
NOB-6/2011.
(NOB-6/2010-2014.)

J e g y ző k ö n y v ∗

az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottságának
2011. április 11-én, hétfőn, 16 óra 35 perckor

a Parlament földszint 1. számú tanácstermében
megtartott üléséről

                                          
∗A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható.



2

Tartalomjegyzék

Napirendi javaslat 3

Az ülés résztvevői 4

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 5

Kárpátalja 1919-2002 - történelem, politika, kultúra 5

Fedinec Csilla PhD tudományos munkatárs (MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató
Intézet) előadása 5

Egyebek 10



3

Napirendi javaslat

1. Kárpátalja 1919-2009
történelem, politika, kultúra
Előadó: Fedinec Csilla PhD, az MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet
tudományos munkatársa

2. Egyebek



4

Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Potápi Árpád János (Fidesz), a bizottság elnöke

Dr. Kovács Ferenc (Fidesz) alelnök
Dr. Szili Katalin (független) alelnök
Ékes Ilona (Fidesz)
Dr. Hoppál Péter (Fidesz)
Kőszegi Zoltán (Fidesz)
Kalmár Ferenc András (KDNP)
Szávay István (Jobbik)

Helyettesítési megbízást adott 

Kőszegi Zoltán (Fidesz) megérkezéséig Ékes Ilonának (Fidesz)
Révész Máriusz (Fidesz) dr. Hoppál Péternek (Fidesz)
Dr. Stágel Bence (KDNP) dr. Kovács Ferencnek (Fidesz)

Meghívottak részéről

Hozzászóló

Fedinec Csilla PhD tudományos munkatárs, MTA Etnikai-nemzeti
Kisebbségkutató Intézet

Meghívottak

Milován Orsolya főosztályvezető, Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium
Pirityiné Szabó Judit főosztályvezető, Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium
Czimbalmosné Molnár Éva főosztályvezető-helyettes, Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium, Nemzetpolitikai Államtitkárság
Szoták Szilvia tanácsadó, Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium,
Nemzetpolitikai Államtitkárság



5

(Az ülés kezdetének időpontja: 16 óra 35 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

POTÁPI ÁRPÁD JÁNOS (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Mindenkitől bocsánatot kérek, amiért bizottsági ülésünket erre az időpontra tettük át. Délelőtt
10 órára terveztük, de ez egy rövid parlamenti hét, úgy gondoltam, jobb lenne, ha hétfőn
tartanánk meg a bizottsági ülést. A tervezésnél többször módosítani kellett ezt az időpontot,
sajnos, a mai nap történései is azt mutatták, hogy módosítanunk kell. Tudom azt, hogy nem
lehet egy bizottsági ülést a különböző pártfrakciók frakcióüléséhez tervezni, viszont a
határozatképességet biztosítanom kellett, és másképp nem volt lehetséges. Elsősorban Fedinec
Csillától szeretnék elnézést kérni, aki az előadónk lesz, és akit egyben be is mutatok. Fedinec
Csilla az MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézetének tudományos munkatársa. Még
egyszer mindenkitől elnézést kérek, remélem, többször ilyen helyzet nem alakul ki, illetve
nekem elnökként ez egy jó lecke volt, hogy hétfői napra nem jó bizottsági ülést tenni, még
akkor sem, ha egy rövid hétről van szó. A jövőben mindenféleképpen más napot fogok
választani.

Kérdezem a bizottság tagjaitól, van-e kiegészíteni valójuk. (Jelzésre:) Szávay Istváné
a szó.

SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen az elnök úr korrekt tájékoztatását
ebben a valóban kicsit kellemetlen kérdésben.

Azt szeretném kérni, hogy a továbbiakban próbáljon a kedd délutáni időponthoz
ragaszkodni, mert úgy tudom, ez a többségnek eddig is jónak tűnt, azzal együtt is, ha esetleg
úgymond rövid a parlamenti hét, mert országgyűlési képviselőként a hét bármelyik napján
végezhetünk parlamenti képviselői munkát.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen a kiegészítést. Megkérdezem a bizottság tagjait,
elfogadják-e a módosított napirendi javaslatot. (Szavazás. – Mindenki jelez.) Köszönöm
szépen.

A helyettesítésekről: Révész Máriuszt dr. Hoppál Péter helyettesíti, Kőszegi Zoltánt
Ékes Ilona képviselőasszony, dr. Stágel Bencét pedig dr. Kovács Ferenc képviselő úr
helyettesíti,  tehát a bizottságunk határozatképes.

Kárpátalja 1919-2002 - történelem, politika, kultúra

Első napirendi pontunk Kárpátalja 1919-2002 között, Fedinec Csillának, az MTA
Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet tudományos munkatársának előadása. Sok szeretettel
köszöntöm, és úgy tudom, egy rövid bemutatója is lesz.

Fedinec Csilla PhD tudományos munkatárs (MTA Etnikai-nemzeti
Kisebbségkutató Intézet) előadása

FEDINEC CSILLA PhD tudományos munkatárs (MTA Etnikai-nemzeti
Kisebbségkutató Intézet): Tisztelettel köszöntöm a jelenlévőket. Eredetileg úgy szólt a
felkérés, hogy Kárpátaljával kapcsolatosan kell egy előadást tartani, azután menet közbe
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kiderült, hogy a Magyar Külügyi Intézetben van egy könyvbemutató, amelyik párhuzamos
ezzel az előadással, hiszen tulajdonképpen ugyanerről a kérdésről szól, így a bizottság
szervezésében ezt a könyvet, amelynek csütörtökön a Külügyi Intézetben volt a bemutatója,
sikerült beszerezni, illetve az önök asztalára letenni,  úgyhogy az előadás címeként is a könyv
címe jelenik meg. Természetesen ezt a több száz oldalas monográfiát nem lehet részletesen
ismertetni, csak néhány pillanatfelvételt villantanék fel Kárpátalja 20. századi történetéről,
hogy képben legyenek ezzel a régióval, a régió történetével kapcsolatosan.

(Vetítés.) Egészen a 20. század második évtizedének végéig nem létezik politikai
értelemben Kárpátalja, legfeljebb természetföldrajzi értelemben találkozunk ezzel a
fogalommal. A Felvidék, illetve az északkeleti Felvidék a szlovákok, illetve a ruszinok lakta
régiókat jelenti, ami érdekes módon a trianoni szerződés aláírása után pont az ellenkezőjére
fordul mind a két kifejezés értelme, hiszen ami addig a helybeli szláv lakosságot jelentette, az
attól kezdve a felvidéki, illetve a kárpátaljai magyarokat fogja jelenteni.

1918-ban Károlyi Mihály kormánya próbálkozik meg azzal, hogy politikai régióvá
szervezze az északkeleti Felvidék Ung, Bereg, Ugocsa és máramarosi részeit a ruszin
autonómia megadásával Ruszka-Krajna név alatt, azonban a politikai határok kialakítása a
háborús viszonyok miatt már nem lehetséges. Még egy könyvsorozatot is elindítanak,
amelynek első darabja Krúdy Gyula műve lesz, ez a „Ruszka-Krajna kis tükre”, és ebben azt
írja, hogy egy másik kis Budapest csillogtatja lámpásait az Ung vizében, ez lenne Ungvár
városa, amely ugyanúgy, mint Budapest, a folyó két partján terül el, az egyik part egy
síkvidéki városrész, a másik pedig egy dimbes-dombos városrészt takar. Egy írói túlzással
körített területről van szó, de természetesen valamennyiünk szívének kedves, hogy
Budapesthez hasonlítja ennek a régiónak a fővárosát.

Ahhoz, hogy a történelmet megértsük, nemcsak a történelem száraz tényét kell
olvasni, hanem egy lelkiállapotba is bele kell érezni magunkat, ezért engedjék meg, hogy az
előadás első, kicsit hosszabb bevezető része arról szóljon, hogyan éli meg a helybeli
magyarság a kisebbséggé válás, a más állapotba kerülés állapotát. Ehhez időjárás-jelentéssel
kell kezdenem, s ez az időjárásdolog még sokszor vissza fog térni, mert mintha párhuzamos
lenne magukkal a történelmi eseményekkel is.

