vesszőfonás Izán (Huszti járás), lekvárfőzés és kukoricafesztivál a nagyszőlősi já-
rási, és a paprikafesztivál az ungvári járási községekben. Ez a hatalmas fesztiválozási 
kedv azzal hozható összefüggésbe, hogy a Kárpátalján élő különböző etnikumok előtt 
megnyílt a lehetőség, hogy felélesszék és ápolják népi hagyományaikat. Ezért 1989 óta 
például minden januárban betlehemes találkozót tartanak Ungváron. Ugyanekkor indult 
el Csapon a magyar népművészeti fesztivál.

1990 óta minden szeptemberben megrendezik a szlovák kisebbség fesztiválját (Slo-
venská veselica) az ungvári járási őrdarmán [Sztorozsnica]. Ugyanekkortól tartják a né-
met kisebbség fesztiválját a Munkácsi járás falvaiban, ahol a kárpátaljai németek zöme él. 
Az elsőt Schönborn [Nove szelo] faluban rendezték.

Minden év márciusában a Técsői és a Rahói járásban kerül sor a hagyományos ro-
mán népművészeti fesztiválra (Marcisor). Ezekben a járásokban él a kárpátaljai románok 
zöme. Ezt a tavaszköszöntő ünnepet először 1991-ben rendezték meg.



514 | IV. fejezet

A kárpátaljai orosz kisebbségnek van saját ünnepe, melyet hagyományosan júniusban 
rendeznek meg, összekapcsolva Alekszandr Puskin orosz költő ungvári szobrának meg-
koszorúzásával és a puskini olvasónapokkal.

Ugyancsak Ungváron kerül sor minden nyár végén a Циганська ватра [Cigány tűz-
hely] elnevezésű zenés-táncos fesztiválra.

1994-től rendezik meg a Mihajlo Maskin zenei Fesztivált, amely 2000 óta országos 
rendezvény. Minden évben körülbelül hetven ukrajnai, szlovákiai, lengyelországi, magyar-
országi énekkar, kisebb énekegyüttes, illetve szólista méretteti itt meg magát. A névadó, 
Mihajlo Maskin (1926–1971) folklórgyűjtő, költő, zeneszerző, az ilosvai járási dol hai 
[Dovhe] Borzsova Ének- és Táncegyüttes vezetője volt. Többek között a Верховино, 
мати моя [Verhovina, szülőanyám] című örökzöld dalával vált közismertté.

A fúvószenekarok fesztiválja minden évben májusban, az ungvári Színház téren veszi 
kezdetét. A fúvószenekarok és a mazsorettek végigjárják a történelmi városrész utcáit, 
a tereken pedig minikoncertekkel szórakoztatják a közönséget.

Minden második évben tartják Ungváron a Червона Рута [Piros ezerjófű] elneve-
zésű országos táncdalfesztivál válogatóját. A fesztivál célja a fiatal tehetségek felfedezése. 
A kárpátaljaiak közül így került reflektorfénybe Olekszandr Lakatos, Ruszlan Talabira, 
Halina Havrilko és Natalka Popovics.

2001 óta minden decemberben Huszton rendezik meg a Vszevolod Majdannij dráma- 
és versfesztivált. A rendező Majdannij negyven évig áll a huszti népszínház élén. Az 
1959-ben alapított népszínház elsősorban kárpátaljai szerzők, mint például Vaszil Hrendzsa-
Donszkij és Olekszandr Szlivka, darabjait tartotta repertoáron.

Kárpátalján több mint ötven amatőr népi együttes működik, melyek közül a legki-
válóbbakat külföldi vendégszereplésekre is meginvitálják. Méltán népszerű például az 
alsószelistyei [Nyizsnye Szeliscse] Hudákok [Гудаки] népi zenekar.

