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80%-a hegyvidék. Az egészség- és gyógyturiz-
must jellemzi a hatvankilenc szanatórium és 
hasonló jellegű intézmény. A falusi turizmus 
is feljövőben van.

A tizedik fejezet a kulturális örökséget 
veszi számba, amelyet mindenekelőtt a sok-
nemzetiségű hagyomány jellemez, de a ter-
mészeti tájak sokfélesége is jelentősen járul 
hozzá. Megemlítendők azonban az értékes 
építészeti emlékek is (várak, templomok). A 
nemzetiségi hagyományokkal kapcsolatban 
érdemes megjegyezni, hogy bár a hivatalos 
álláspont a ruszin nemzetiséget és nyelvet 
nem ismeri el, azt ukránnak tartja, számos 
kifejezetten ruszin kulturális szervezet és in-
tézmény működik. A népi kultúrán túlme-
nően a színházi és zenei élet is figyelemremél-
tó. Ungváron 850 férőhelyes színház működik, 
és 1994-ben nyílt meg a Beregszászi Illyés 
Gyula Magyar Nemzeti Színház. A kulturális 
életben – mint a világon mindenütt – egyre 
nagyobb szerepet tölt be a televízió. 

A tizenegyedik fejezet az oktatás, képzés 
kérdéséről szól. Az önállóság elnyerése óta 
több program is kidolgozásra került Ukraj-
nában, amelyek így vagy úgy az ukrán nem-
zetállam építését helyezik előtérbe, de emellett 
az alkotmány szerint biztosítani kel lene a 
kisebbségek anyanyelvű oktatásra vonatkozó 
igényeit is. Ez utóbbi azonban a legkülönbö-
zőbb akadályokba ütközik. A magyarok 
1970-től kezdve törekednek intenzívebben a 
magyar oktatási rendszer kiépítésére. Egyéb-
ként a törvények megengedik nemcsak álla-
mi oktatási intézmények működését. A lehe-
tőséggel leginkább az egyházak élnek az 
óvodától a középiskoláig. A felsőoktatási in-
tézményekben Kárpátalján közel 18 ezer hall-
gató tanul, ezek 11%-a magyar nemzetiségű.

A tizenkettedik fejezet tárgya a határmenti 
együttműködés, amelyet az EU különböző 

programjai anyagilag is támogatnak. Ennek 
megfelelően különböző ún. Eurorégiók ala-
kultak (például: Kárpátok Eurorégió, Interré-
gió stb.). Az eleinte inkább formális, admi-
nisztratív-protokolláris együttműködések 
egyre inkább érdemi együttműködéssé fejlőd-
tek az élet legkülönbözőbb területein (közös 
tervezés, közös pályázat, tényleges gazdasági 
együttműködés stb.).

A tizenharmadik fejezetben a politikai szer-
kezet és a közigazgatás bemutatását találjuk. 
Először történelmi távlatban láthatjuk Ukraj-
na függetlenedésének állomásait, s ezzel pár-
huzamosan Kárpátalja és a kárpátaljai magya-
rok autonómiatörekvéseit. Majd bemutatja 
a fejezet Ukrajna állami berendezkedését, a 
választási rendszert és a közigazgatás szerkeze-
tét. Ez inkább a szovjet tanácsrendszer re ha-
sonlít, mint az európai önkormányzatiságra. 
A megyéknél és a járásoknál párhuzamosan 
működnek a választott szervek és a központi 
hatalom megyei, városi hivatalai, hatóságai.

A rövid, egyben utolsó, tizennegyedik fe
jezet Kárpátalja fejlesztésének 2006-ban ki-
alakult stratégiai irányait fejti ki, amely öt 
pontba csoportosítható. Ezeket a következő-
képpen lehet összefoglalni: „A fejlesztési el-
képzelések szerint Kárpátalja Ukrajna gazda-
ságilag jelentős, tiszta környezetű, kitűnő 
gyógy üdülési-rekreációs adottságokkal ren-
delkező közép-európai, határmenti régiója, 
amelyben óvják és gyarapítják az egyedülálló 
természetvilágot; az eredeti kultúrát és a tör-
ténelmi-építészeti örökséget; a polgárok ma-
gasan képzettek, műveltek; újjászületett a 
hagyományos közösségi önkormányzatiság.” 
A jelen helyzet tükrében mindez szinte „vágy-
álomnak” tűnik.