1918 ősze szokatlanul meleg időjárást hozott, a fák újra rügyet és virágot bontottak, a
cukor nagy részét Galíciából csempészik, kevés a zsír, az aratási szalonna, a hadikávé, a
mosószer, tilos a dohánytermesztés és a kisüstön való főzés, spanyoljárvány dúl a városban –
erre emlékezhetnek a tavalyi H1N1 vírus kapcsán –, októberben emiatt iskolai szünet is van.
Megjelenik az ábrándok között Ung vármegye megnagyobbításának kívánsága is, nagyon
érdekes ez, hiszen tudjuk, milyen események fognak következni, és az Ung vármegyék arról
értekeznek, hogy „készületlenül ne találjon bennünket az új reform, mert ha nem emeljük fel
szavunkat, hanem hallgatunk, elmúlik felettünk a közigazgatási reform is, anélkül, hogy régi
vágyunk, aspirációnk a területi növekedést illetőleg megvalósulna”. Októberben kiderül, hogy
Magyarország elvesztette a háborút. Az újságok azt írják ekkor még, hogy „Az Isten
végzetével nem kell perbe szállnunk.”. Érezhetően megromlik az életminőség, kötelező a
ruha-beszolgáltatás, karácsonykor cukrot, gyertyát, szappant, rumot osztanak vagy ígérnek, de
a háborús jelekből látszik, hogy elmarad az éjféli mise, elmarad a  Betlehem-járás, teljes a
bizonytalanság. 1919 januárjában már az a hír, hogy megszállják-e a „csehszlovákok” –
idézőjelben –, így használták a korabeli újságok ezt a kifejezést.

A Határszéli Újság például a következőket írja a közelgő csehszlovák hadseregről:
„Csehszlovákok! Lehet, hogy pár nap múlva itt lesztek, úgy halljuk, parancsotok van rá, nem
is Prágából, hanem Párizsból, hogy megszálljátok városunkat is. Kérünk tehát benneteket
azon szeretet alapján, amelyet keresztény nép keresztény nép iránt érezni köteles, hogy e
fegyverrel védjétek meg városunk minden polgárát kivétel nélkül, és mi ígérjük, hogy
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ellenünk fordítani nem lesz okotok.” Vagy egy másik idézet: „A hazafiság azt követeli
minden ungvári polgártól ma, hogy bizalommal és hidegvérrel várja az eseményeket.”

Ungvár megszállásának ceremóniája egy nagyon érdekes történet, szinte percről percre
tudjuk követni az eseményeket. „1919. január 12-én délután 14 óra 30 perc. A kíváncsi
közönség az utcán gyülekezik. Ciaffi ezredes, az ungvári megszállócsapat parancsnoka egy
ungvári bérkocsin érkezik délután fél 3 tájt a városba. A vármegyeháza elé érkezik, kiszáll a
kocsiból, és az egész formalitás, mármint a város átadása csupán pár percig tartott, ha
hihetünk a korabeli laptudósításoknak. Délután 15 órakor érkezik egy-egy tiszti kocsi, és
jönnek a tisztek lovakon is, a katonaság azonban 3 után érte el a város szélét. A tolongó
tömegen keresztül meneteltek a vármegyeháza előtti térhez énekelve. A térről a kaszárnyákba
vonultak. A tömeg egy része szétoszlott, de a másik része végigkísérte őket a bejáratig,
különben csend volt mindenütt.” (A vetített képre mutat:) Színessel vannak kiemelve a szó
szerinti idézetek.

Elkezdődik egy új időszak a megszállással. Bevezetik a hatósági könyvecskéket,
amelyekre az élelmiszereket szolgáltatják ki, bizonytalanná válik a közlekedés, a jelenlegi
vonatjárások menetrendje teljesen megbízhatatlan. Ladislav Moys, a csehszlovák Zsupán
felhívásban közli: „Tudomásomra jutott, hogy a csapi iskolavonattal a tanulók magyarországi
lapokat csempésznek be. Amennyiben még egyszer erre rájönnénk, az iskolavonatot
kérlelhetetlenül beszüntetem.” Csap is Kárpátaljához tartozik, és majd arra fognak utazni,
Csap és Ungvár közt mintegy 20 kilométer a távolság, de a megszállás ekkor még csak
Ungvárra terjedt ki.

Hétköznap és hivatal. Bánóczy az utolsó magyar közigazgatás vezetője nem teszi le a
hivatali esküt az új csehszlovák államra, de kötelességszerűen még egybehívja a vármegyei
tisztikart. Ugyanakkor Ladislav Moys szlovákul, majd a jelenlévők tiltakozására magyarul
szólítja fel a tagokat az eskütételre, egyelőre hiába. Egyébként a város éli a mindennapi életét,
tudomásukra jut, hogy meghalt Ady Endre, irodistanőt, háztartáshoz értő lányt keresnek,
adnak, vesznek, fuvaroznak, adakoznak, egy-két kultúregylet is hallat magáról, s van egy
emblematikus haláleset is: Pós Lajos újságírót a nyílt utcán megölik a megszálló katonák.
Valószínűleg részeg randalírozásról s nem szándékos gyilkosságról van szó, de ettől kezdve
ez a haláleset az elkövetkezendő évtizedekben a megszállás és a csehszlovák hatalomátvétel
szimbólumává válik.

Ezzel egyidejűleg megindul a sérelmek és a bűnbak keresése is a lapok hasábjain.
„Volt idő, amikor mikívülünk tulajdonképpen más nem is volt, csináltuk a kultúrát. Most már
a politikát a ruszinok csinálják, a magyarok csak oldalról szemlélődnek.” A fényképen
korabeli ruszin politikusok egy csoportja látható. S felteszik a kérdést: kik a felelősek azért,
ami itt velük történik? S egyszer csak jön a döbbenet: 1920-ban már teljesen nyilvánvaló,
hogy elkezdődött az új időszámítás, már nincs visszaút. Szomorú emberek jöttek, mentek
városuk utcáin, készülődtek, búcsúztak, Budapestre mentek, nagyon sok az elvándorló.
„Elmentem a temetőbe – írja az újságíró a magyarokhoz –, ezek már ártalmatlan magyarok. A
hajdani urakból koldusok lettek, más világszellem asztaláról életet tengetők.” A trianoni béke
ratifikálva van, a határok kölcsönösen el vannak ismerve, s így érkezünk el ahhoz az
állapothoz, amiről két évtizeddel később Szvatkó Pál azt írja: „Egyszerű magyarokból jelzős
magyarokká, kisebbségi magyarokká váltunk.”, és így kell megélni az elkövetkezendő kilenc
évtizedet.

Csehszlovákia. Az első világháborút lezáró versailles-i békerendszer egyik
szerződésével, a Saint Germaine-i békeszerződéssel Csehszlovákia része lesz Ruszinszko
Podkarpatszka Rusz vagy a mai nevén Kárpátalja, egészen az 1928-as közigazgatási reformig
az egyik megyéje, ugyanúgy betagolva, ahogyan az összes többi területe, utána pedig a
Csehszlovák Köztársaság egyik tartományaként. Érdekessége volt ennek az alakulásnak, hogy
maga a csehszlovák állam az úgynevezett csehszlovakizmus ideológiáján jön létre a



8

csehszlovák nemzet egységéről szóló ideológiájával, s akkor egy különleges képződményként
Ruszinszót úgy csatolják hozzá, hogy a Saint Germaine-i szerződés egyik cikkében megígérik
az autonómiát ennek a területnek, márpedig ez ennek szöges ellentéte, ha szigorúan vesszük a
csehszlovakizmus ideológiáját. Nyilvánvaló, hogy miért volt szükség erre a területre, és
legfeljebb a szláv egység okán lehetett szó a területi aspirációról. A későn kialakuló, a magyar
revizionizmussal szembeni Kisantant politika közvetlen földrajzi összeköttetését a trianoni
vasútvonalak mentén ez a terület biztosította.

A megváltozott életről szól az is, hogy megjelennek a háromnyelvű felíratok. Itt egy
Ungvár-bélyeget láthatnak, Közigazgatási Hivatal felirattal három különböző nyelven,
ruszinul, csehül és magyarul. A ’30-as évek közepén felépül a Kormányzósági Palota
Ungváron, aminek az az érdekessége, hogy attól kezdve mind a mai napig az úgynevezett
Fehér Háznak nevezik a helybeliek, és minden egyes főhivatal itt kap helyet minden
időszakban, tehát a ’30-as évek közepétől. Emblematikus jelenség még Ungvár mindenkori
főtere, itt a monarchia és a csehszlovák időszakbeli fényképen láthatják ugyanazt a főteret.
Minden egyes korszakban a korszakra jellemző megnevezést kap, és a megnevezésből eredő
szobrok állnak a téren. A monarchiás időszakban Kossuth-tér, itt még nincs szobor, csak a
lovasszekerek, ahogyan járják a város utcáit; a csehszlovák időszakban Masaryk-tér Masaryk-
szoborral; a revíziós időszakban Horthy-tér; a szovjet időszakban Újraegyesülés-tér, s érdekes
módon az a tér, amely mindig a korszak emblematikus jelenségét hordozza magán, ma Petőfi
Sándor nevét viseli, s Petőfi-szobor található a téren, ahová március 15-én zarándokolnak
elsősorban a magyarok, hogy leróják tiszteletüket.