Nem lenne teljes a kép, ha nem szólnánk, az alternatív kultúráról. Kárpátalja nem 
csak a néphagyományok felélesztésének színtere volt, hanem megjelentek a Woodstock-i 
fesztivál helyi változatai is. A balti és a kelet-európai államokból minden évben mintegy 
háromezer szubkultúra-rajongó (rastamanok, punkok, hippik stb.) jön el a Sipot-víz esés-
hez (Kárpátalja egyik legszebb természeti képződménye az Ökörmezői járásban, Fülöp-
falva [Pilipec] településétől hat kilométerre), hogy részt vegyenek a fesztiválon, melynek 
jelszava: love, peace & wine. A mintegy hat futballpálya nagyságú területen a külön-
böző nemzetek képviselői egész nyárra sátrakat állítanak fel. Minden közösségnek saját  
„sátor(lakó)negyede” van, saját tábortűzzel, zászlóval, nyelvvel stb. Az első ilyen táboro-
zásra 1993-ban került sor. A punkok, hippik stb. mellett rövidesen megjelentek a seprű-
készítők, alternatív zenészek, akik saját készítésű hangszereken játszanak. Sajátos szer-
tartás a vízesésben való meztelen fürdőzés. A legfőbb esemény a hatalmas, akár tíz méter 
magasra felcsapó Iván Kupal máglya meggyújtása július 7-én. (Az Iván Kupala nap ha-
gyományos ünnep Ukrajna, Lengyelország, Oroszország és Belorusszia területén. Július 
7-én – a régi naptár szerint június 24-én – éjjel, a nyári napforduló alkalmával, Keresz-
telő Szent János születésnapján hatalmas tüzet gyújtanak. A névadó Iván Kupala pogány 
termésisten, akinek egykor kenyéráldozatot mutattak be. Alakját Modeszt Muszorgszkij 
Egy éj a kopár hegyen című szimfonikus költeménye vagy Nyikolaj Gogol Iván Kupala 
éjszakája című novellája is megörökítette.)
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12.4. Média

A kulturális tér adta lehetőségekkel Kárpátalján csak igen szerényen élnek az emberek. 
2004-ben száz kárpátaljaiból csak tizenhárom járt múzeumban, tizenkettő színházban, 
tíz moziban, kilenc koncerten. Egy évvel korábban, 2003-ban a megyében száz mozi 
működött összesen húszezer férőhellyel. Ám a hivatalos statisztika szerint az 1,2 millió 
kárpátaljai lakosból mindössze hetvenhétezren voltak moziban. A játszott filmek 95%-a 
külföldi volt (főleg amerikai és orosz).

2007-ben 244-féle könyvet adtak ki (2006-ban 149-félét) összesen 162,6 ezer pél-
dányban. A szovjet időszakban mindössze három kiadó működött – Kárpáti, zakarpattya, 
és Patent –, ma viszont már közel negyven kiadó ad ki könyveket. A továbbra is működő 
Kárpáti, zakarpattya és Patent, valamint a Hrazsda, Misztecka linyija és a Lira emelkedik 
ki a többi közül azzal, hogy főként gazdagon illusztrált helytörténeti munkákat adnak ki.

A zenepiacon az ukrán előadók a hanghordozók ötödét jegyzik. Csak a Nemzeti Rá-
diós Társaság három csatornáján (Ukrajinszke radio, Prominy, Kultura) sugároznak zö-
mében ukrán zeneszámokat. A popzenei piac közel 50%-át az orosz előadók, 30–40%-át 
pedig a nyugati előadók uralják.

Az 1990-es években a televíziós műsorok is egyre színesebbé váltak. A televízió a min-
denkori legnépszerűbb kikapcsolódási forma. Az állami televízió mellett számos kereske-
delmi csatorna kezdte el a műsorszórást. Bár jó, hogy ezek megtörték az ál lami televízió 
monopóliumát, sok esetben azonban alacsony színvonalú műsorok kerültek adásba.

A Kárpátaljai Állami Televízió és Rádiótársaság a megyében egyeduralkodó. 2005-től 
Tisza-1 néven sugározza az adást immár nem napi néhány, hanem 24 órában. Az adások 
80 százaléka ukrán nyelvű, a többi szlovák, magyar, német, román és orosz nyelvű műsor. 
A Tisza-1 egész Kárpátalja területén fogható. Ezenkívül van néhány kereskedelmi csa-
torna, melyek csak bizonyos körzetekben foghatók: az M-studio (Munkács), az Aliance 
TV és a 21 kanal (Ungvár), a Huszt TV, valamint a Nagyszőlős TV. Erőteljesen fejlődik 
a műholdas és a kábeltévés műsorszórás. 2005-től saját műholdas csatornán sugározhat 
a Tisza-1 TV. Ez nagy sikernek számít, hiszen korántsem minden megyei tévétársaság-
nak sikerült ezt elérnie. A kábeltelevíziós szolgáltatást jelenleg mintegy ötven vállalkozás 
juttatja el több mint kétszázezer előfizetőhöz. A kárpátaljai tévénézők többsége azonban 
nem a helyi, hanem az országos csatornákat részesíti előnyben (például az állami UT-1 
TV-t, valamint a kereskedelmi Inter-t, az 1+1-et, a Pjatij kanal-t stb.). Több mint harminc 
országos tévécsatorna létezik. Számos kárpátaljai, főként a kisebbségek képviselői gyak-
ran nézik a magyarországi, szlovákiai, romániai és lengyelországi tévéadásokat.