A számos társszerző együttműködésének és a 
szerkesztők munkájának eredményeképpen 

tényleg alapos, Kárpátalját sokoldalúan be-
mutató, a szó valódi értelmében hiánypótló 
mű született. Érdemes megemlíteni, hogy az 
olvasó sokszor szívesen látott volna összeha-
sonlításokat az egyes adatok tekintetében a 
szomszédos országok vagy Európa megfelelő 
adataival, akár például az iskolázottságról, 
akár a gazdasági élet különböző aspektusairól, 
akár egyebekről van szó. Másrészt a számos 
átfedés kiküszöbölése csak hasznára lett volna 
a könyvnek, bár bizonyos átfedés természetes 
és kikerülhetetlen. 

Akár egészében, akár egyes fejezeteit te-
kintve nemcsak érdekes és – mondjuk ki – 
él vezetes olvasmánnyal lett gazdagabb irodal-
munk, de bizonyos értelemben nélkülözhetet-
len is mind gazdasági, mind kulturális életünk, 
illetve továbbfejlődésünk szempontjából a 
Kárpát-medencében. (Baranyi Béla szerk.: 
Kárpátalja. A Kárpátmedence Régiói 11. Pécs
Budapest: MTA Regionális Kutatások Köz
pontja–Dialóg Campus Kiadó, 2009, 541 p.)

Berényi Dénes
az MTA rendes tagja

Megtartó szavak kisebbségben
Csak a rendszerváltoztatás óta kutathatók a 
korábbi súlyos akadályoztatások nélkül a Kár-
pát-medencei magyar kisebbségek is. Ezért 
sok a teendő, a pótolnivaló. A kutatásban és 
az ismeretterjesztésben is. A hazai nyelv tu do-
mány egyik fontos kutatási programjaként 
(Kontra Miklós irányításával) elindította ha-
táron túli magyar nyelvészek be vonásával a 
szomszédos országokbéli magyarság nyelv-
használatának szociolingvisztikai leírását. Az 
Akadémia is szakmai és erkölcsi kötelességé-
nek tett eleget, amikor a határon túli magyar 
kutatókat és kutatásokat fölkarolta, s amikor 
létrehozta a szomszédos országok magyar 
nyelvi (az adott országban élő magyar anya-
nyelvűek anyanyelvi nyelvhasználatával fog-
lalkozó) intézeteit. Kiadványok, tanulmányok, 
elemzések sora látott napvilágot, s ma már 
sokat tudunk az őshonos Kár pát-medencei 
kétnyelvű kisebbségi magyarság nyelvi világá-
ról, nyelvpolitikai környezetéről, nyelvi gond-
jairól és anyanyelvi kilátásairól egyaránt.

A bemutatandó kötet mintául szolgálhat 
arra, milyen, az anyanyelvvel összefüggő 
hasznos, egyszersmind tehát hasznosítható 
ismereteket célszerű széles körben ismertté 

tenni, annak érdekében, hogy a kisebbségiek 
korszerű ismeretek birtokába jutva egészséges, 
kiegyensúlyozott anyanyelvtudattal élhesse-
nek a mindenkori államnyelv szorításában, 
nyelvi kisebbrendűségi érzések nélkül, iden-
titásuk természetes megélésével. A korszerű 
anyanyelvi ismereteknek része kellene, hogy 
legyen (Magyarországon és a kisebbségben 
is), hogy miképpen áll az anyanyelvközösség 
demográfiai, szociológiai, nyelvpolitikai szem-
pontból, mit jelent a (bármennyire is termé-
szetes, de az esetek többségében mégiscsak) 
kényszerkétnyelvűség viszonyai között élni, 
milyen lehetőségek vannak az anyanyelv is-
kolai tanulására, milyen buktatói vannak a 
tannyelv-választásnak, mit tesznek lehetővé 
az adott ország törvényei, milyen nyelvi jogai 
vannak a kisebbségieknek, mit jelent kétnyel-
vűnek lenni, milyen következményekkel jár 
a kétnyelvűség, mi a helyzet a magyar–magyar 
kommunikációval a Kárpát-medencében, 
amikor a magyar nyelvközösség tagjai csak 
itt nyolc különböző nyelvű országban élnek, 
mire érdemes figyelni, hogy a zökkenőmen-
tes magyar–magyar nyelvi érintkezés megma-
radjon. Kikerülhetetlen témakör a kétnyelvű 
környezet és a nemzeti azonosságtudat: az 
utóbbi gyengülésével csökken az anyanyelvet 
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megtartani kívánó szándék, s az anyanyelvi 
tudás gyengülése vagy ki sem épülése hatha-
tós elősegítője a nyelv- és identitásváltásnak. 
Ahhoz, hogy az egyén és a kisebb-nagyobb 
közösségek tudatos döntést hozhassanak, leg-
alább hozzávetőlegesen ismerniük kell azokat 
a válaszokat, amelyeket a föntebb em lített 
kérdésekre a tudomány ad. Az ezekre a kér-
désekre adandó válaszokat fogalmazzák meg 
közérthető nyelven, képekkel, ábrákkal, tér-
képekkel bőségesen és ügyesen szemléltetve, 
didaktikusan szerkesztett kiadványukban 