A csehszlovák időszak fontos sajátossága az, hogy bár autonómiát ígért a csehszlovák
kormány, s ezt nemzetközi szerződésben is rögzítették, ez két évtizeden keresztül nem valósul
meg, hanem egy kormányzó által irányított tartomány. A legelső kormányzó ruszin kitelepült
család Amerikában karriert épített ügyvéd leszármazottja, Gregory Zhatkovych hazatelepedik,
lelkesedéssel és azzal a hittel, hogy valóban autonómiát tudnak kiépíteni, ő az első
kormányzó, de amikor látja, hogy itt nem jutnak előre, akkor ismét visszamegy Amerikába, és
attól kezdve helybeli politikusok töltik be a kormányzói szerepet.

A legfontosabb dolog, amit el lehet mondani, máig ható következményei a
földreformmal kapcsolatosan az úgynevezett cseh-ruszin telepek létrejötte a magyar etnikai
területek megbontására, főleg a vasútvédelemre is kolonista telepeket hoznak létre, ahová
cseh és ruszin telepeseket telepítenek le. A cseh falvakból a revízió utáni időszakban a csehek
elköltöznek, és a helyükön lesznek az ONCSA-telepek ebben az időszakban.

Érdekes dolog, hogy voltak magyar nemzeti pártok ebben az időszakban, kimondottan
regionális hatókörrel, mint a Magyar Jogpárt vagy az Őslakosok Autonóm Pártja, amelyek a
’20-as évek első felében tevékenykednek, azután elhalnak, illetve országos pártok helyi
szervezetei, a Keresztényszocialista Párt, a Kisgazda Párt, későbbi nevén a Magyar Nemzeti
Párt. 1936-tól kezdődően egész Csehszlovákiában az Egyesült Magyar Párt egységes magyar
pártként jelenik meg, illetve az elődeire való szavazások alkalmával azt kell megállapítanunk,
hogy ezekre a nemzeti pártokra mindig sokkal kevesebben szavaztak, mint például a baloldali
pártokra, amelyek internacionalista lózunggal, így a magyarok megnyerésében is sokkal
sikeresebbek voltak.

Miután az intézményi szétszakítottság az egyházak területén is megjelent, így
valamennyi nagy egyház is külön egyházkerületet alakít. Az egyházkerületek kialakítása nem
egy egyszerű folyamat, így ez időben áthúzódik, amint látszik a feliratból is, 1922 és 1937
között. Nagyon fontos sajátosság még az is, hogy a magyar nyelvű oktatás csak a
gimnáziumig terjed, és csak egyetlenegy gimnázium van, ahol vannak magyar párhuzamos
osztályok, ez a beregszászi, illetve két polgári iskolában, Ungváron és Munkácson vannak
még párhuzamos osztályok, a két világháború közötti időszakban sehol másutt ezen a szinten
magyar iskolába járni nem lehet.
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A kulturális élet rendkívül pezsgővé válik. Talán külön ki lehet emelni az úgynevezett
magyar nemzeti bált, amit a magyar nemzeti pártok szerveznek folyamatosan Beregszászon
minden év elején, és ez a magyar érzelmű emberek reprezentációja, ami időnként az
öltözködésben is megnyilvánul, s hosszú éveken keresztül lelki felüdülés Beregszászban a
nemzeti bálon megjelenni. Nagyon érdekes az is, hogy 1935-ben az úgynevezett tiszabecsi,
tiszaújlaki Rákóczi-emlékoszlopnál a csehszlovák-magyar-román hármashatáron egy óriási,
többezres tömeget megmozgató összejövetelre kerül sor, amelyen erre a történelmi eseményre
emlékeznek. Manapság, a ’90-es évek elejétől a tiszaújlaki emlékműnél Rákóczi dicsőséges
szabadságharca emlékére gyakorlatilag mind a mai napig a legnagyobb tömegeket
megmozgató rendezvény Kárpátalja-szerte az elmúlt két évtizedben. Nagyon fontos még a
magyar ünnepségek sorában megemlíteni a Petőfi-centenáriumot, ugyanis a magyar pártok
kultúrreferense, Sziklay Ferenc azt mondja, hogy gyakorlatilag ekkor születik meg a
kárpátaljai magyarságban a kisebbségi öntudat, a közösségérzet fogantatása, a másfajta
közösségérzet, a másfajta összetartozás érzete.

A határok átjárhatósága bizonytalan, bár a kishatárforgalom, a határon keresztül való
csempészés vagy legális újságok, könyvek áthordása körülbelül párhuzamosítható azzal a
jelenséggel, amit különösen az 1990-es években is tapasztalhattunk, legfeljebb annyiban más,
hogy a csehszlovák időszakban a csendőrök fegyverrel őrzik a határt, és a fegyvert használják
is, amikor arra szükség van. Ezzel kapcsolatban a Csehszlovák Parlamentben többször is
interpelláció történik.

A képen az első Csehszlovák Köztársaság nagycímerét látjuk, a pajzs jobb felső
sarkán a kék-sárga vágott pajzs, jobboldalon az álló medvével, ez Kárpátalja címere. Majd
fogjuk látni, hogy a mai, az ukrán időszakbeli kárpátaljai címer is pontosan ugyanígy néz ki.
Az 1938-1940 közötti időszak a második világháború időszaka, általában a magyar
szakirodalomban a visszatérés vagy visszacsatolás időszaka, illetve az azutáni időszak, az
ukrán szakirodalomban pedig a megszállás időszakaként van aposztrofálva. Igazából itt három
döntő esemény történik, amikor Kárpátalja visszakerül Magyarországhoz, az első bécsi
döntéssel, amellyel a magyarlakta, a határhoz közel eső területsáv visszakerül
Magyarországhoz 1938 novemberében, és ezt a területi egységet visszasorolják a korábbi
vármegyéikhez. 1939. március közepén Hitler engedélyével, amikor 24 órára lehetőséget ad a
magyar hadseregnek, akkor katonai erővel megtörténik Kárpátalja visszaszerzése, s az 1939
márciusában visszaszerzett területeken alakítják ki az úgynevezett Kárpátaljai Kormányzóság
intézményét, ugyancsak az autonómia kilátásba helyezésével, amit Teleki Pál miniszterelnök
szorgalmazott, de a Kárpátaljai Vajdaság kísérlete ugyancsak nem kerül törvényi erőre
emelésre. Egy harmadik lépésben még a második bécsi döntést is ide lehetett volna írni, mivel
a máramarosi részen Erdély visszacsatolásakor ott még változnak, módosulnak a határok.

Érdekes jelenség az is, hogy megvan a bizalmatlanság a helybeli tisztségviselőkkel
szemben, ugyanis úgynevezett anyaországi tisztségviselőket helyeznek Kárpátaljára. Az
Országgyűlésben is befutott képviselők vannak, nem tartanak országgyűlési választásokat,
illetve a zsidókérdésnek különösen fájdalmas területe Kárpátalja, hiszen itt két lépcsőben
történik meg a velük szembeni fellépés: 1941-ben, amikor az úgynevezett hontalan kérdést
úgy kezelik, hogy átteszik őket a határon, és az ukrajnai Kamenyec-Podolszkban mészárlás
áldozataivá válnak a kárpátaljai zsidók is, holott tudjuk, ha például nem kötöttek polgári
házasságot, akkor már nem tudtak olyan okmányt beszerezni és bemutatni, amellyel a
honosságukat bizonyíthatták volna. Az 1944-es események kapcsán a magyarországi
holokauszt napját is azon a napon ünnepeljük, illetve méltatjuk őket, amikor a gettó felállítása
megkezdődött.