Az állami rádióállomások továbbra is a szovjet időben kialakított vezetékes („drót”) 
hálózatot használják, bár a hozzáférés a felére csökkent. A totalitárius időszakban azért 
volt szükség erre a zárt rendszerű műsorszórásra, mert így egy-két csatornára tudták 
korlátozni a műsorszórást. Ma azért használják még mindig, mert olcsó és egyszerűen 
használható. A 24 órás műsorszórású országos FM-csatornák elsősorban zenét, híreket és 
reklámot sugároznak. Az állami Tisza FM a megye területének 60%-án érhető el, s 100%-ban 
saját készítésű műsorokat sugároz. A legnagyobb konkurense a kereskedelmi Radio za-
karpattya FM, ahol ugyenezek az adatok ennek megfelelően 40, illetve 50%. Számos 
FM-állomás elsődleges célja nem a műsorszórás, hanem a reklám és a politikai agitáció. 
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A veszteségeket kompenzálják az egyéb üzleti tevékenységekből származó jövedelmek, 
illetve a politikai szereplők.

Különböző felmérések azt mutatják, hogy Ukrajna lakosságának 10–30%-a hasz-
nálja rendszeresen az internetet. Ezek a mutatók nagy különbségeket mutatnak az életkor, 
a lakóhely (falu, város) és a városi vonalakhoz való hozzáférés függvényében. Ungvá-
ron a lakosság közel fele használja az internetet, faluhelyen csak néhány százalék. 
Ugyanakkor kétségtelen, hogy a számítógépes világ betört az ukrajnai kulturális térbe 
is. 2001 és 2005 között jelent meg azoknak a weboldalaknak az oroszlánrésze, melyeket 
folyamatosan fejlesztenek.

Kárpátalján immár számos helyhatóságnak (közigazgatási hivatalok), állami és kom-
munális intézménynek (egyetem, filharmónia, könyvtár), nem állami oktatási intézmény-
nek, művészeti és turisztikai alapítványnak, nemzeti-kulturális egyesületnek, szakmai 
testületnek, hivatásos és műkedvelő együttesnek, civil szervezetnek stb. van saját web-
oldala. Ebben a tekintetben elsősorban Ungvár és Munkács van jó helyzetben, a többi 
település részesedése jóval szerényebb.

2007 közepéig Kárpátalján 441 sajtókiadvány volt bejegyezve. Ezeknek a különböző 
tulajdonformájú újságoknak és folyóiratoknak azonban csak 10%-a jutott el rendszeresen 
az olvasókhoz. Az egyszeri megjelenés összpéldányszáma 136,1 ezer. Ebből 111,5 ezer az 
előfizetőkhöz, 24,6 ezer pedig kereskedelmi árusításba került. Számos lap és folyóirat 
az után szűnt meg, hogy évekig egyáltalán meg sem jelent. Különösen a választási idő-
szakokban jelent meg sokféle sajtókiadvány, melyeket hivatalosan bejegyeztettek, a vá-
lasztási kampányok lezárultával azonban elhaltak. Az 1990-es évek végétől Kárpátalján 
a legolvasottabb napilapok a Lembergben megjelenő, ukrán nyelvű Експрес [Express] 
és Високий Замок [Magas Vár], valamint a Kijevben megjelenő orosz nyelvű Факты 
и комментарии [Tények és kommentárok]. A megyei lapok közül a legolvasottabb 
a Новини Закарпаття [Kárpátalja Hírei] (alapítva 1990-ben), valamint a magántulaj-
donban levő РІО (Реклама. Інформація. Огляд новин) [RIO. Reklámok, információk, 
hírek] (alapítva 1997-ben), Старий замок – Паланок [Erődítmény] (alapítva 1998-ban) 
és Трибуна [Platform] (alapítva 2002 -ben).

Egy-egy időszak meghatározó sajtókiadványa volt a független Карпатський край 
[Kárpáti Vidék] (1991–1993), a Срібна Земля [Ezüst Föld] (1992–1997), Срібна Земля 
– Фест [Ezüst Föld – Feast] (1998–2004). Ezek a lapok messze maguk mögé utasítot-
ták a pártállami időkből örökölt, függetlenné vált lapokat, mint például a Закарпатська 
правда [Kárpátontúli Igaz Szó] és a Молодь Закарпаття [Kárpátontúli Ifjúság].

Fontos történelmi szerepet töltöttek be a politikai átalakulásokban az egyes pártok 
sajtóorgánumai, mint például az Ukrajnai Nemzeti Mozgalom (RUH) kárpátaljai lapja, 
a Карпатська Україна [Kárpáti Ukrajna] (1991–1992-ben) és a Карпатський голос 
[Kárpátok hangja] (1994–2004-ben) és az Ukrajnai (egyesített) Szociáldemokrata Párt 
lapja, a Соціал-демократ [Szociáldemokrata] (1998–2004-ben) stb.

