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Ljubov Shishelina
A nemzetiségi kérdés mint a tárgyalások új témája

A kelet-európai rendszerváltások idején 
sokan nyugtalankodtak a várható ma-
gyarországi és csehszlovák reformok, kü-
lönösen az előbbiek miatt, mivel mindenki 
az 1956-os véres események megismétlő-
désétől tartott, amikor a társadalom két 
fele szó szerint falként indult meg egymás 
ellen. Ezért minden érdekes volt: az átme-
net mechanizmusa, a hatalom és az el-
lenzék kerekasztalának összehívási elve, 
a fegyverek kérdése, amiket az államap-
parátus dolgozóinak egy része birtokolt, 
a szovjet csapatok kivonásával, a KGST 
sorsával, az államközi jogalapok fenntar-
tásával és nem utolsósorban a nemzeti-
ségi kérdéssel, a politikai pártok össze-
urópai együttműködésével, az EU-hoz, 
a NATO-hoz, a Nyugat-európai Unióhoz 
való viszonnyal kapcsolatos álláspontok. 
Ez részint segített elemezni a szituációt 
és javaslatokat kidolgozni a külpolitika 
terén, de nem kisebb mértékben mintául 
is szolgált a saját belső reformjaink leve-
zetéséhez.

A Románia és Magyarország közötti 
konfliktustól való félelem, amit az váltott 
ki, hogy a Varsói Szerződés ellenőrzése 
megszűnt a régió felett, komoly aggodal-
makat keltett a szovjet szakértői körök-
ben. Egyre több megrendelés jött olyan 
kutatásokra, amelyek az Európa köze-

pén potenciálisan kialakuló nemzetiségi 
alapú konfliktusszituációk vizsgálatára 
irányultak. Mivel azonban a Szovjetunió 
már nem tudott hatást gyakorolni a ki-
alakuló helyzetre, ráadásul fiaskót szen-
vedett saját nemzetiségi politikájában, 
nem maradt más lehetősége, mint tudo-
másul venni az új irányzatokat, vagy pe-
dig tanulmányozni őket a saját tapasz-
talat szélesítése céljából. Az egyik ilyen 
„kutatási terület” az 1980-as évek végén 
a szovjet – később ukrán – Kárpátalján 
kialakult helyzet volt.

A nyolcvanas évek végére Gorbacsov 
kezéből egyre inkább kicsúsztak a sok-
nemzetiségű állam irányításának szálai, 
a szovjet tagköztársaságokban porondra 
léptek és megerősödtek a szuverenitá-
sért, a központtal (Moszkvával) fennál-
ló eddigi kapcsolatok felülvizsgálatáért 
küzdő mozgalmak. A köztársasági fő-
városok és a szövetségi központ viszo-
nyában növekvő problémát a főtitkár 
és a környezete úgy gondolták orvosol-
ni, hogy átdolgozzák a szövetségi szer-
ződést, és kidolgoznak egy új viszony-
rendszert az Unió tagállamai között. 
Így 1991-re megjelent a Szuverén Álla-
mok Szövetségének tervezete, amelyet 
tanulmányozásra elküldtek mind a 15 
tagköztársaságnak. Leonyid Kravcsuk, 
Ukrajna Legfelsőbb Tanácsának Elnö-
ke 1991. június 27-én aláírta a Határo-
zat a Szuverén Államok Szövetségének 
szerződéstervezetéről című dokumen-
tumot. Ilyen háttér mellett magukban a 
bonyolult összetételű köztársaságokban 
is centrifugális folyamatok bontakoztak 
ki. Egyikük Ukrajna Kárpátontúli terü-
letével volt kapcsolatos. Kárpátalja ak-
kortájt a Szovjetunió legsűrűbben lakott 
régiói közé tartozott. Ukrajna részévé a 
második világháború után lett, mindezt 
az USZSZK A Kárpátontúli Ukrajna visz-
szacsatolása Szovjet Ukrajnához című 
1945. június 30-i törvény rögzítette. 
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Ilyen határozatot még 1944. november 
26-án hozott a Kárpátontúli Ukrajna 
népi küldötteinek kongresszusa, amely 
azután ült össze, hogy a területet a 4. 
Ukrán Front csapatai birtokba vették. 
1946. január 22-én a Kárpátontúli Uk-
rajna az USZSZK Kárpátontúli terüle-
tévé alakult. Itt a nemzetiségi kérdés 
mindig szorosan összefonódott a nem-
zetközi viszonyokkal,1 a szocialista or-
szágok határ menti együttműködéséről 
szóló programok gyakorlóteréül szolgált, 
aminek következtében a területen törté-
nő eseményeket gyakorlatilag mindig – 
bárhová is tartozott a történelem során 
– minden olyan állam feszült figyelem-
mel kísérte, amelyek határai itt futottak 
össze, és lakosságuk hasonlóan sok-
nemzetiségű volt. 