Ez az első bécsi döntés, amint látják, a csehszlovák és a kárpátaljai részen a magyar
lakta területek visszakerülése. Amikor statisztikákat vagy bármi mást összehasonlítunk
Kárpátaljával kapcsolatban, akkor mindig figyelembe kell venni, hogy a történeti
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Kárpátaljáról beszélünk-e, tehát arról az országrészről, arról a régióról, amelyik a
Csehszlovák Köztársaságban, a Szovjetunióban és Ukrajnában jelentette Kárpátalját, vagy
amelyik a revíziós időszakban, ugyanis a magyar lakosság akkor nem tartozott hozzá az
úgynevezett Kárpátaljához, mert a magyar lakta sáv visszasorolódott a korábbi
vármegyékhez, és ez sok félreértésre, félremagyarázásra ad okot.

Itt a Kárpátaljai Kormányzóság térképe látható és az Ung-Bereg-Ugocsa részek.
Látszik a történeti Kárpátalja határa is, illetve a magyar lakta területrészek visszakerülnek a
vármegyékhez, és nem a szürkével befestett Kárpátaljai Kormányzóság részei lesznek.
Apróbb települési szinten sem egyezik meg Csehszlovákia és a Szovjetunió Kárpátaljai
területe, mert például a csehszlovák időszakban Csap sem tartozott hozzá Kárpátaljához. Ezért
fontos az, különösen akkor, amikor statisztikai adatokról beszélünk, hogy településszintű

statisztikákat nézzünk meg, hogy azonos számokkal tudjunk operálni.
Nézzünk meg néhány képet. Ez a bevonulás, a ruszin lakosság köszönti a magyar

katonákat. Isten hozott, kedves testvér! A Munkácsi Vár alatt Horthy a magyar vezérkari
tisztek kíséretében. Munkács, a bevonulás után.  Béldy Alajos a Kárpátokban. Tél. Azzal
kezdtük, hogy 1918 őszén igazi tavasz volt, rügyeztek a fák. Most a március 15-20-a közötti
napokat látjuk, szabályos tél volt, hóeséssel, faggyal, hideggel.

A következő szakasz a Kárpátokon túli Ukrajna, kvázi egy állami alakulat, amikor az a
nagy kérdés, hogy kié a hatalom. A vesztes a magyar közigazgatás, amelyik október 19-én
tartja utolsó ülését Ungváron, és ez már az az időszak, amikor egyébként az összes hivatal és
hivatalnok kitelepült. Ez még egy ilyen záróaktus, amikor az utolsó magyar hivatalnok is
elhagyja a régiót. Ugyanakkor megjelennek a csehszlovák hivatalnokok, elkezdik a
berendezkedést és a hivatali rendszer kialakítását, tekintettel arra, hogy a két világháború
között és a nemzetközi egyezmények révén ez Csehszlovákiához tartozó vidék. Ugyanakkor
1944 őszén fokozatosan, ahogyan a szovjet hadsereg megjelenik Kárpátalján, és elfoglalja
Kárpátalja településeit, szovjet ellenőrzés alatt Munkácson összeül egy kongresszus, amely
kimondja az önkéntes csatlakozást a Szovjetunióhoz, ezzel gyakorlatilag 1944 őszétől és
1945 folyamán végbemegy az úgynevezett preventív szovjetizálás, ami nem jelent mást, mint
azt, hogy előkészíti a terepet ahhoz, hogy amikor 1946 januárjától hivatalosan is a
Szovjetunióhoz fog tartozni a terület, itt már nem kell unifikálni, nem kell hozzáigazítani az
országhoz, hiszen az előző másfél év során ez megtörtént.

Különösen sérelmes ebben az időszakban, hogy még 1944 őszén a magyarok és a
németek kitelepítéséről rendelkezik a szovjet hadsereg, a németeket teljes családostól, a
magyarokat három napi munkára hívják be a szolyvai gyűjtőtáborba, azután többéves
munkatábor és munkaszolgálat következik ebből. 1945 nyarán megszületik a szovjet-
csehszlovák szerződés, Magyarországról szó sincs, hogy ebben bármilyen beleszólása lenne.
Itt Csehszlovákia – idézőjelben – „önként” lemond Kárpátaljáról, a Szovjetuniónak
ajándékozza, így a Szovjetunió részévé válik.

A szovjet Kárpátokon túl egy nagyon sajátos időszaka ennek a történelemnek, csak
villanásszerűen néhány jelenségről beszéljünk. A megtorlás időszaka a ’40-es évek második
fele, amikor többek között a magyar parlamenti képviselőket, akik ott maradtak Kárpátalján,
bíróság elé állítják és kivégzik. Kivégzik a magyar miniszterelnököt is. Az 1938-39-es
időszakban, a második Csehszlovák Köztársaság időszakában Kárpátalja két miniszterelnök,
Bródy és Volosin irányítása alatt működik. Bródy Andrást kivégzik, Volosint pedig egy
moszkvai börtönbe viszik, ahol tisztázatlan körülmények között meghal, tehát nincs kegyelem
az úgynevezett magyarpárti Bródy Andrásnak, és nincs kegyelem az ukránpárti Volosinnak
sem a szovjet időszakban, mint senkinek, aki nem igazodik a szovjet törvényekhez és a
szovjet rendszerhez, de nincs kegyelem azok számára sem, akik eddig valamiféle baloldali
érzelemmel viseltetnek, hiszen a pártkönyveket felülvizsgálják, és akik régóta abban a hitben
éltek, hogy ők most bekerültek abba az országba, amelyre vágytak, vagy a lakosság, amint
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mondtam, hogy sokkal inkább szívesebben szavazott rájuk a ’20-as, ’30-as években, mint a
magyar nemzeti pártokra, ezeket az embereket is mind félreállítják.

Ha a lakosságcseréről beszélünk, akkor általában a magyar-csehszlovák lakosságcsere
jut eszünkbe, de a Szovjetunió és Csehszlovákia között is volt lakosságcsere. Akik valamilyen
oknál fogva úgy döntöttek, hogy inkább a Szovjetunióban kívánnak élni, azokat nem hagyták
Kárpátalján letelepedni, betelepítették őket az ország belsejébe, elszigetelve attól a helytől,
ami miatt ők igazából visszajöttek. A szekularizáció szovjet módra azt jelenti, hogy a Görög
Katolikus Egyházat teljességgel megszüntetik, több évtized után, az államfordulat
időszakában éled újra a Görög Katolikus Egyház. A Molotov-Ribbentrop paktummal
visszatérő nyugat-ukrán területeken a görög katolikus egyházfőket könnyedén besorolták a
Pravoszláv Egyházba. Itt, Kárpátalján azonban Rózsa Tódor, az utolsó görög katolikus
püspök erre nem volt hajlandó, nem volt hajlandó a pravoszláviához csatlakozni, ezért ő
gyilkosság áldozatává válik. A ’80-as, ’90-es évek fordulóján kerültek elő azok a
titkosszolgálati anyagok, amelyek ennek a gyilkosságnak a történetét mondják el.

Az emberek, a fiatalok nagy részét donbászi kényszermunkára viszik el. Eleinte
önkéntesen verbuválják az embereket munkavégzésre, de azután kiderül, hogy ott a
börtönviszonyokhoz hasonló viszonyok vannak, és az emberek ott is éppen úgy meghalnak,
szenvednek, mint ahogyan az a Gulág viszonyai között történik, ezért ez kényszermunkává,
büntetéssé válik, a büntetési tételek pedig egyre növekednek. Ugyanakkor a telepítéspolitika
azt is jelenti, hogy nagyon sok egyszerű embert, falusi embereket is elvisznek olyan belső

ukrajnai területekre, ahol nincs, aki művelje a földet, és nem engedik őket hazajönni. Eleinte
különböző kedvezményekkel csábítják őket, azután már ez a csábítás sincs meg, és a
helyükbe, illetve az elpusztult zsidóság helyébe, az üres házakba, az üres birtokokba, az üres
épületekbe szovjet leszerelt katonákat, illetve a belső területekről úgymond szakembereket
hoznak. Annak, hogy ide szakembereket hoznak, pozitív hatása is van, mert az értelmiség és a
magasan képzett munkaerő, amikor újabb államfordulat van, nagy arányban kitelepül, főleg
Csehszlovákiába mennek. Van egy orvos, tanító és egyéb irány is, persze, ez azt is jelenti,
hogy bentről hoznak orosz tanárokat, ami a magyar iskolában nem biztos, hogy előre tud
bármit is vinni.

