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Izing Máté Antal
Kárpátalja a rendszerváltozás tükrében
A magyar fiatalság jelen- és jövőképe egy felmérés alapján

Az első lakiteleki találkozó évfordulóján, 2017. szeptember 26-27-én rendez-
ték meg a X. Fiatal Politológusok Találkozóját (FIPOLIT) Lakiteleken. A laki-
teleki Népfőiskola, a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum 
(RETÖRKI), a Nézőpont Intézet, az Antológia Kiadó és Nyomda Kft. és az Ifjú 
Konzervatívok a Nemzetért közös szervezésében megvalósuló színes prog-
ramsorozat alkalmából az első díjat Izing Máté Antal dolgozata és előadása 
érdemelte ki. Tanulmányának szerkesztett, kibővített változatát az alábbiak-
ban közöljük. 

Kárpátalja egyik legnagyobb református 
közösségének lelkészénél kopogtattam� 
Kinézett a függöny mögül, majd résre 
nyitotta az ajtót� Feldúlt volt, talán meg 
is feledkezett érkezésemről, mert nemrég 
szinte az összes férfi rokona megkapta a 
behívót Bustyaházán� Áldás, békesség-
gel köszöntem� „Bárcsak lenne” – felelte� 
Ez a válasz talán érthető az ukrán-orosz 
konfliktus egyik legkritikusabb idősza-
kában, 2015 januárjában� Az előszobá-
ban nagy táskák, tartós élelmiszerek ké-
szenlétbe állítva� Négy, velem nagyjából 
egykorú gyerekének csomagjai voltak, 
akik egytől egyig fel voltak arra készül-
ve, ha telefonálnak a környékről, hogy 

megint jönnek a behívókkal, ők azonnal 
indulhassanak a magyar határ felé, s 
hogy visszajönnének-e valamikor, arra 
ők sem tudtak válaszolni�

Azt hiszem, ekkor döntöttem el végérvé-
nyesen, hogy másodéves tanár szakos 
egyetemistaként Kárpátaljával fogok 
foglalkozni� Mi és milyen irányba válto-
zott az elmúlt évtizedekben? Mi lehet az 
oktatással, hogyan változik a magyarok 
identitása? Mit gondolhatnak az itteni 
fiatalok a jelenükről és jövőjükről? Mi-
lyen perspektívákat tud nyújtani Uk-
rajna számukra? Ezekre a kérdésekre 
szerettem volna választ kapni, hiszen 
mindig is úgy gondoltam, ez a Bács-Kis-
kun és Csongrád megyényi terület az 
anyaország mostohagyereke, sok eset-
ben pedig egyszerűen a politika eszkö-
ze� Tapasztalatom szerint erről a hatá-
ron túli vidékről hallani a legkevesebbet 
mind a magyar közélet, mind a tudomá-
nyos élet tekintetében� Szerepet akkor 
kap, ha egy katonai konfliktus közepén 
találja magát, vagy ha éppen a köz- és 
felsőoktatását lehetetlenítik el� Pedig a 
magyar politika és közvélemény határo-
zottságára nem csak az elmúlt hónapok 
eseményei során lett volna szükség: a 
későbbiekben részletezni fogom, hogy az 
utóbbi időben milyen – sok esetben az 
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ukrán alkotmánnyal ellentétes – törvé-
nyek születtek, amelyek szűkítik a kár-
pátaljai magyarság jogköreit�

Anyaországi közösségek a rendszervál-
tozás előtt a határon túli magyarságért

A magyar rendszerváltozás és az uk-
rán függetlenség kikiáltása előtt a ha-
táron túli magyarság kérdése tabuté-
mának számított� Főként a szocialista 
idők utolsó évtizedében már egyre 
gyakrabban jelentek meg a külhoni ma-
gyarsággal kapcsolatos írások, példa-
képpen a Tiszatáj, az Alföld, a Jelenkor, 
a Forrás és az Új Forrás folyóiratokban� 
Ezzel egyetemben, már 1957-től hat na-
pilap, tizenhárom hetilap és hat folyóirat 
érkezhetett a csapi határátkelőn át Kár-
pátalja járási központjaira�1 A rendszer 
ilyen irányú lazulása olyan bel- és kül-
politikai okokra vezethető vissza, mint a 
helsinki konferencia zárónyilatkozatá-
nak deklarálása vagy a határon túli ma-
gyar értelmiség egyre nagyobb mértékű 
vándorlása az anyaországba�2 Márpedig 
„a kárpátaljai magyarok megszokták a 
vándoréletet”,3 a történelemben több pél-
dát is láthattunk erre� Ennek köszönhe-
tően az anyaország határon túli magya-
rokkal kapcsolatos kezdeményezéseibe 
számos külhoni be tudott kapcsolód-
ni, mint például a Péterfalván született 
Kiss Ferenc, aki a nemzeti demokra-
tikus gondolkodás egyik legfontosabb 
alakja volt�4 Ezzel párhuzamosan egyre 
inkább felerősödtek az olyan társadalmi 
szerveződések, amelyek a határon túli 
magyarság ügyére hívták fel a közélet és 

1 Kovács Elemér: A magyar nyelvű sajtó és sajtósza-
badság története Kárpátalján (1918–1989). A hatá-
ron túli magyar sajtó Trianontól a 20. század végéig. 
In: Határon túli magyar sajtó Trianontól a 20. szá-
zad végéig. Szerk. Koltay András–Nyakas Levente. 
Budapest, Médiatudományi Intézet, 2014.