Ha az utolsó „szovjet” népszámlálás ada-
tait nézzük – amit 1989-ben tartottak –, 
a terület legnagyobb „nemzeti kisebbsé-
ge” a magyar volt. A nem hivatalos ada-
tok szerint az ún. belső etnomigrációt is 
figyelembe véve – ami a vegyes házasság-
ból született gyerekek önkéntes nemze-
tiségfelvállalásával és egyéb faktorokkal 
magyarázható – a magyarok létszáma ak-
koriban 160 és 180 ezer közé esett, miköz-
ben a Kárpátontúli terület összlakossága 
1 millió 258 ezer főt tett ki. A magyarok 
többé-kevésbé egy tömbben éltek és élnek 
ma is Kárpátalján, ami Magyarországgal 
közvetlenül határos. Innen érthető az is, 
hogy miért érdekelte mindig az országot 
a kárpátaljaiak sorsa és életkörülményei. 
Akkoriban mindezt a budapesti kormány 
különösen nyilvánvalóvá is tette. Ezzel 
volt összefüggésben a Magyar Köztársa-
ság lapjaiban megjelenő, az ukrán földön 
élő honfitársaik életét megvilágító publi-
kációk számának jelentős növekedése.

1 Kárpátalja lakosságának nagy részét ukránok 
alkotják	 –	 körülbelül	 977	 ezren.	 Ezenkívül	 többé-
kevésbé	 tömören	 kb.	 156	 ezer	 magyar,	 30	 ezer	
román,	7,5	ezer	szlovák,	3,5	ezer	német,	516	cseh,	
290	bolgár,	690	lengyel	élt	itt.	Minden	más,	a	terület	
szempontjából „nem hagyományos” nemzetiséget 
is	 beleértve	 (mint	 a	 kínaiak,	 az	 olaszok)	 76	
nemzetiséget lehet összeszámolni.

A szovjet peresztrojka előterében lendü-
letesen fejlődő magyarországi demokrati-
zálási folyamatok lehetővé tették, hogy a 
magyar kisebbségek kérdését nyíltan fel-
vessék, össznemzeti üggyé és megvitatha-
tóvá tegyék. Így Magyarország miniszter-
elnökének, Németh Miklósnak az 1989. 
márciusi moszkvai látogatása során a 
magyar kormány feje a kétoldalú kapcso-
latok problematikájának széles köréből 
külön kiemelte a szovjetunióbeli magyar 
nemzeti kisebbségek kérdését: „…a figyel-
münket jórészt a globális világproblémák 
megoldása köti le, de mi természetesnek 
tartjuk, hogy minden nép keresi a he-
lyét az új világban, őrzi értékeit és küzd 
a fennmaradásáért. A pozitív változáso-
kat, amelyek a Szovjetunió területén élő 
magyar nemzeti kisebbség helyzetében 
tapasztalhatók, nagyon örvendetesnek 
tartjuk ebből a szempontból is.”2 A kár-
pátaljai magyar nemzeti kisebbségről való 
gondoskodás jogának mintegy megerősí-
téseként ugyanez év márciusában Kárpát-
aljára látogatott Grósz Károly, akkoriban 
az MSZMP KB főtitkára, májusban pedig 
Paskai László bíboros, majd októberben 
a Magyar Köztársaság ideiglenes elnöke, 
Szűrös Mátyás, végül 1990 szeptemberé-
ben Magyarország államelnöke, Göncz Ár-
pád is. A magyar államfő látogatása nem 
kis szerepet játszott a magyar kisebbség 
nemzeti tudatának megszilárdításában, 
annál is inkább, hogy az ukrán és a ma-
gyar kormány közötti tárgyalások kerete-
in belül került rá sor. Ezzel kezdetét vette 
a lényegében új típusú regionális közele-
dés, amely impulzust adott a kelet-euró-
pai folyamatok terjedéséhez.