A gazdaságban, a gazdálkodásban a legszélsőségesebb dolgok jelennek meg, kezdve
attól, hogy mit jelent a kollektív gazdaságok kialakítása, az úgynevezett kolhozok létrehozása.
Az ’50-es években még arra is kísérletet tesznek, hogy Kárpátalját szubtrópusi kertté
alakítsák, szubtrópusi növényeket telepítenek be, és azok erőteljes termesztését támogatják.
Mit is jelent a szocialista munka hősének lenni? Amikor ezt valaki kétszer megkapja, a saját
bronz mellszobra mellett mehet dolgozni nap mint nap, és akkor ott van a gesztus is, a
„Barátság kert”, amit a szovjet-magyar határon 1967-ben kezdenek telepíteni. Ez egy
almáskert, és az érdekessége az, hogy ősszel, amikor a szüret van, azon az egy-két napon
Magyarországról és a szovjet területről közösen szüretelnek az erős szűrőn átengedett
emberek, akiket éppen odaengednek, akik például a rokonokkal is tudnak találkozni, hiszen a
Szovjetunióból a külföldre utazás vagy bármiféle kapcsolattartás nem egy egyszerű dolog.

Oktatásügyben a magyar iskolák 1945-től folyamatosan alacsonyabb szinten vannak.
1953-tól vannak magyar középiskolák is, illetve 1963-ban nyílik a magyar nyelv és irodalom
szak az Ungvári Egyetemen. Ez az egyetem egyébként 1945-ben jön létre, és ez az egyetlen
felsőoktatási intézmény Kárpátalján évtizedeken keresztül, egészen a rendszerváltásig.

Ipar nagyban és kicsiben. Többek között építik a gázvezetéket, amit mostanában
szoktak elzárni. Itt egy 1983-as szovjet bélyegen az Ungvár gázvezeték látható. Épül a
Talabor-Nagyág vízerőmű, mégpedig oly módon, hogy előveszik az 1940-es évek első
felében a magyar mérnökök által kidolgozott tervet, és azt valósítják meg. Persze, ezt nem
reklámozzák, de ez a korabeli iratokból kiderül. Megjelennek a hruscsovkák, később a
brezsnyevkának nevezett lakóházak, a korabeli panelek, amikor még luxuscikk a telefon,
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ehhez hozzájutni nagy befolyásra és sokéves várakozásra van szükség. Az, hogy mit jelent
hruscsovkában élni, ha megengedik, akkor elmondok egy viccet. Megérkezik a szovjet turista
Magyarországra, itt megmutatják neki egy átlag magyar dolgozó lakását, hogy hogyan él.
Bevezetik a lakásba, mutatják, hogy ez az előszoba, ez a konyha, ez a hálószoba, ez a nappali,
ez a fürdőszoba és a többi. A szovjet turista körülnéz, és azt mondja: nálunk ez ugyanígy van,
csak sokkal kevesebb a közfal. (Derültség.) Rosszul tudok viccet mesélni, de ezt meg fogják
érteni.

Kiemeltem két dátumot: 1956-ot és 1968-at. 1956-tal kapcsolatban a szimpatizánsok,
egyes emberek és kisebb csoportok is megjelennek, de nem nehéz őket megfélemlíteni, hiszen
a teljes szovjet hadsereg teljes hadfelszerelésben Kárpátalján keresztül robban át
Magyarországra. Természetes a határok megerősített védelme és a településeken az
ellenőrzések, hiszen gyakorlatilag egész Kárpátalja határövezet, a 20-30 kilométeres
mélységnél nincs is mélyebben, ugyanakkor még érdekesség az is, hogy gyorsított ütemben
Ungvár mellett felállítanak egy rádióállomást, és Kádár innen szól a magyarországi
honfitársaihoz, sőt, a beszédét ungvári lapszerkesztők fordítják le, amit Moszkvában írtak, és
ugyancsak Ungváron kerül sor a Kádár-Hruscsov személyes találkozóra is.

1968-cal kapcsolatban ugyanez a hatás, hogy a győzedelmes szovjet hadsereg teljes
hadfelszerelésben keresztülvonul Kárpátalján Csehszlovákiába. Dubcek egyik fő ellenlábasát,
Vaszil Bilakot és családját Ungvárra menekítik, 1969 áprilisában pedig inkognitóban
repülővel Kárpátaljára érkezik Brezsnyev, közvetlenül a repülőtéren tárgyal Gustav Husákkal,
aki Dubcek helyére van kijelölve, és ezután nem sokkal két évtizeden keresztül Csehszlovákia
vezetője. Kárpátalján a nagyon sok ilyen jelenségből most kettőt emeltem ki. Ezek nem voltak
nyilvános tárgyalások, viszont a Kádár-Hruscsov találkozó 1956-ban igen, még
virágcsokrokkal is integettek az emberek, amikor a két vezető megérkezett. Ezután a két
következő szovjet vezető, Csernyenko és Andropov is rövid, pár hónapos regnálás után
meghalnak, s ez nem vet jó fényt a szovjet állam működésére.

Meglepő módon egy meglehetősen fiatal embert, egy ötven év körüli fiatal embert,
Gorbacsovot nevezik ki a szovjet állam vezetőjévé, aki meghirdeti a peresztrojka és a
glasznoszty, vagyis az átalakítás és a nyíltság politikáját, hogy ezután más lesz a Szovjetunió,
és nyíltan fognak beszélni a dolgokról. Ez 1985-ben történik. 1986 áprilisában felrobban a
csernobili atomerőmű, de erről csak két hét múlva fog beszélni a szovjet vezetés. Ez a
megroppanás a nyíltság politikájában odáig vezet, hogy Gorbacsov már nem tudja ezt a
szétzilálódó rendszert tovább kézben tartani, ami odáig vezet, hogy azt mondja, más megoldás
nincs, minthogy új szövetségi szerződést kell kötni a tagköztársaságok között. Ezt
1991. augusztus 20-ára írja ki, azonban előtte a Krímben nyaral, és hogy ezt
megakadályozzák, a szovjet felső katonai vezetés bevonultatja a hadsereget Moszkvába,
Gorbacsovot pedig nem engedik ki a dácsájából. Amíg ez a puccs tart, ez a 3 nap a döbbenet
pillanata, mert évek óta abban élnek az emberek, hogy itt valami változás van, noha például
Ukrajnában a legvérmesebb nacionalisták sem gondoltak arra, hogy valaha is függetlenségről
vagy független államról lehetne szó, de abban a 3 napos pillanatban mindenki számára próba,
hogy vajon most mi lesz, visszajönnek-e, a totalitárius rendszer minden egyes hatásával és
ellenhatásával ki kell-e mondaniuk, hogy támogatják a puccsot, vagy most mit kell kezdeniük
ezzel a helyzettel.

Amint tudjuk, a helyzet feloldása az, hogy Jelcin meggyőzi a hadsereget, a maga
oldalára állítja, és törvényen kívülre helyezi a Rendkívüli Helyzetek Állami Bizottságát,
amely tulajdonképpen a hatalmat a maga kezébe próbálta kaparintani, és ennek
eredményeképpen eljutunk a Szovjetunió felbomlásához. 1991 decemberében a
belovezsszkaja puscsai egyezmény az az új szövetségi szerződés, amelyet Gorbacsov
augusztusban akart tető alá hozni, de ez már valami egészen másról szól. Ez már nem egy új
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szövetséget hoz létre, hanem a Szovjetunió felbomlását mondja ki, egy független
államközösség keretében a Független Államok Közössége név alatt.

A helyzet bizonytalanságát jelzi az, hogy két függetlenségi nyilatkozata is van
Ukrajnának. 1990-ben, amikor úgy gondolja, hogy független államként kíván egzisztálni, de a
Szovjetunió keretein belül, ez mindösszesen csak annyit jelentene, hogy az ukrajnai törvények
elsőbbséget élveznek a köztársaság területén belül a szovjet törvényekkel szemben, és 1991-
ben, közvetlenül a moszkvai puccs után mondja ki azt, hogy valóban független állam
vagyunk. Ukrajna és Magyarország viszonyában különösen fontos a magyar-ukrán
alapszerződés hangsúlyozása, azért, mert ez az egy nincs benne és benne van történet: magyar
részről nincs benne a kárpátaljai magyarságra való utalás, ukrán részről az értékelés pedig az,
hogy benne van, hogy a határok sérthetetlenek, és ezzel mindenki a maga részéről meg van
elégedve.