2 Nagymihály Zoltán: Áttörő szavak „a résnyire felhú-
zott zsilipen”. In: Forrásvidék. A nemzeti demokra-
tikus gondolkodás a magyar folyóiratok tükrében 
(1956–1987). Szerk. Nagymihály Zoltán–Szekér 
Nóra. Lakitelek, Antológia, 2017.

3 Lengyel János: Kárpátaljáról jöttem. Lakitelek, Anto-
lógia, 2003. 

4 Ifj. Kiss Ferenc–Bakos István: Emlékkönyv. Dr. Kiss 

a politikai elit figyelmét� Jó példa, fon-
tos társadalmi kezdeményezés volt a 
Tizenkilencek levele,5 illetve annak füg-
geléke,6 amelyeket az MSZMP 1984-es 
kongresszusa előtt küldtek el Kádár Já-
nosnak, s amelyeknek számos pontja a 
határon túli magyar kisebbség ügyében 
kérte a magyar vezetés határozott kiál-
lását� A függelék javaslati pontjai között 
olvashatjuk a határon túli kisebbségek 
tekintetében az anyanyelvőrzést, a sajtó 
kiterjesztését a magyar nyelvterület egé-
szére, tudományos bázisok kiépítését, 
illetve „olyan alapítványok, kapcsolatok 
létesítését, amelyek a magyarság érde-
kében végzett s támogatásukra szoruló 
munkát zavartalanabbul segíthetik�”7 
A kezdeményezésnek is köszönhetően 
a korszak első, intézményesült keretek 
között működő szervezete a Bethlen Gá-
bor Alapítvány lett� A ’80-as évek elejétől 
működő, de a miniszteri engedélyt csak 
1985� június 11-én megkapó alapítvány 
célja az volt, hogy egy „nyilvánosan mű-
ködő, a hivatalos szervezetek mellett 
alternatív megoldásokat kereső civil 
csoportosulásként működő szervezet”8 
legyen, és ezt sikerült is megvalósítani�

S� Benedek András szovjet örökségnek 
tekinti „a meginogó, mégis öröknek hitt 
erkölcsi és jogi törvényeket, a világhá-
borúk okozta erősen megcsonkított 
férfi-középosztályt, a képzett tanítók 
hiányát, amely felbecsülhetetlen mér-

Ferenc irodalomtörténész, író, kritikus, tanár 85. 
születésnapja alkalmából. Budapest, Kairosz, 2013.

5 Szeredi Pál: Nemzetépítő demokratikus ellenállás a 
Kádár-korban, 1956–1987. Pilisszentkereszt, Baran-
goló, 2015.

6 A Tizenkilencek levelét 1984. július 27-én keltez-
ték. Aláírói: Bakos István, Bíró Zoltán, Czine Mihály, 
Csoóri Sándor, Csurka István, Fekete Gyula, Für La-
jos, Gombos Katalin, Halász Péter, Kis Pintér Imre, 
Kiss Ferenc, Kodolányi Gyula, Kovács István, Ma-
daras József, Nagy Gáspár, Sára Sándor, Sinkovits 
Imre, Vekerdi László, Zelnik József.

7 Alapítvány a nemzet javára. A Bethlen Gábor Ala-
pítvány negyed százada (1980–2005). Szerk. Bakos 
István. Budapest, Püski, 2005.

8 Szeredi Pál: Sztereotípiák boncasztalon. A lakitele-
ki találkozó előtörténetének néhány legendájáról. 
Rendszerváltó Archívum, 2017/3, [20-32] 23.
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tékű károkat okoz a kárpátaljai ma-
gyarság öntudatában�”  Molnár József 
2005-ös számításai szerint9 Kárpátalján 
a nemzetiségek között az értelmiségiek 
kivándorlásának legnagyobb értékét a 
magyarság produkálta� Ha a teljes kár-
pátaljai népességet vesszük figyelembe, 
akkor is hasonló képet látunk: a délszláv 
háború lezárása óta a Kárpát-meden-
cei NUTS 3-as közigazgatási egységek 
közül e térség produkálja – a romániai 
Bákó megye után – a legnagyobb nega-
tív migrációs egyenleget� Másrészt, S� 
Benedek András szerint10 a magyarlakta 
terület gazdasági adottságainál fogva kö-
zépszinten van szükség műszaki szak-
emberekre, ugyanakkor nem alakult ki 
a magyar nyelvű szakmai képzés rend-
szere sem� A legtöbb munkahelyen ter-
mészetesen elvárt az ukrán nyelvtudás, 
ami nélkül nagy lehetőségektől eshet el 
a piacon a munkavállaló. A közoktatás-
ban viszont a kötelező, s egyre agresz-
szívebb ukrán nyelvpolitikai törvények 
nem vezettek eredményre,11 s hatékony-
sága erősen megkérdőjelezhető (erről a 
későbbiekben írok részletesen)� S� Bene-
dek András véleménye, hogy a rendszer-
változás után a legnagyobb problémát 
azok az „évtizedekig le- és elfojtott 
problémák, indulatok” jelentették, ame-
lyek „ösztönszerűen fel-feltörnek”�

A szovjet örökség és az elmúlt évtizedek 
gazdasági, társadalmi és politikai ered-
ményeként tehát számos oktatási problé-
mával, identitási gondokkal, s – különö-
sen a fiatalság tekintetében – a jelen- és 
jövőkép lesújtó állapotával rendelkező 
közösség Kárpátalja magyarsága�

9 Molnár József–Molnár István: Kárpátalja népessége 
és magyarsága a népszámlálási és népességmoz-
galmi adatok tükrében. Beregszász, Kárpátaljai Ma-
gyar Pedagógusszövetség Tankönyv és Taneszközta-
nácsa, 2005.