A megyében tizenkilenc állami fenntartású lap jelenik meg: két megyei, tizenhárom 
járási és négy városi. A városi és a járási lapok heti példányszáma eléri a nyolcvanezret.

A megyei tanács és a megyei állami adminisztráció hivatalos lapja, a Новини За кар-
паття [Kárpátontúli Hírek] a legnagyobb példányszámú kárpátaljai lap, heti húszezer 
és harmincezer közötti példányszámmal, ukrán nyelven jelenik meg. A lap a politikai 
konjunktúra tipikus példája. Amint váltás történt a megye első számú vezetőjének sze-
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mélyét illetően, azonnal megváltozott az írásmód, ahogyan a lap az eseményeket tálalta. 
A főszerkesztő személye azonban ritkán változott.

Nehéz körülmények között kellett talpon maradnia a Kárpáti Igaz Szónak, a megyei 
tanács és a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség lapjának, miután 2005-ben a szer-
kesztőség különvált, s immár két azonos című újság jelent meg egy időben. A két lapot 
a fejléc színe alapján különböztetik meg: „zöld KISz” és „fekete KISz”, illetve a „zöld 
KISz” címe egy jelzővel („az igazi”) bővült.

Magyar nyelven 16 újság és folyóirat jelenik meg összesen harmincezer példányban, 
kiszolgálva a százötvenezer kárpátaljai magyar sajtó iránti igényeit. Egyetlen más kisebb-
ség sem rendelkezik ilyen magas mutatókkal.

Román nyelven jelenik meg a técsői és a rahói járási állami adminisztráció által alapí-
tott Maramureşeni [Máramaros], valamint a magántulajdonban levő Apşa [Apsa]. A két 
lap együttesen kétezer példányban jelenik meg a harminckétezres kárpátaljai román ki-
sebbség számára.

A harmincezres orosz kisebbségnek több kétnyelvű (orosz és ukrán) lapja van, melyek 
magánkiadásban jelennek meg, összesen tízezer példányban. Az 1990-es években a leg-
olvasottabb a Единство-плюс [Egység-plusz] című lap volt, amely pénzügyi nehézségek 
miatt megszűnt, s mára a vezető orosz nyelvű lap a Європа-центр [Európa-központ].

Roma nyelven magánkiadásban jelent meg két újság és egy folyóirat, összesen há-
romezer példányban (a 2001-es népszámlálás hivatalos adatai szerint Kárpátalján tizen-
négyezer cigány lakos élt). Szlovák nyelven két lap jelent meg ezer példányban (a kárpát-
aljai szlovákok lélekszáma nem éri el a hatezret).

A sajtókiadványok között tudományos, oktatási, irodalmi, művészeti és sportújságokat 
is találunk. Különösen figyelemreméltó a színes, illusztrált Культурологічні джерела, 
[Kulturális források], amely 2003 óta negyedévente jelenik meg a megyei állami admi-
nisztráció kulturális és művészeti főosztályának kiadásában.

A hivatásosság és a műkedvelés, az örökség és az új jelenségek együttesen jelle-
mezték az elmúlt két évtized kárpátaljai kultúráját, gazdagítva a szellemi örökségtárat. 
A problémák és a nehézségek ellenére is folyamatos volt a pezsgés, az új utak keresése, 
a sorsfordító változásokra és alkotó termelékenységre törekvés.

12.5. Irodalom

Az ország függetlenedésével bekövetkező változások sorában nagy jelentősége volt an-
nak, hogy a totalitárius rendszer által betiltott alkotók, mint például Vaszil Hrendzsa-
Donszkij, zoreszlav, Marko Barabolya, Iván Irlyavszkij, Iván Kolosz, Jurij Sztaninec, 
Olekszandr Szlivka ismét méltó helyükre kerültek a kárpátaljai irodalmi panteonban. 
Teret nyertek a modern és posztmodern irodalmi eszközök, megjelentek olyan témák 
is, amelyekről a szépirodalom eszközeivel is tiltott volt beszélni az elmúlt rendszerben. 
A megújulás lehetőségét jelentette ez az idősebb nemzedék számára, illetve a választás 
teljes szabadságát az 1990-es években és az utána jelentkező alkotók számára.

Az ezredforduló előtti és utáni évtized kárpátaljai irodalmának meghatározó személyi-
ségei a teljesség igénye nélkül Petro Szkunc, Vaszil Vovcsok, Vaszil Baszarab, Jurij Ke-
rekes, Ljudmila Kudrjavszka, Karlo Kopinec, Hrisztina Kerita, Vaszil Huszti, Volodimir 