A ’80-as évek végén a lakosság életminő-
sége tekintetében a terület gyakorlatilag a 
teljes elmaradottság képét mutatta, leg-
inkább a háború előtti szociális sztender-
dek szerint élt. Mindent összevetve azon-
ban, bár voltak „gyenge” és „erős” pontjai, 
a kárpátaljai magyar nemzeti kisebbség 

2 Pravda, 1989.03.04. [Németh Miklós látogatásáról, 
valamint	 az	 ott	 elhangzottakról	 részletesen	 beszá-
molt a Népszabadság	 is.	Az	idézett	mondatot	lásd:	
Németh	Miklós:	A	szövetség	erősítésének	óriási	le-
hetőségeit	látom.	Népszabadság, 1989.03.04. 3.]
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helyzetét az adott pillanatban „átlagos ke-
let-európainak” lehet tekinteni. Itt például 
megoldották a nemzeti nyelv használatá-
nak számos kérdését, amire a szlovákiai 
és romániai kisebbségek csak vágyakozni 
tudtak. 1989-ben Kárpátalján 85 magyar 
tanítási nyelvű iskola volt. Ezek közül 
mindössze 35-ben volt nem magyar nyel-
vű osztály is,3 51 iskolában csak magyar 
nyelven folyt az oktatás. Néhány szakkö-
zépiskolában szintén volt magyar nyel-
vű osztály.4 1963-ban az Ungvári Állami 
Egyetemen megalakult a Magyar Filológiai 
Tanszék. A magyar hallgatóknak jogában 
állt, hogy a felvételi vizsgát más szakon is 
anyanyelvükön tegyék le, még ha nem is 
volt magyar évfolyam. Az egyetem bázisán 
1989 novemberében Ungváron megnyílt 
az első kelet-európai hungarológiai köz-
pont, amelynek feladatai közé tartozott a 
vidék történelmének, hagyományainak, 
irodalmi örökségének tanulmányozása. A 
központ a magyar tanítási nyelvű iskolák 
oktatási programjának koordinátora is 
volt. A magyar iskolákban a történelem és 
az irodalom oktatása olyan tankönyvek-
ből folyt, amelyeket az Ungvári Egyetem 
Magyar Tanszéke és az Ungvári Hungaro-
lógiai Központ dolgozott ki, azonban olyan 
tankönyvek kiadását, melyek Kárpátal-
ja korabeli történelmét tükrözték volna, 
meggátolták a helyi és a köztársasági né-
poktatási osztályok.

Újabb problémákat szült az USZSZK te-
rületén élő összes nemzetiség számára az 
1989-ben az Ukrán Parlament által elfo-
gadott törvény (Az ukrán nyelv államnyel-
vi státuszáról a köztársaság területén)� 
Többek között ahhoz a három nyelvhez, 
amit eddig oktattak a területen (anya-
nyelv, orosz, idegen nyelv) hozzáadódott 
az ukrán nyelv kötelező oktatása. Eddig 
a szláv nyelvek hasonlósága okán a ma-
gyar lakosság remekül boldogult az uk-

3	 Ukrán	és	orosz	iskolákon	kívül	a	területen	volt	még	
16	 moldáv	 (román)	 iskola	 és	 tervezték	 2	 német	
nyelvű	oktatási	intézmény	megnyitását	is.

4	 A	Szovjetunió	középszintű	oktatásának	egyik	formá-
ja,	amikor	is	a	9.	osztálytól	(nyolc	osztály	elvégzése	
kötelező	volt)	a	diákok	 további	4	évig	 tanulhattak,	
és	az	érettségi	mellé	szakmát	is	kaptak.

rán „konyhanyelvi” szintű ismeretével. A 
nyelvtörvény elfogadásával újabb feszült-
ségek alakultak ki, amit sokszor az oko-
zott, hogy más, magyarellenesnek minő-
síthető esetek kísérték. Ilyen volt például 
a szovjet időkben is létezett orosz-magyar 
utca- és településnév-táblák lecserélése 
ukrán nyelvűekre.