10 S. Benedek András: Kárpátalja története és kultúr-
története. Budapest, Bereményi Könyvkiadó, 1997.

11 Beregszászi Anikó–Orosz Ildikó–Csernicskó István: 
Nyelv, oktatás, politika. Beregszász, Beregszászi Ma-
gyar Tanárképző Főiskola, 2010.

Kárpátalja demográfiája az 1989-es 
és 2001-es népszámlálások tükrében

A Szovjetunió szétesését követően a füg-
getlen ukrán állam első, és eddig utol-
só népszámlálása 2001-ben zajlott le� 
Összehasonlítva mindezt az 1989-es 
cenzussal, láthatjuk, hogy a kisebbsé-
gek száma és aránya csökkent, s e ten-
denciának megfelel a magyarság fogyá-
sa is� A negatív demográfiai folyamatok 
magyarázata a társadalmi mobilitás 
növekedése és a kivándorlás, a negatív 
természetes szaporodási ráta, valamint 
a vegyes házasságok szerepe� Utóbbihoz 
kapcsolódva: Potápi Árpád János állam-
titkár szóbeli beszámolója12 szerint a ve-
gyes házasságokba születő gyermekek 
53%-a nem magyarnak tekinti magát�

A rendszerváltozás után: autonómia-
kísérletek és politikai megosztottság

A rendszerváltozás utáni Kárpátalja 
egyik legfontosabb politikai momen-
tuma, vissza-visszatérő igénye az au-
tonómia kérdésköre� Az elmúlt száz 
év során öt felségjelzés váltotta egy-
mást Kárpátalján: magyar – csehszlo-
vák – magyar – szovjet – ukrán� A po-
litikai instabilitás, a hányattatott sors, 
a gazdasági kilátástalanság Kárpátalja 
nemzetiségeiben több ízben is felvetett 
autonóm gondolatokat� A Szovjetunió 
szétesését követően a megalakuló 
magyar érdekvédelmi szervezetek 
közbenjárásával 1991� december 1-jén 
megtartott népszavazáson Kárpátalja 
lakosságának 78%-a az autonómiá-
ra voksolt, a beregszászi magyar au-
tonóm körzet kialakítására pedig a 
helyi lakosság 81,4%-a szavazott� A 
nagy részvételi arány és a szavazás 
egyértelmű üzenete ellenére sem tör-
tént érdemi döntés Kijevben� Nem vál-
toztatott ezen Leonyid Kravcsuk elnök 
és Antall József miniszterelnök 1993-
as áprilisi találkozója sem, ahol mege-
gyeztek a Beregszászi Magyar Kulturá-

12 Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős állam-
titkár beszámolója a Veszélyben Kárpátalja?! c. kon-
ferencián (2017. 10. 26.). Budapest, Városháza. 



1. sz. diagram: Kárpátalja nemzetiségi megoszlása az 1989-es (balra) és 2001-es (jobbra) népszámlálás adatai alapján
(Forrás: Kárpátalja Megye Statisztikai Hivatal – saját szerkesztés)
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lis Autonómia létrehozásáról� Napjaink 
politikai-gazdasági helyzetében, az ok-
tatáspolitikai és nyelvhasználati törvé-
nyek árnyékában pedig az autonómia 
realitása egyre távolabbi lehetőségnek 
tűnik� Csóti György szerint13 jelenleg 
az autonómiának két szükséges és egy 
elégséges feltétele van� Alapvető szük-
ségesség a kárpátaljai magyar közösség 
politikai megosztottságának megszű-
nése� E folyamatban fontos előrelépés, 
hogy a 2015-ös választáson Kárpátal-
ja két magyar pártja, a Kárpátalja Ma-
gyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) és 
az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövet-
ség (UMDSZ) közös jelöltekkel indult� 
A választási eredmények és Brenzovics 
László, a KMKSZ elnökének kijevi Radá-
ba való delegálása sikerként értékelhe-
tő� Azonban a megosztottság az ukrán 
és a magyar pártok szavazóbázisa kö-
zött továbbra is jelen van Kárpátalján: 
„a Szvoboda Párt magyar aktivistája 
azt kérdezi tőlünk, hogy ti, KMKSZ-
esek, hogy jöttök ahhoz, hogy az én 
magyarságomat kétségbe vonjátok, 
vagy azt mondjátok, hogy én a szvobo-
dás, nem vagyok ugyanolyan magyar, 
mint ti?” – kérdezte egy beszédében Ko-
vács Miklós, a KMKSZ akkori elnöke�14 