Fények és árnyak – 
a Szabadelvű Párt
A dualizmus kori pártok történetéről írni nem 
könnyű feladat, mert nem maradt saját irat-
anyaguk, nem vezettek tagnyilvántartást, 
ülé seikről nem készítettek jegyzőkönyvet, 
em lékeztetőt, és egyáltalán nem voltak tekin-
tettel az utókor történészeire. Ez így volt még 
a Szabadelvű Párt esetében is, pedig harminc 
évig kormányozta az országot, és nyolc kép-
viselőválasztást nyert meg egymás után.

Pölöskei Ferenc professzor nem a párt 
tör ténetének megírását tekintette feladatának, 
hanem könyvében arra kereste a választ, hogy 
milyen tényezők tették lehetővé a párt hosz-
szan tartó sikerességét, kik voltak a párt ve-
zetői, és hogyan gondolkodtak a hatalmi 
struktúráról és azon belül a kormányzatról. 
És milyen társadalmi erők voltak a legfőbb 
támaszai. A Szabadelvű Párt sikerének ugyan-
is egyik legfontosabb eleme az volt, hogy 
mö götte igen kiterjedt társadalmi bázis állt. 
Sok érdek esett egybe, és tartotta a pártot ilyen 
hosszan a hatalomban.

A szerző szakít néhány, a történetírásban 
már régen megcsontosodott nézettel. Érdekes 

eszmefuttatása az, hogy a Szabadelvű Pártot 
nem tekinthetjük csak liberális pártnak, mert 

„kizárólagosan egyetlen ideológiai eszmeirány-
zat hatókörébe sem vonható, hiszen valameny-
nyi meghatározó jegyeiből magába forraszt 
néhányat”. Ez a megállapítás arra ösztönöz-
heti a kutatókat, hogy elmélyedjenek abban, 
mit is jelentett a liberalizmus Magyarországon 
a XIX. században, vagyis ismert fogalmakat 
használunk-e.

A könyv nem szokványos módon egy 
fe jezetben szól a polgári, munkás-, agrár- és 
nemzetiségi pártokról, amelyek pedig rend-
szerint külön „skatulyákban” ülnek a tuda-
tunkban. Beszél az európai pártstruktúrákról 
is, mindenekelőtt arra keresi a választ, hogy 
a magyarországi pártstruktúra miért nem 
követte a nyugat-európai mintát, miért nem 
alakult ki a parlamenti váltógazdaság, miért 
nem volt koalíciós kormányzás, hogyan ala-
kult ilyen sajátos, egypárti kormányzattá a 
kiegyezés utáni magyar hatalmi struktúra. 
Fontos kérdés továbbá, hogy a civil szerveze-
tek, a középrétegek és a szegényebb társadal-
mi csoportok számára miért nem nyílt szá-
mottevő tér az önálló politizálásra.

Kutatásaival megerősíti, hogy az ellenzé-
ki pártoknak nem volt a Szabadelvű Pártétól 

kár pátaljai magyar kutatók a kárpátaljai ma-
gyaroknak címezve, róluk és magyar nyelv-
használatukról azonban másoknak is szólva. 
Sikerre ítélt ismeretterjesztés, amit művelnek, 
csak jusson el minél több címzetthez a köny-
vük! (Csernicskó István szerkesztő: Megtart a 
szó. Hasznosítható ismeretek a kárpátaljai ma
gyar nyelvhasználatról. Bp. – Beregszász: MTA 
Magyar Tudományosság Külföldön Elnö ki Bi
zottság–Hodinka Antal Intézet, 2010, 148 p.)