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 
(továbbiakban KMKSZ) 1989. február 26-
án alakult. Ahogy az alapszabályzatban 
megfogalmazódott, a KMKSZ a kárpátal-
jai magyarok érdekeinek védelmezőjeként 
lépett fel, a magyar nemzetiséget a ma-
gyar nemzet elválaszthatatlan részének 
tekintette. A szervezet célja a Kárpátal-
ján élő magyar nemzetiség kultúrájának, 
nemzeti hagyományainak, anyanyelvének 
megőrzése és ápolása, anyanyelvi műve-
lődésének és oktatásának elősegítése, 
valamint az e célokkal kapcsolatos érde-
kek védelme. A KMKSZ egyik szekciója 
„történelmi-helytörténeti” tevékenységet 
folytatott. Irányítása alatt kezdődött meg 
az a munka, amely Kárpátalja történeté-
nek „fehér foltjait” volt hivatott felderíteni. 
Többek között rekonstruálták a sztálini 
repressziók áldozatául esettek és az 1944 
őszén deportáltak listáját.5 A KMKSZ kö-
vetelte, hogy tegyék lehetővé Kárpátalja új 
történelemtankönyvének kiadását, ame-
lyet Váradi Sternberg János professzor ve-
zetésével készített el egy történészcsoport. 
Legnagyobb akciójuk mégiscsak annak az 
eszmének a felélesztése és propagandája 
volt, hogy teremtsék meg a 150-160 ez-
res magyarság autonómiáját Beregszász 
központtal, melynek lakosságát abban az 
időben 75-80%-ban magyarok tették ki. 
Ez a gondolat az 1990-es évek fordulóján 
a kárpátaljai sajtó központi témája volt, a 
magyar lakosság kulturális, gazdasági és 
politikai függetlenségének nem kevés tá-
mogatót és ellenzőt szerezve.

5	 A	Dupka	György	újságíró által készített szociológiai 
kutatás	 adatai	 szerint	 1944	 őszén	 Kárpátaljáról	 a	
Vörös	 Hadsereg	más	 lakosokkal	 együtt	 nem	 keve-
sebb,	mint	10	ezer	magyar	nemzetiségű	embert	– 
főképp	férfiakat	– deportált.
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Nincs egységes felfogás abban a vonat-
kozásban, hogy mikor született meg az 
autonómia eszméje; világos, hogy nem 
az 1990. április 26-i, A polgárok auto-
nómiát alkotó jogairól szóló szovjet tör-
vény következményeképpen.6 A magyar 
újságok már 1989 nyarán-őszén írtak 
a „Kárpátalján végigszántó autonómia 
eszméjéről”, ez éppen egybeesett a hazai 
nemzetiségi kisebbségek és a szomszé-
dos országok magyar kisebbségi autonó-
miáinak gondolatával, ami több magyar-
országi párt választási programjában is 
felmerült. Összességében Moszkva nem 
gátolta az események ilyen fejlődését, 
mivel maga is a szocialista országok ha-
tárain átívelő együttműködés fejleszté-
sét célozta meg. A kárpátaljai autonómia 
gondolata elhangzott egyebek mellett 
1989 októberében Beregszászon az Ily-
lyés Gyulának emelt emlékmű felavatá-
sán is, amelyen a magyar állam részéről 
Szűrös Mátyás, a Magyar Köztársaság 
ideiglenes elnöke vett részt.7 A szovjet 
újságok csak arról tudósítottak röviden, 
hogy a magyar elnök delegációja meglá-
togatta a szovjet Ukrajna Kárpátontúli 
területét. Moszkvai szakértők értéke-
léseiben – többek között a Bogomolov 
Intézetben is – az a nézőpont dominált, 
hogy olyan autonómia létrehozása, ami 
magába foglalja Kárpátalja Beregszá-
szi, Munkácsi, Ungvári és Nagyszőlősi 
járásait, valóban szolgálhatta volna a 
magyar kultúra, nyelv, hagyományok 
megőrzését a régióban. A vidék nem-
zeti újjászületésének eszméje jótékony 
hatással lett volna a táj általános gaz-
dasági felvirágzásának folyamatára, 
és elősegítette volna, hogy a regionális 
együttműködés szélesebb közép-euró-
pai együttműködéssé fejlődjön. Ezért 
fogadták nyugodtan ilyen háttér mellett 
a magyar államelnök perspektivikus öt-
letét az ún. Keleti pentagonálé létreho-
zásáról, amibe beletartoztak volna Ma-

6	 A	 Szovjetunió	1990.	 április	 26-án	elfogadott	1457-
I. számú törvénye a Szovjetunió és a Föderáció 
szubjektumai	 közötti	 hatáskörök	 szétválasztásáról,	
1990/19,	329.