13 Csóti György: Magyar autonómia a Kárpát-meden-
cében. Budapest, Kisebbségi Jogvédő Intézet, Prin-
tingo Kft, 2016.

14 Kovács Miklós egykori KMKSZ-elnök (1996–2014) 

A másik szükségesség a magyar-ukrán 
kapcsolatrendszer minden irányú erő-
teljes támogatása, nemzetközi színtéren 
is, amit kölcsönös érdekek vezérelnek� 
Elégséges feltételként pedig elengedhe-
tetlen lenne, hogy az ukrán vezetés az 
ország közel 20%-át kitevő orosz népes-
ség ügyétől és az ukrán-orosz konflik-
tustól elvonatkoztatva gondolkodjon a 
kárpátaljai magyarság helyzetéről�

A fiatalság jelen- és jövőképe, 
perspektívái

Középiskolai földrajz-történelem ta-
nárnak készülve felvetődött bennem 
a kérdés: vajon ebben a társadalmi és 
gazdasági helyzetben, ilyen politikai 
instabilitás közepette hogyan gondol-
kodhat egy kárpátaljai magyar fiatal ak-
tuális helyzetéről és a jövőképéről? Mit 
kezd egy színtiszta magyar falu diákja 
az oktatási törvénnyel? Hogyan változott 
a kárpátaljai magyarság ukrán- vagy 
idegen nyelv ismerete? Hogyan változik 
identitástudatuk, és ez mivel magyaráz-
ható? Mi jellemzi a kárpátaljai magyar 
felsőoktatás helyzetét? Milyen a kárpát-
aljai magyar fiatalok jövőképe?

beszédének részlete a sztálini terror kárpátaljai ma-
gyar áldozatairól, az elhurcoltatás 69. évfordulójá-
nak tartott megemlékezésen a magyar Országgyű-
lésben (2013. november 13.).



1. sz. térkép: A vizsgált mintaterület bemutatása Kárpátalja járási közigazgatási egységeivel
(Forrás: saját szerkesztés, QGIS)
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A kérdőíves kutatás módszertani 
háttere

Annak érdekében, hogy az előbb feltett 
kérdésekre biztos választ tudjak adni, 
2015-ben és 2016-ban kérdőíves felmé-
rést végeztem Kárpátalja hét járásában, 
ahol a magyarság lélekszáma a 2001-es 
cenzus alapján eléri a 3%-os arányt�

542 adatközlőm a magát magyar nem-
zetiségűnek tartó diákok köréből került 
ki, akik magyar vagy magyar tannyel-
vű, illetve magyar tagozattal rendelkező 
kárpátaljai szakiskola, szakközépisko-
la vagy gimnázium tanulói� Az iskolák 
és egyéb intézmények kiválasztásánál 
azon alapelv alapján dolgoztam, hogy a 
kitöltők száma arányos legyen a kitöl-
tő által állandó lakhelynek jelölt járás-
ban élő magyarság számával, továbbá, 
hogy a nem szerinti megoszlás is a lehe-
tő legnagyobb pontossággal legyen ará-
nyosítva a teljes populáció számához� 
Törekedtem arra is, hogy a mintavételi 

helyszínek minél változatosabbak legye-
nek� Mivel több közintézményben is arra 
kértek, hogy a dolgozatban az iskola 
neve ne szerepeljen, így a kérésnek ele-
get téve azokat nem, csupán a járások 
nevét tüntetem fel�

Az ukrajnai kisebbségek oktatási 
helyzetének változása

Az elmúlt évtizedek során a kisebbségek 
oktatási jogainak tekintetében az ukrán 
politika jelentős szemléletformálódáson 
ment keresztül, s egyre inkább teret nyer 
törvényhozási szinten is az ukrán naci-
onalista irányvonal� Noha az autonómi-
akísérletek nem vezettek eredményre, 
önmagában a tény, hogy a felső politi-
kai vezetésben az autonómia gondolata 
megfontolásra került, s a ’90-es években 
napirenden volt, sokat árulkodik az uk-
rán vezetés akkori helyzetéről� Ahogyan 
az is önmagáért beszél, hogy a 2000-
es évektől milyen, a kisebbségek joga-
it szűkítő oktatási törvények születtek� 



1. sz. táblázat: A magyar népesség aránya és adatközlőim ukrán nyelvismerete járási szinten: az ukrán nyelvtudás szintje csak a 
vegyes nyelvterületeken vagy a szórványban megfelelő.
(Forrás: saját kérdőíves felmérés)

69

archivum
.retorki.hu/folyoirat

Aktuális

Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Peda-
gógus Szövetség elnöke 2008-ban a kö-
vetkezőképpen vélekedett: „Ukrajnában 
múlóban van a kisebbségekkel szembeni 
tolerancia, megtört egy folyamat� Ukrajna 
alkotmánya, a jogszabályok továbbra 
is biztosítják a kisebbségek nyelvén 
való oktatás törvényi kereteit, de a 
megoldásokból, a konkrét programokból 
úgy tűnik, mintha konszenzus szüle-
tett volna a kijevi értelmiségi körök-
ben, amely konszenzus egy nemzetálla-
mot építő erőt eredményezett�”15 Ennek 
egyik legmarkánsabb példája az ukrán 
kétszintű érettségi rendszer, a ZNO 
(Zovniesne Nezaleznuvanje Ocinjuvan-
je) feltételrendszere� Annak érdekében, 

hogy egy kárpátaljai magyar középisko-
lás Ukrajna bármely felsőoktatási intéz-
ményében tanulhasson – legyen az akár 
magyar állami fenntartású intézmény 
vagy magyar nyelvű képzésekkel rendel-
kező iskola –, a ZNO rendszerében kö-
teles ukrán nyelvű érettségiket tenni, s 