Most lássuk az arányokat. A 2009. január 1-jei állapot szerint Kárpátalja lakossága
1 egész 1 negyed millió fő, Ukrajna lakosságának 2,7 százaléka, a magyarok pedig az ország
lakosságának 0,3 százalékát képezik, Kárpátalján 12 százalék körül van a részarányuk, illetve
az ország nagyságát nézve Ukrajna területe 603 ezer négyzetkilométer, Kárpátalja mintegy
12 ezer négyzetkilométer. Ukrajna közigazgatásában 24 megye és a Krími Autonóm
Köztársaság van, Kárpátalja a legkisebb megye, egy picike területről van szó. Érdekes
belenézni a szovjet örökségbe is. Valamennyi posztszovjet országban rendkívül nagy az orosz
anyanyelvűek aránya. Ukrajnában ez azt jelenti, hogy a saját kisebbségeinek aránya
22 százalék, ebből több mint 17 százalék az oroszoké, s az utánuk következő minden egyes
kisebbség 1 százalék alatti. Amint mondtam, a magyarok részaránya 0,3 százalék, tehát
igazán számszerűsítve láthatóan az orosz kisebbség jelenik meg.

Érdekes az is, hogyan tekintenek a kisebbségekre Ukrajnában. 19 nemzeti kisebbséget
ismernek el, illetve nagyon érdekes még az úgynevezett szubetnikumok kérdése, ugyanis a
szubetnikumokkal kapcsolatban az ukránokhoz tartozónak mondott bojkókat, lemkókat,
huculokat és ruszinokat, vagyis mindazokat, akik ha önálló nemzetként, nemzeti
kisebbségként akarják megnyilvánítani magukat – ez elsősorban a ruszinokra vonatkozik –,
akkor azt mondják, hogy ez szeparatizmus.

Ki a nép? Ma leginkább a politikai nemzet koncepciója az elfogadott, beleértik a
tituláris nemzetet és valamennyi etnikumot is, ugyanakkor az előbbinek konszolidáló szerepet
tulajdonítanak. Ebben a „ki a nép” kérdésben még nagyon érdekes az állampolgárság is,
ugyanis Ukrajnában az ukrán alkotmány szerint csak egy állampolgárságot ismernek el. Ha
valakinek több állampolgársága van, és ukrán területre lép, csak az ukrán állampolgársága
számít, aszerint járnak el vele szemben. Ezen túl nem mennék ennek a magyarázatába és
indokolásába, mégpedig azért nem, mert az összes környező országgal kapcsolatban a kettős
vagy többes állampolgárság kérdése hatványozottan jelen van. Nagyon nehéz lenne
megszámolni, de igen magasra lehet taksálni az orosz, román és a többi kettős állampolgár
részarányát.

Gazdaság. Szociálisan érzékeny piacgazdaság lenne kívánatos ezen a területen, hiszen
a régiónak alig van ipara. Egész Nyugat-Ukrajnára jellemző az, hogy nincs iparosítva, ezért
éppen a nacionalizmussal, a nemzeti kérdésekkel, a nemzeti húrok pengetésével lehet ezt az
országrészt megszólítani. Az ipar, a nagytőke, a pénz a keleti országrészt jelenti. Ukrajna
megyéi közül Kárpátalján a legalacsonyabbak a jövedelmek, az országos átlag mindössze
72 százaléka, a havi átlagkereset 1000 hrivnya körül van. 1000 hrivnya nagyjából 100 euró, a
dollár olyan 800 hrivnya. Ami a gazdasági lehetőségeket jelentené, például a Kárpátok
Eurorégió a lengyel, szlovák, magyar, román és ukrán viszonylatban a térképen megjelenített
területet mutatja be.

Most egy kicsit belekevertem a gazdaságba az autonómia kérdését is, mindjárt kiderül,
hogy miért. 1991. december 1-jén többes népszavazás történik Ukrajnában. Először is
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népszavazás van arról a második számú függetlenségi nyilatkozatról. Amikor augusztus 21-én
elfogadták, és Ukrajna születésnapjaként méltatják, december 1-jén pedig megkérdezik a nép
felsőbbséget, hogy mit szól hozzá. A népszavazáson természetesen ezt megszavazzák, illetve
december 1-jén szavaznak közvetlenül az első államfőre is, és ezenkívül Kárpátaljával
kapcsolatban is többes népszavazás van ugyanezen a napon, alig követhetők a szavazási
listák. A megye lakossága többek között megszavazza azt, hogy különleges státusú
önkormányzatot kell biztosítani, kvázi Kárpátalján autonómiának tekinthető ez a
megfogalmazás, azonban ennek semmiféle politikai következménye nincs. Egyéb
megfogalmazások ezzel kapcsolatban: a ruszinok állandó autonómiakövetelése, és az
ukránoktól való különbözőségekkel indokolják meg az autonómiakövetelések jogosságát.

Ezenkívül a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetségnek, a legnagyobb taglétszámmal
rendelkező magyar érdekvédelmi szervezetnek is van egy Tisza-melléki járástervezete a
magyar autonómiával kapcsolatban. Még beszélek arról is, hogy a bukovinaiak – ez a
Kárpátaljával szomszédos országrész – 1989 után megfogalmazzák a Romániához való
csatlakozás gondolatát, zárójelben mondom, hogy ez a nagy Románia, de kárpátaljai románok
is egy román nemzetiségi járás gondolatával foglalkoznak, bár sokkal halványabban, mint
ahogyan a magyarok a Tisza-melléki járás tervével. Mindezek nem valósulnak meg,
mindezeknek nincs politikai következményük, hanem helyettük van egy 1998. évi törvény a
kárpátaljai szabad gazdasági övezetről és a kárpátaljai különleges befektetési övezetről, ami
gyakorlatilag egy zsebkendőnyi, kamionterminálnyi területet jelent, de ez is szűkítve van egy
2005. évi kormánydöntés által, amely megszüntette a különleges gazdasági övezetek területén
nyújtott befektetői kedvezményeket. Azért lehet az előző képet és ezt összekapcsolni, mert
amikor Ukrajna második elnöke, Leonid Kucsma a második elnöki ciklusa előtt Kárpátalján
járt, és agitált maga mellett, akkor azt mondta, ha őrá szavaznak, ha ő lesz az államfő, akkor
biztosítani fogja az autonómiát, felkarolja ezeket a kezdeményezéseket, és ha hatalomra kerül,
a gazdasági törvénykezésben jelenik majd meg úgymond az autonómia, ami természetesen
nem azonos fogalom semmilyen érelemben.

A hivatalos munkanélküliség viszonylag kicsinek tekinthető, 6,4 százalék volt 2008-
ban, a 2009-es adat szerint mintegy 70 000 munkát keresőt tartottak nyilván az
1 egész 1 negyed milliós teljes lakosságból, ugyanakkor jelen van az úgynevezett látens
munkanélküliség, az, hogy a munkavállalóként nyilvántartottak között sok olyan van, akik
csak ideiglenes munkavégzők, vagy pedig – ez különösen az 1990-es évekre volt jellemző –
nagyon sok munkahely, ha maga az intézmény még nem szűnt meg, de munkát már nem
tudott biztosítani, akkor úgynevezett hosszú időre fizetetlen szabadságra küldte a dolgozóit,
ami azzal járt, hogy fizetést ugyan nem kaptak, de a nyugdíj szempontjából az évek mentek,
és már ez is jelentett valamit. Egyébként az 1990-es évek mély gazdasági csődközeli
állapotában az, hogy Kárpátalja határmenti terület  volt, például a magyar-ukrán határon
mérhetetlen csencselés, feketekereskedelem folyt, meggyőződésem, hogy a két ország
hallgatólagos egyetértésével, még ha a korrupció látszatával is történt ez, mert egyébként
sokkal súlyosabb következményei lettek volna ennek a munka- és pénznélküliségnek, a teljes
kilátástalanságnak és a teljes csődállapotnak.

A nyugdíjasok. 2009 elején mintegy 300 ezer nyugdíjas volt, tehát minden ötödik
ember nyugdíjas volt. A havi átlag nyugdíj 741 hrivnya volt 2009-ben, amint mondtam, és
800 hrivnya körülbelül 100 dollár, ezt így kell számolni.