7 Lásd: Illyés-szobrot avattak Beregszászon. Népsza-
badság, 1989.10.16. 4.

gyarország és Szlovákia keleti megyéi, 
Ukrajna Kárpátontúli területe, Erdély 
és a Vajdaság. Moszkvában megértet-
ték azt is, hogy területi szempontból a 
Szovjetunió egységét nem veszélyezteti 
a magyar nemzeti-kulturális autonómia 
létrehozása Kárpátalján. A rendkívül 
bonyolult nemzetiségi-területi összefo-
nódás miatt, ami a területre mindig is 
jellemző volt, még a legalaposabban át-
gondolt határvonal-vezetés is magyarok 
ezreit hagyta volna ugyanis a „magyar 
sziget” határain kívül.

A kárpátaljai magyarság érdekérvényesí-
tése szempontjából kulcsfontosságú volt 
a helyi közigazgatásban és pártnomenk-
latúrában való részvétel. Még azonban 
azokon a településeken is, mint például 
Beregszász, ahol a magyar lakosság lét-
száma elérte a 80%-ot, a pártmunkások 
és más vezető nomenklatúra tagok között 
a magyar nemzetiségű személyek aránya 
csupán 50-70% volt. Ezért „nemzetiségi-
nek” nevezett probléma a szovjet időkben 
inkább a nomenklatúra elleni küzdelem 
problémája volt. A harc ilyen jellege miatt 
a területen megfigyelhető volt az a tenden-
cia, hogy a magyar és ruszin mozgalmak 
egyesüljenek Kijev és a nomenklatúra el-
len. Így a ’80-as évek végén, ’90-es évek 
elején Kárpátalja „politikai arculatát” az 
adminisztratív és pártnomenklatúra (aki-
ket akkoriban konzervatívként lehetett 
jellemezni), a peresztrojka idejének ösz-
szukrán nacionalista mozgalma (RUH), a 
KMKSZ és Kárpátaljai Ruszinok Társasá-
ga érdekeinek összeütközése és küzdelme 
határozta meg. 

Ilyen körülmények közepette jelent meg 
a KMKSZ felhívása az SZKP KB főtitkárá-
hoz, Mihail Gorbacsovhoz azzal a kéréssel, 
hogy a kárpátaljai magyarok kapjanak 
kulturális autonóm státuszt. Moszkva re-
akciója az volt, hogy egy sor szakértőnek, 
többek között a Bogomolov Intézetnek 
megbízást adott, hogy a helyszínen tanul-
mányozza a helyzetet, és annak elemzése 
után tegyen javaslatokat az Ukrajna Kár-
pátontúli területén kialakult szituációt il-
letően, amelyekhez igazodni lehetne.
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Meg kell hagyni, hogy helyi szinten (Kár-
pátalján) a magyar kulturális közösség 
kezdeményezését ellenségesen fogadták. 
A helyi igazgatási szervek dolgozói buj-
togatásnak érezték ezt, és Moszkva tö-
rekvéseivel szemben – miszerint adekvát 
és hatékony megoldást kell találni – ob-
strukcióba kezdtek. Nem maradt tétlen 
a RUH sem, amely (mint végül kiderült) 
kampányt kezdett egyidejűleg a moszkvai 
vezetés és a helyi közösségek nyomatékos 
elkülönülési törekvései ellen is.