15 Ferenc Viktória: Utak és útvesztők a többnyelvűség 
keresésében. In: Határhelyzetek II. Kultúra, oktatás, 
nyelv, politika. Szerk. Kötél Emőke–Szarka László. 
Budapest, Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiu-
ma, 2009.

ugyanazt az ukrán nyelv- és irodalom-
tesztet is teljesítenie kell, mint ukrán 
anyanyelvű diáktársainak�

Ez a középiskolai kimeneti rendszer 
számos problémára rávilágít, egyben jó 
néhány negatív folyamat okozója is� Rá-
mutat arra, hogy a kárpátaljai magyarság 
mennyire nem ismeri az ukrán nyelvet, 
holott ez elengedhetetlen feltétele lenne 
annak, hogy a magyar fiatalok boldo-
gulni tudjanak a hétköznapokban, és 
karriert tudjanak építeni Kárpátalján� 
Saját felmérésem is erre mutat rá: egy 
ötfokozatú skálán a diákok önbevallása 
szerint többségük egyáltalán nem, vagy 
alig ismeri az ukrán nyelvet�

A Kárpát Panel felmérései16 alapján e 
határon túli vidéken beszéli a magyar-
ság a legkisebb arányban az államalkotó 
nemzet nyelvét� Ebben pedig javuló ten-
denciát sem látunk: Csernicskó István 
2000-es és a magam 2016-os felméré-
se között (amely hasonló módszerta-
ni elvekkel, mintavételezéssel történt) 

16 Kárpát Panel 2007. A Kárpát-medencei magyarok 
társadalmi helyzete és perspektívái. Gyorsjelentés. 
Szerk. Papp Z. Attila–Veres Adél. Budapest, MTA Et-
nikai–Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, 2007.



2. sz. diagram: Milyen szinten beszéli az ukrán nyelvet?
Csernicskó (2000) és saját (2016) kérdőíves felmérésem eredménye a diákok nyelvtudásáról (Forrás: Csernicskó: Megtanulunk-e 
ukránul? – saját felmérés alapján saját szerk.)
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nem láthatunk különösebb javulást a 
16–20 évesek ukrán nyelvismeretének 
tekintetében�

Mi állhat ennek hátterében? Egyrészt, 
véleményem szerint ez szoros összefüg-
gésben áll azzal, hogy milyen az adott 
határon túli közösség gazdasági hely-
zete, mekkora a szegénység, a munka-
nélküliség, mennyire periférikus a ma-
gyarság állapota az adott országban� A 
két tény közötti korreláció egyértelműen 
kirajzolódik: minél rosszabbak a felso-
rolt mutatók, annál erősebb a kötődés 
a magyar nyelvhez, annál inkább ki 
vannak szolgáltatva a kulturális intéz-
mények a magyar állam támogatása-
inak� Ennek tekintetében kiemelendő 
Felvidék magyarsága: Szlovákia GDP-
je, minimálbére és átlagkeresete – bár 
jelentős területi különbségek vannak 
– ma már meghaladja a magyarorszá-
git� Tézisem szerint többek közt éppen 
ezért, a Felvidék magyarsága ismeri a 
legjobban az államalkotó nemzet nyel-
vét, s ennek következménye lehet az 
is, hogy a vegyes házasságokba születő 
gyermekek csupán 23%-át íratják ma-
gyar iskolába az elmúlt évek felmérései 
alapján� A másik szélsőség Kárpátalja: 

ahogy arról már írtam, a gazdasági mu-
tatók alapján az itteni magyarság él a 
legnagyobb szegénységben és politikai 
bizonytalanságban� Ennek megfelelően 
e közösség ukrán nyelvtudása gyengé-
nek mondható, mivel a perspektívát Ma-
gyarországon, vagy a magyar útlevélben 
(ami egyenes út Nyugatra) látják, s nem 
Kárpátalján vagy Ukrajnában� Ennek 
megfelelően a határon túli vegyes há-
zasságok tekintetében a kárpátaljaiak 
íratják a legnagyobb arányban magyar 
iskolába gyermeküket�

A másik ok, ami az ukrán nyelvtudás 
alacsony szintjét konzerválja, az okta-
tásban keresendő: 2008 óta folyamato-
san növelik az ukrán nyelvórák számát 
a nemzetiségi iskolákban, s a ZNO célja 
is az lenne, hogy az érettségire mindenki 
elsajátítsa az ukrán nyelvet� A cél termé-
szetesen helyes, ma egyetlen kárpátaljai 
szervezet sem vonja kétségbe az ukrán 
nyelv ismeretének fontosságát, ami a 
szülőföldön való boldogulás alapfeltéte-
le (lenne)� A célhoz szükséges eszközö-
ket azonban az ukrán oktatási hivatalok 
már nem biztosítják, s így a kisebbsé-
geknek szóló tanterv sok esetben peda-
gógiai abszurdum� [2. sz. táblázat]�



2. sz. táblázat: Felvetődő problémák a (magyar) kisebbségi oktatásban
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Lássuk most azt, milyen következmé-
nyei lehetnek, ha egy kárpátaljai fiatal 
felnőtt korára sem tanulja meg az ukrán 
nyelvet! A ZNO-n Ukrajnában a magyar 
nemzetiségűek produkálják a legna-
gyobb bukási arányt,17 így számos tehet-
séges, egyetemre való fiatal esik el a kár-
pátaljai vagy ukrán felsőoktatásba jutás 
esélyétől� Másrészt a magyarországi 
intézmények vonzóbbak: jobb ösztöndíj-
lehetőségek vannak, erősebb a képzés, 
több tárgyat tudnak magyarul tanulni, 
mint Kárpátalján� Harmadrészt magyar 

17 Csernicskó István: Nyelvek, emberek, helyzetek. A 
magyar, az ukrán és az orosz nyelv használati köre 
Kárpátalján. Ungvár, PoliPrint Kft., 2010.

diplomával sokkal könnyebb a magyar 
vagy az EU-s munkaerőpiacon elhelyez-
kedni� 

Mindezek fényében már jobban érthető, 
hogy azon adatközlőim közül, akik a fel-
sőoktatásban képzelik el a középiskola 
utáni éveket, miért mondja több mint 
felük, hogy magyarországi intézmény-
ben tervez tovább tanulni�

Véleményem szerint a kárpátaljai ma-
gyar oktatás bemutatásának tükrében 
különösebb magyarázatot nem igényel 
az ősszel elfogadott oktatási törvény-
csomag 7� cikkének abszurditása� (Fon-



3. sz. táblázat: magyar nyelvű szakok ukrajnai felsőoktatási intézményekben.
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tos azonban megállapítani, hogy nem a 
teljes oktatási törvénnyel18 van a prob-
léma: számos pontja modern oktatási 
struktúrát, az IKT fejlesztését, a peda-
gógusok béremelését, gyakorlatorien-
táltságot irányoz elő�) Az ominózus 7� 
törvénycikk viszont teljességgel elfogad-
hatatlan, alkotmányellenes,19 és Ukraj-
na nemzetközi kötelezettségvállalásaival 
(Karta, Keretegyezmény, EU társulási 
alapszerződés stb�) is szemben áll� A 
törvénycikk a középiskolás magyarság 
jelenlegi ukrán nyelvtudásának és az 
ukrán nyelvoktatás minőségének tekin-
tetében abszurdum� Ráadásul kontrap-
roduktív folyamatokat20 is elindíthat, 

18 A teljes törvény elérhető a Rada honlapján: www.
rada.gov.ua

19 A 2017-es oktatási törvény 7. cikke az Ukrán Alkot-
mány 18. („az oktatás nyelvének megválasztása a 
polgárok elidegeníthetetlen joga”), 22. („a kisebb-
ségi jogok módosításakor a jogkör szűkítése nem 
lehetséges”), 53. („Az Alkotmány garantálja a ki-
sebbségek anyanyelven történő tanulás jogát”) pa-
ragrafusaival ellentétes.

20 dr. Wágner Tamás Zoltán: Ukrán nyelvpolitika: 
veszélyben az anyanyelvi oktatás és az 
anyanyelvhasználat? Kisebbségi Jogvédő 
Intézet, 2017. http://www.kji.hu/wp-content/

és a legkevésbé sem felel meg a kijevi 
vagy a magyar értelmiségi körök egyik 
céljának, mely szerint Ukrajna minden 
állampolgárának ismernie kell az ukrán 
nyelvet� Amíg viszont marad ez a szem-
lélet a politikai és oktatási vezetésben, a 
nagyobb kisebbségi közösségekkel ren-
delkező ukrán megyék iskolái rendre 
sereghajtók lesznek a különböző szint-
felmérők és ukrán nyelvű érettségik 
alapján�

Az identitás változása a kárpátaljai 
magyar fiatalság körében

Joggal merül fel a kérdés, hogy az előbb 
ismertetett gazdasági, politikai és társa-
dalmi viszontagságok, illetve a világpol-
gár-jelenség, a modernizáció, a mobilitás 
eredményeképpen a kárpátaljai magyar 
fiatalság identitása milyen irányba vál-
tozik� Ennek megfelelően maga a foga-
lom is folyamatosan változóban van, de 
jelenleg a következőképpen definiálha-
tó: „Identitás – azonosságtudat; annak 
tudatosítása, hogy »ki és mi vagyok«, 

uploads/2017/10/KJI-Ukr%C3%A1n-nyelvpolitika-
W%C3%A1gner-T.pdf (Utolsó letöltés: 2017.11.22.)



3. sz. diagram: Adatközlőim továbbtanulási szándékai (Forrás: saját kérdőíves felmérés)

4. sz. diagram: A diákok identitástudatát meghatározó tényezők százalékos megoszlása (több válaszelem is jelölhető)

73

archivum
.retorki.hu/folyoirat

Aktuális

sőt először is, hogy »én – én vagyok«� 
Az identitás kialakítása társadalom-
tudományi értelemben nem magányos 
spekuláció eredménye, hanem a szoci-
alizációs folyamat társadalmi terméke� 
Az egyének a társas interakciók során, 
mások reakcióit megtapasztalva ébred-
nek saját létük tudatára, s ezekből a 
tapasztalatokból építik fel énjüket�”21 A 
kárpátaljai magyarság esetében – mint 
a legtöbb anyaországtól elszakított ki-

21 MTA Virtuális Enciklopédia. (Utolsó letöltés: 
2017.07.12.)

sebbségnél – megfigyelhető a kötődési 
bizonytalanság: a nemzeti identitástu-
dat és a valahová tartozás érzése nehe-
zen párosítható, s e jelenség különösen 
igaz a fiatalságra�22

22 Részletesen: Híres-László Kornélia: A kárpátaljai 
magyarság identitása szociológiai dimenziók 
mentén. In: Határhelyzetek IV. Hagyomány és jö-
vőkép. Anyanyelv(ek), oktatáspolitikai stratégiák, 
karrierkövetés. Szerk. Kötél Emőke–Szoták Szilvia. 
Budapest, Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiu-
ma, 2013. 