Demográfia. Az a nagyon érdekes jelenség figyelhető meg, hogy Ukrajna lakossága
drasztikusan csökken. A szovjet időszakbeli utolsó szovjet népszámláláskor 52 millió, 1989-
ben már csak 50 millió körüli, ma pedig már csak 46 millió az ország lakossága, tehát 4-
5 millió ember hiányzik az országban. Két népszámlálás között, 1989 és 2001 között a
kárpátaljai magyarok lélekszáma azonban gyakorlatilag nem változott, de ez nem annak
tudható be a demográfusok véleménye szerint, hogy a magyarság helyzete nem változott
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volna demográfiai szempontból, hanem a cigányság egyre nagyobb lélekszáma mondja magát
magyarnak is. Kárpátalja lakossága 2000-ben: itt látszik, hogy a kék csík az ukrán lakosság, a
piros téglalapok a magyar lakosság, az összes többi meglehetősen kicsi lélekszámú, tehát a
magyarság a legnagyobb kisebbség Kárpátalján. Ezen a térképen az látszik, hogy a határmenti
síkvidéki térség az – ez a pirossal jelölt rész –, ahol a magyarok laknak, a hegyvidéki
területeken nem, még a máramarosi részben is egyre inkább szórványosodik, csak a volt Ung,
Bereg és Ugocsa részen tömörül a lakosság, és egyre inkább falusiasodó közösségről van szó.

A szociális szférát nem fogom mélyebben elemezni, de egy nagyon pozitív elemet
kiemelek, az úgynevezett családtámogatást. A gyerekes családok ugyanis rendkívül nagy
mértékű, még magyarországi mércével mérve is nagymértékű támogatásban részesülnek.
Egyszeri gyerekszülési támogatás 2008. január 1-jétől egy gyerek esetében 12 000 hrivnya, a
második után 25 000 hrivnya, a harmadik és az azt követő gyerekek után pedig
50 000 hrivnya. 1000 hrivnya átzámítva 100 euró, ezt így kell számolni. Az, hogy ennek mi
lesz a hatása, közeledik az újabb népszámlálás, és akkor majd a demográfusok kielemzik,
hogy ennek  van-e bármilyen pozitív hozadéka.

Az oktatásügyben Kárpátalján rendkívül pozitív fejlemény, hogy a II. Rákóczi Ferenc
Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola, amely Beregszászban található, ez az önálló
magyar oktatási intézmény sokkal hamarabb létrejött, mint ahogyan Erdélyben a Sapientia
vagy Szlovákiában a Sellye János Egyetem, és gyakorlatilag egy unikális jelenség azáltal,
hogy a magyarság viszonylag kis létszámához képest egy ilyen felsőoktatási intézményt ki
tudott termelni. Ugyanakkor, ha távlatokban gondolkodunk, nagy veszélyek látszanak az
oktatás területén, ugyanis rendkívül nagyarányú a lemorzsolódás a magyar iskolába járók
között. A beiskolázottak körülbelül 50 százaléka egyáltalán nem jut el az érettségiig. Néhány
évvel ezelőtt bevezették az úgynevezett emelt szintű érettségit, független vizsgaközpontokban
kell érettségizni ahhoz, hogy felvételizni lehessen a felsőoktatásban, és ott többek között vagy
ukrán nyelven, vagy ukrán nyelvből is vizsgázni kell. Itt olyan mértékben elvéreznek a
magyar gyerekek, hogy a lemorzsolódás a teljes végzős létszám 84 százalékát jelenti. Ez már
szinte Európán kívüli adatokat jelez, és természetesen ennek visszahatása van. Ha ezt az
arányt nem lehet a közeljövőben megváltoztatni, akkor a magyar nyelvű felsőoktatás és
közoktatás komoly zsugorodásnak lesz kitéve. Most nincs rá idő, de esetleg a beszélgetés
során ki lehetne térni arra, hogy a nyelvtudás és a nyelvi kérdés miért okoz ilyen súlyos
problémákat.

Azt kell mondanom, hogy a kisebbségi szervezetek közül Kárpátalján és egész
Ukrajna szerte is azt lehet mondani, hogy a legaktívabb érdekvédelmi tevékenységet
éppenséggel a magyar kisebbség szervezetei fejtenek ki. Ukrajnában országos szinten is a
magyarok sokkal jobban látszanak, mint ahogyan azt a lélekszámuk indokolná, olyannyira,
hogy 2005 óta nemcsak társadalmi szervezetek vannak, hanem két magyar párt is van, a
KMKSZ, az Ukrajnai Magyar Párt és az Ukrajnai Magyar Demokrata Párt, hozzátéve, hogy
Ukrajnában nincsenek etnikai pártok, ez a két etnikai párt létezik. Ha elolvassuk a
pártalakításról szóló törvényt és annak a mechanizmusát, csodaszámba megy, hogy ezt
képesek voltak végigcsinálni és megfelelni ezeknek a követelményeknek, mert az egész
törvénykezés a nagy pártokra van kitalálva, az egész választási rendszer is a nagy pártokra
van kitalálva, ma már a kis pártok bejutási esélye gyakorlatilag a nullával egyenlő.

Most egy országos táblázatot mutatok a legtöbb társadalmi egyesülettel rendelkező
kisebbségekről. Lent van a legtöbb, attól megyünk felfelé, ez egy 2004-2005-ös metszet, és
látszik, hogy a magyarok ott is rendkívül erőteljesen jelen vannak, ugyanakkor, tegyük hozzá,
a számok még nem mutatják azt, hogy ezek valóban működő szervezetek-e, mert a legtöbb
csak papíron létezik, kivéve a magyarokat, mert amelyek számszerűen megjelennek, azok
tényleges tevékenységet is kifejtenek valamilyen szinten. Ugyanezen a metszeten látszik,
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hogy a társadalmi egyesületek milyen mennyiségben jelennek meg Kárpátalján, és
gyakorlatilag a ’90-es évek eleje óta ez felmenő rendszerben történik.

A négy nagy egyház a Pravoszláv, a Görög Katolikus, a Római Katolikus és a
Református Egyház, ezenkívül több kisebb egyház is van. Érdekes jelenség, hogy a nagy és a
kis egyházak lélekszáma, a hívek száma gyakorlatilag egy bizonyos szinten beállt, de
elhódítják és nagyobb mennyiségben tudnak új híveket toborozni az úgynevezett új vallási
mozgalmak, amelyek között rendkívül sok a destruktív is.

1990 decemberében hagyták jóvá Kárpátalja címerét, ez Csehszlovákia első
köztársaságbeli nagy címerében a felső sarokban ugyanígy nézett ki. 2009 februárjában
hagyták jóvá Kárpátalja zászlaját. A kék-sárga zászló az ukrán zászló, és rátették a kárpátaljai
címert, ettől lett kárpátaljai címer. Rendkívül érdekes jelenség, hogy a Kárpátaljai Megyei
Tanács a 2009 decemberi döntésével Alekszandr Duhnovics „Kárpátaljai ruszinok” című
költeményét tette Kárpátalja hivatalos himnuszává. Duhnovics a 19. századi ruszin ébredési
mozgalom képviselője volt, és miközben a ruszin autonomizmust szeparatizmusként értékeli,
egy hivatalos állami szerv, igaz, vitákkal övezve, de mégis csak el tudott fogadtatni egy ruszin
szellemiségű himnuszt Kárpátalja hivatalos himnuszaként, sőt, a ruszin nemzetiség elismerése
is megtörtént a Kárpátaljai Megyei Tanács által 2007 márciusában. Ahhoz azonban, hogy
ezzel a nemzetiség elismerésének nagyobb hatása legyen, a megyei tanácsi szint kevés, bár
egy fontos lépés.

Lassan a végéhez érünk, itt van a Vereckei-hágó. Érdekes dolog, hogy egyszer
magyarországi diákokat kísértem. Kiszálltak az autóbuszból, körülnéztek, és azt kérdezték,
hol van a hágó, mert ez nem úgy néz ki, mint a Grand Canyon, nem olyan, mint a
„Honfoglalás” című magyar filmben,amikor a három magyar vezér nem tud keresztülmenni
rajta, de a Vereckei-hágó így néz ki. Egy 1967-es versében Kovács Vilmos kárpátaljai költő

arról ír, hogy ez hát a hon, hol kezdődik a haza, mit jelent az, hogy nép, nemzet, mi a mi
örökségünk, és már 1967-ben így tudott megnyilatkozni.