Elvileg Moszkva kész volt elemezni és 
megvizsgálni a Szovjetunió Kárpátontúli 
területének magyar és más nemzetiségű 
kisebbségének kérdését, annál is inkább, 
hogy ezeket a kérdéseket nem egyszer 
megvitatták a Szovjetunió és Magyar-
ország, illetve Magyarország és Ukrajna 
vezetésének különböző szintű kétoldalú 
találkozóin. Az SZKP KB különböző profi-
lú osztályaitól és a szovjet Külügyminisz-
tériumtól többször érkeztek felkérések 
analitikus és pontosító jellegű kutatások-
ra Kárpátalja nemzetiségközi és szociá-
lis-politikai helyzetét illetően. Az ország 
legmagasabb szintű irányító szerveit ér-
dekelték azok a megoldási lehetőségek is, 
amelyeket a nyugat-európai országokban 
és szerte a világban alkalmaztak a nem-

zetiségi kérdések megoldásánál a háború 
utáni új határokkal kapcsolatban. Érez-
hető volt, hogy ebben a szférában még ko-
moly munkára van kilátás, e kikerülhetet-
len problémakör terén a Szovjetuniónak 
még ki kell dolgoznia a stratégiai nézeteit. 
Az adott kérdésben hozott döntéseket a 
Szovjetunióban azonban rohamosan fej-
lődő országos méretű események határoz-
ták meg. Az 1991 augusztusában végbe-
ment moszkvai események után, amelyek 
a történelemben a GKCSP-puccs8 nevet 
kapták, a Szovjetunió saját politikai stabi-
litásának problémájával volt elfoglalva, a 
szövetséges köztársaságok pedig igyekez-
tek minél több hatalmat a kezükbe kapa-
rintani. Ennek következében a kárpátaljai 
magyarok autonómiájának kérdése telje-
sen átkerült előbb az USZSZK, majd pe-
dig – az orosz, a belorusz és az ukrán köz-
társaságok vezetőinek Belavezsszkajában 
történt találkozója után – Ukrajna kom-
petenciájába. Így elszalasztották az esélyt 
az óhajtott megoldás mihamarabbi eléré-
sére, és az ügy teljesen kikerült az Orosz-
ország és Magyarország között tárgyalási 
folyamatból.

(Orosz nyelvű eredetiből fordította: 
Teveli Agnia)

8	 GKCSP:	Rendkívüli	Állapot	Állami	Bizottsága. 
(A	fordító	megjegyzése)

Az Orosz Tudományos Akadémia Európa Intézetét (IE RAS) 1987-ben alapították, 
még a Szovjet Tudományos Akadémia keretein belül. Akkoriban az intézet megalapításában 
szerepet játszott a Szovjetunió növekvő érdeklődése az európai régió iránt. 2011 óta az Intézet a 
Globális Problémák és Nemzetközi Kapcsolatok főosztály része az Orosz Tudományos Akadémi-
án belül. Az Intézet multidiszciplináris kutatási megközelítést alkalmaz, míg az európai kutatás 
főbb területei a következőek: politikai és gazdasági integrációk, külügyi, katonai és biztonság-
politikai, szociális, civilizációközi, vallási és politikai problémák. Ezen túlmenően az Intézet be-
ható kutatást végez az európai országok és régiók szintjén (beleértve Közép- és Kelet-Európát), 
csakúgy, mint az európai integrációs folyamatot illetően. Emellett az európai biztonságpoliti-
kai vonatkozású és a konkrét országokat érintő kutatások képezik kiemelt tevékenységi körét. A 
kutatások jelentős részét előrejelzések létrehozására szánják. Az ilyen jellegű eredmények gya-
korlati következtetéseket és ajánlásokat tartalmaznak, amelyeket az Intézet számos címzettnek 
juttat el rendszeresen, többet között az Orosz Föderáció hivatalos szervei részére is. Az Intézet 
publikációs tevékenysége jelentős: az 1990-es évektől rendszeresen kiadják az IE RAS Jelentés 
kiadványt, 2000-ben pedig a negyedéves Kortárs Európa kiadványt alapították. 2007-ben egy kol-
lektív monográfia sorozat került elindításra, A Régi Világ – az Új Idők címmel, amely jelenleg 
már 14 kötettel rendelkezik. Az Intézet jelenlegi igazgatója Dr. Alexei Anatoljevics Gromiko. Az 
intézet 2017-ben ünnepelte fennállásának 30. évfordulóját, ennek alkalmából az IE RAS Jelentés 
kiadványukban az Európai Unió új Globális Stratégiáját elemezték. 2017 október 17-én ünnepé-

lyes találkozóra került sor az Intézetben, megemlékezve megalapításának 30. évfordulójáról.