2. sz. térkép: Elvándorlási szándék adatközlőim körében (forrás: saját szerkesztés)
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Különböző szociográfiai tanulmányok 
öt olyan alapvető identitástudati szín-
teret állítottak fel, amelyeket saját kér-
dőívemben én is alkalmaztam� A kér-
dőívben a diákoknak meg kellett jelölni 
azokat a színtereket, amelyekről úgy 
gondolják, hogy számukra saját identi-
tásukban fontos szerepet játszik� Az öt 
színtér a következő: 1) a családi hatás 
és a neveltetés, 2) a nyelvhasználat, 3) a 
vallás szerepe, 4) a kulturális tevékeny-
ségek és – egy modern identitásformáló 
tényező – 5) az egyéni döntés szerepe� [4. 
sz. diagram]�

Ami a közel húsz éve készült Gere-
ben Ferenc-féle felmérésekhez23 képest 
változást jelent, az egyrészt a vallás sze-
repének nagymértékű csökkenése: a 
Kárpát Panel24 eredményei alapján az ez-
redforduló környékén a Kárpát-meden-
cei térségek közül e térség magyarsága 
számára volt a legfontosabb a vallás sze-
repe, úgy tűnik azonban, mára ez múló-
ban van� Az európai trendek, a szeku-
larizáció mellett tapasztalatom szerint 

23 Gereben Ferenc: Nemzeti és kulturális identitás Kár-
pátalján. Pro Minoritate, 2000/tavasz, 166–170.

24 Molnár Eleonóra–Orosz Ildikó: Kárpátalja (Ukrajna). 
In: Kárpát Panel 2007. i. m. 2007. 

ennek olyan helyi kiváltó oka is lehet, 
mint a folyamatos lelkészhiány,25 hiszen 
négy-öt gyülekezetet egy lelkész nem 
tud szolgálni és nem tudja kellőképpen 
megszólítani a fiatalokat� Az identitástu-
dat-vizsgálat másik érdekes eredménye, 
hogy a diákok többsége nem magyar-
ként, nem is ukránként, hanem kárpát-
aljaiként vagy kárpátaljai magyarként 
értékeli magát� A MOZAIK felmérései26 is 
hasonló eredményre jutottak, amely sze-
rint a határon túli térségek közül Kár-
pátalján értékelték úgy a legtöbben az 
adott térséget, hogy az nem csupán szü-
lőföld, hanem haza is egyben� A nemzeti 
identitásban tehát erősen megjelenik a 
lokalitás és a regionalizmus�

25 P.Zs.: Teológiát tanulnak a végeken. Kárpátalja, 
2001.03.02.
http://www.karpataljalap.net/?q=2001/03/02/
teologiat-tanulnak-vegeken (Utolsó letöltés: 
2017.08.28.)

26 Csernicskó István–Soós Kálmán: Kárpátalja. In: MO-
ZAIK 2001. Gyorsjelentés. Magyar fiatalok a Kár-
pát-medencében. Szerk. Szabó Andrea–Bauer Béla–
Laki László–Nemeskéri István. Budapest, Nemzeti 
Ifjúságkutató Intézet, 2001, 91–136. 
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Jövőkép és perspektíva Kárpátalján

Nem áll rendelkezésre pontos adat arról, 
hogy hány kárpátaljai magyar hagyta el 
eddig Kárpátalját, és arról sem találtam 
átfogó tanulmányt, hogy a fiataloknak 
milyen elvándorlási szándékai vannak�

Természetesen egy jövőbeli migrációs 
rátát lehetetlen felállítani a jelenben, ez 
nem is volt célom� Mindenesetre ezeket 
a számokat alátámasztják más eredmé-
nyek is, például a már említett NUTS 
3-as adatok� Szintén üzenetértékű 
lehet az is, hogy az adott népességhez 
viszonyítva Kárpátalján adták be ará-
nyosan a legtöbben igényüket a magyar 
állampolgárságra, amelyben a kétség kí-
vül jelen lévő nemzeti identitás mellett 
az EU-n belüli mobilitási igény is ko-
moly szerepet játszik�

Arra a kérdésre, hogy „Hol szeretnéd le-
élni az életed, munkát vállalni és csa-
ládot alapítani?”, a diákok túlnyomó 
többsége nem Kárpátalját vagy megyén 
belüli területet jelölt meg válaszában� 
Ahogy az ábrán látható, adatközlőim 
körében a legkisebb mértékű külső mig-
ráció szándéka is 79%� A többi járásban, 
amelyek még inkább kiesnek a magyar 
nemzetiség centrumából, a számok még 
aggasztóbbak� A beregszászi – kárpátal-
jai viszonylatban még alacsony migrációs 
szándékkal rendelkező – járás turizmusa 
és a szolgáltatóipar viszonylag erős, ezzel 
munkahelyeket és otthont teremt a kár-
pátaljaiaknak� Hasonló helyzetben van 
Nagyszőlős és Ungvár� Ennél sokkal sú-
lyosabb állapotban van Munkács, Huszt, 
Técső és Rahó, ahol kevesebb a munka-
helyek száma és a turizmusban rejlő le-
hetőségek főként az infrastruktúra és az 
utak minősége miatt korlátozottak�

A kárpátaljaiak elvándorlásának fő cél-
pontja Magyarország, ezt véleményem 
szerint az ismertetett nyelvi kompeten-
ciákkal, illetve a két ország közötti gaz-
dasági különbséggel magyarázhatjuk� A 
kérdőívet kitöltők 37%-a Magyarorszá-
gon, 19%-a Csehországban, 16%-a Szlo-

vákiában, 19%-a valamely nyugat-euró-
pai államban szeretne élni, járásonkénti 
átlagban pedig 9% szeretne Kárpátalján 
maradni� Mivel a többi nemzetiséget is 
hasonló számok jellemzik, kijelenthető, 
hogy regionális demográfiai problémá-
ról van szó, aminek – amennyiben záros 
határidőn belül nem találnak rá megol-
dást – súlyos és visszafordíthatatlan kö-
vetkezményei lehetnek�

Mi lehet megoldás az ilyen mértékű el-
vándorlási tendenciák csökkentésére?

Úgy gondolom, ennek elkerüléséhez 
olyan oktatási struktúra kialakítása 
szükséges, ami a tanulás minden szint-
jén kielégíti a diákok szükségleteit� Az 
előzőekben ismertettem, hogy milyen hi-
ányosságok jellemzik a kárpátaljai ma-
gyar oktatást� A közoktatásban fontos 
előrelépés lenne az oktatás színvonalá-
nak emelése, az anyanyelven való tanu-
lás lehetőségének biztosítása, felsőok-
tatásban pedig a szakok kínálatának és 
minőségének bővítése� Szintén követen-
dő példa a diaszpórában élők segítségére 
szánt Kőrösi Csoma Sándor és a Petőfi 
Sándor Program elindítása, ami első-
sorban Magyarországon élők határon 
túli tevékenységét (pl� néptáncoktatás, 
közösségi programok szervezése, szak-
körök stb�) támogatja� A Program a kül-
honi magyarság magyar identitásának 
erősítése érdekében végzett ismeretá-
tadási, oktatási, szervezési tevékenység 
ellátására nyújt (biztosít) ösztöndíjat� A 
munkaerőpiacon kívánatos lenne több 
olyan – akár a magyar kormány részé-
ről támogatott – gazdasági program el-
indítása, amely támogatja a magyar 
vállalkozásokat is� Követendő példa a 
Magyar Kormány által elindított Egán 
Ede Gazdaságfejlesztési Program, amely 
kárpátaljai magyar vállalkozóknak és 
munkavállalóknak biztosít támogatá-
sokat� A Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gye és Kárpátalja együttműködésének 
és összehangolt fejlesztési feladatainak 
kormányzati koordinációjának  érdeké-
ben létrehozott kormánybiztosi pozíció 
is a két, kulturális és gazdasági szem-



Gyertyánliget katolikus temetője.
Forrás: Izing Máté Antal. Magyar Patrióták Közössége
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pontból összefonódó régió fejlesztését 
irányozza elő� A magyarországi támoga-
tások mellett igen nagy, kihasználatlan 
potenciált jelenthet a turizmus bővítése� 

Rendkívül káros folyamatnak tekintem 
ugyanakkor az olyan kormányzati lé-
péseket, amelyek arra ösztönzik a ha-
táron túli – főként magyar – közössége-
ket, hogy Magyarországon vállaljanak 
munkát� Ezzel ideig-óráig pótolhatják az 
itthoni munkaerőhiányt, hosszú távon 
azonban a határon túli közösségek ka-
tasztrofális demográfiai helyzetét tető-
zik�27 „De mi a helyesebb út, mi a fonto-

27 Egy példa: Médiakampányt indítunk Ukrajnában, 
hogy jöjjenek ide dolgozni. HVG Online, 2017.01.26. 
http://hvg.hu/kkv/20170126_Mediakampanyt_in-
ditunk_Ukrajnaban_hogy_jojjenek_ide_dolgozni 
(Utolsó letöltés: 2017.11.22.)

sabb? Hogy megmaradjon a magyarság 
Kárpátalja azon településein, amelyek 
egy évezreden át a magyarság kulturális 
terét képezték, és ott szép lassan, meg-
állíthatatlanul olvadjon bele a többségi 
nemzetbe, vagy a hazai demográfiai tor-
zulásukat az ő bevándorlásukkal ellen-
súlyozzuk?”28

Egyelőre inkább a második út látszik 
megvalósulni� A harmadik út, amely 
a szülőföldön történő boldogulást 
jelentené, jelenleg csupán vízió�

28 Karácsonyi Dávid–Kincses Áron: Az elvándorlás ha-
tása a kárpátaljai magyarság helyzetére. Földrajzi 
Közlemények, 2010/1, [31-43] 41.