Kiss Jenő nyelvész
az MTA rendes tagja

lényegesen eltérő, átfogó politikai elképzelé-
sük, sem a gazdasági, sem a társadalmi, sem 
a külpolitikai, sem a szociális kérdések terén. 
Fejtegeti, hogy a kiegyezésnek milyen megha-
tározó szerepe volt a magyarországi pártviszo-
nyok alakulására, milyen döntő momentum 
volt a közjogi kérdésekhez való viszony, mi-
közben a nyugat-európai nemzeti államokban 
ilyen viták az eltérő viszonyok folytán termé-
szetszerűleg nem is léteztek. Vagyis elég értetle-
nül álltak a sajátos magyar problémák előtt.

A könyvben a párt belső életéről is tudunk 
meg korábban nem ismert tényeket. Megis-
merhetjük például a Szabadelvű Párt elnöké-
nek a hatáskörét, és azt, hogy kik is irányítot-
ták a pártot. Ennek kapcsán beszél az ellen-
zéki pártok pártelnökeinek szerepéről is, és a 
különbségekről. Részletesen leírja a független-
ségi ellenzék milyenségét is, a Függetlenségi 
párt(ok) állandó változását. Láttatja, hogy az 
ellenzék magatartásával, azzal, hogy az örök 
elégedetlenek tábora volt, és egymással sem 
voltak képesek soha megegyezni, segítette a 
Szabadelvű Pártot a hatalom megtartásában.

Sok portré van a könyvben, jórészt ez teszi 
életszerűvé a pártok történetét is. Megjelenik 
előttünk Tisza Kálmán, Tisza István, Széll 
Kál mán, Gorove István, Podmaniczky Fri-
gyes, Szapáry Gyula, Apponyi Albert, Szilágyi 
Dezső, Bánffy Dezső, Darányi Ignác, Károlyi 
Sándor, Kossuth Ferenc, Prohászka Ottokár.

Ír az olyan szellemi irányzatokról, ame-
lyek később pártok lettek, de szó van azokról 
is, amelyek nem voltak képesek párttá alakul-
ni. Sokat foglalkozik a földbirtokviszonyok-
kal, az agrárkérdésekkel, a telepítésről vallott 
különböző nézetekkel.

A könyv egyik legfontosabb része az agrá-
rius-merkantilista ellentét kérdésköre. Pölös-
kei professzor kutatásai alapján évtizedek óta 
fennálló nézeteket, hiedelmeket cáfol meg. 

Arra a következtetésre jut, hogy a második 
világháború utáni történetírás nem vette ma-
gának a fáradságot, hogy ebben a kérdésben 
az eredeti forrásokat nézze meg. Gratz Gusz-
táv 1934-ben megjelent könyvét vették alapul, 
és annak nyomán mutatták be az agrárius 
mozgalmat. Ez a megítélés és annak tévedései 
is továbbéltek, és öröklődtek lassan három 
történész generációban. Károlyi Sándort pél-
dául szinte valamennyi jelentősebb összefog-
laló mű összekapcsolta a konzervativizmussal, 
a Katolikus Néppárttal és annak eszmeiségé-
vel is, holott a Szabadelvű Párthoz tartozott, 
s a XX. század elején függetlenné vált. Neve 
a szövetkezeti mozgalommal forrt össze.

Jelentős teret szentel a Szabadelvű Párt és 
a gyáriparosok kapcsolatának, ami új, erede-
ti elgondolás. A Magyar Gyáriparosok Orszá-
gos Szövetségéről szoktak szólni az összefog-
laló munkák, de nem láttatják kellően a 
ma gyar és a külföldi tőke összeforrásának 
általánosan elterjedt hamis doktrínáját. A 
szerző megkérdőjelezi Tisza Kálmán és Tisza 
István, valamint Wekerle Sándor „merkanti-
lista elkötelezettségéről” a közhiedelemben 
elterjedt állítást is.

A XIX–XX. század fordulójának nagyon 
fontos és igen hosszan vitatott kérdése volt a 
közös vagy önálló vámterület ügye, amelyet 
sokoldalúan körbejár. Beszél a kamarákról, 
arról, hogy az állam a polgári korban is aka-
dályozhatta az iparosok és kereskedők orszá-
gos szakmai és egyben politikai mozgalmának 
a felerősödését.

Nagy teret kap a könyvben a választójog 
kérdése, de tudatosan nem foglalkozik a vá-
lasztások lebonyolításának a vizsgálatával. Az 
eredeti törvényszövegeket veszi alapul a vá-
lasztójog vizsgálatánál.

Felidézi a Szabadelvű Párt fénykorát, majd 
a századforduló politikai problémáit. Bemu-