A kívánt emlékezet. Ha ma Kárpátalján végignézzük az emlékezet mementóit, talán az
a két emlékmű, amelyekről a legtöbb diskurzus folyik, a képen látható, mind a kettő a
Vereckei-hágón áll. A jobboldali a magyar honfoglalási emlékmű, a baloldali pedig az 1939.
évi márciusi események, tehát Kárpátalja visszafoglalása kapcsán a szics-gárdisták
emlékműve. Igazából a vita tárgya az, hogy a vereckei emlékmű határjelző kő-e, vagy pedig a
magyarságnak éppen olyan mementója, mint ahogyan mindenkinek joga van arra, hogy a
történelmi emlékműveit felállítsa. Nagyon súlyos atrocitások és súlyos jelenségek történtek a
vereckei emlékművel kapcsolatosan, ugyanakkor a szovjet katonai, illetve az ukrán nemzeti
emlékműveken is időnként megjelennek a nagy Magyarország matricák és feliratok. Ez a
sajtóban a két fél közötti állandó háborúskodást idézi elő.

Közös történelemkönyv. Megpróbálkoztunk azzal, hogy lehet-e közös
történelemkönyvet írni, és ez a zárógondolat. Önök a magyar változatát kapták meg,
mindenkinek ott van az asztalán. Magyar és ukrán történészek közösen megpróbálták ezt a
20. századot végiggondolni négy nagy történeti korszakban –  Csehszlovákia, revízió, szovjet
és ukrán korszak –, illetve van egy ötödik fejezet, amelyik a nyelv és a nyelvpolitika kérdését
emeli ki, mégpedig éppen azért, mert ebben a multikulturális világban ez az egyik
legfontosabb kérdés volt, amellyel foglalkoznunk kell, hogy mi az a magyar, mi az a ruszin,
mi az az ukrán, mi az az orosz irányzat és a többi.

Most meg lehet azt kérdezni, hogy mennyiben magyar ez a könyv, és vajon magyar-e
egy olyan vállalkozás, amit más nemzetek képviselőivel közösen próbálunk megalkotni. Azt
kell mondanom, a 90 év tapasztalata azt mutatta, hogy a szomszédos országok többsége,
nemzetei semmilyen módon nem írtak be bennünket a történelmükbe, de ha mi kellő
színvonalat tudunk elérni, és azon a színvonalon tudunk megszólalni, megnyilatkozni, ami
már megkerülhetetlen, akkor mi ezt a magunk részéről megtehetjük. Bár nem vonom kétségbe
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az eddigi utakat és az eddig megtett lépéseket, de azt gondolom, esélyt kell adni arra is, hogy
ez a közös történetírás valamilyen eredményre tudjon vezetni, mert látok arra lehetőséget,
hogy ez a közös történetírás talán fontos okulásul szolgálhat.

Mind a két könyv azonos tartalommal, azonos kinézettel és egy időben jelent meg
Magyarországon, illetve Ukrajnában, és Ukrajnában is nagyon pozitív visszhangja van.
Ukrajna szerte az ukránok az oroszokkal vagy a lengyelekkel írhatnának például közös
történelemkönyvet, de eddig ez semmilyen szinten nem sikerült, így nagy az érdeklődés az
iránt, hogy itt milyen módon sikerült ezt megoldani, és ez mennyire előremutató.

Azt kell mondanom, hogy nemcsak az egyes történelmi időszakokkal kapcsolatos vitás
kérdések megfogalmazása jelenthet problémát vagy nehézséget, vagy hosszabb diskurzust
igényel, hanem például az is, hogy a történelmet a mai napig, gyakorlatilag 2009-ig
értelmezzük, az utóbbi két évtizedet is történelemként felfogva értelmezzük. Ez arról szól,
hogy azokat az embereket történelmesítjük, akikkel nap mint nap találkozunk, és ez bizony
rendkívül nehéz dolog.

A kárpátaljai magyarság kitermelt magából egy rendkívül erős, megint csak a
számarányánál sokkal erősebb értelmiségi réteget, ugyanakkor megint csak a számarányából
következően ma az értelmiségi, szakértői szerep és a politikusi szerep sokszor összekeveredik,
éppen ezért az is külön fejfájást és problémát okozott, hogy úgy próbáljuk meg elfogadhatóvá
tenni a szöveget mindenki felé, hiszen itt az egyetértésről van szó, hogy lehetőleg azért senki
ne saját magáról írja meg, hogy ő milyen, vagy milyen nem.

Köszönöm szépen a figyelmüket, szívesen válaszolok a kérdéseikre.

ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. Több előadást hallgattunk már meg a bizottság
rövid története során, de ilyen átfogó, részletekre kiterjedő és ennyire élvezhető előadást talán
még nem, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a bizottság tagjai nevében is.

Az emberben sok kérdés megfogalmazódik, amit az idő rövidsége okán bizonyára nem
lehet feltenni, de úgy gondolom, szinte mindenre választ is kaptunk. Aki már járt Kárpátalján,
mindenhol, lépten, nyomon ezt a kettősséget érzékeli, ami itt többször megfogalmazódott,
akár a nemzetiségi kérdésben, akár a gazdasági fejlettségben, akár a vallási sokszínűségben és
a többi.

Egy rövid példát mondanék. Jól ismertem egy képviselőt, aki előtte egyébként
budapesti nagykövet is volt, és megkérdeztem, hogy ő például milyen nemzetiségű. Mindjárt
rávágta, hogy ukrán, de azelőtt ők ruszinok voltak. Azt gondolom, az identitás kérdése és a
nemzetté válás folyamata ebben a térségben még mindig tart, illetve nem fejeződött be, ezért
nyilván amíg náluk tart a nemzetté válás folyamata, addig nagyon nehéz megfogalmazni
önmaguk számára is azt, hogy ők hogyan viszonyulnak a többiekhez.

Ön a népességfogyás kérdését is említette, azt, hogy amióta Ukrajna függetlenné vált
vagy már előtte is, közel 10 százalékkal csökkent a lakossága. Ennek számos oka van,
egyébként Csernobillal is összefüggésbe hozható, hiszen, amiről nem szoktak beszélni, akkor
is volt egy kivándorlási hullám az országban. Egyébként, ha belegondolunk, Magyarországon
is hasonló mértékű a fogyás, hiszen, ha jól emlékszem, 1980 körül 10 millió 800 ezer volt a
lakosság száma, most pedig 10 millió alatt van. Ha a 10 százalékot nem is érte el ez a fogyás,
de a nagyságrendje 8 százalék körüli, ez ugyanaz, mint Kárpátalján, és lehetne tovább
folytatni a sort.

Nagyon szépen köszönjük ezt az előadást. Azért gondoltunk erre az előadásra, és azért
örülünk annak, hogy ön elvállalta ezt a tájékoztatót, mert 27-én egy kihelyezett bizottsági
ülést szervezünk Kárpátaljára, és úgy gondoltuk, mindenféleképpen jó lesz, ha a képviselők
kapnak egy átfogó tájékoztatást ahhoz, hogy azt a rövid kihelyezett ülést vagy utazást
teljesebbé tudjuk tenni. Ezzel a könyvvel, amit még nyilván nem tudtunk elolvasni, útmutatót
kaptunk hozzá.
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Megkérdezem képviselőtársaimat, van-e kérdésük, hozzászólásuk? (Nincs jelzés.) Ez
nem azt jelenti, hogy nem vagyunk kellőképpen érdeklődők, hanem azt, hogy valóban nagyon
teljes körű volt a tájékoztató. Még egyszer köszönöm szépen, és gratulálok a könyvhöz.
(Fedinec Csilla: Én is köszönöm szépen.)

Egyebek

Tisztelt Képviselőtársaim! Az Egyebekben van-e valakinek hozzászólása? (Jelzésre:)
Parancsoljon!

KALMÁR FERENC ANDRÁS (KDNP): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az
első üléseken tárgyaltunk arról, hogy a gazdaságot is be kellene vonni a bizottsági munkába.
Engem például megkerestek a Délvidékről különböző ötletekkel ilyen Kárpát-medencei
gazdasági hálózat kiépítésére, sőt, ez az úriember a Pannon Forrásnál dolgozott, amelyik egy
oktatási jellegű hálózat.

Arra gondoltam, ideje volna esetleg Becsey Zsolt államtitkár urat meghívni, mert van
ott egy osztályvezetője vagy főosztályvezetője, aki kifejezetten ezzel foglalkozik, és jó volna,
ha meghívná az elnök úr. Javasolom a bizottságnak, hogy bízzuk meg az elnök urat azzal,
hogy meghívja Becsey Zsolt államtitkár urat, és látnánk, mi a jelenlegi helyzet, milyen
kilátások vannak, merre lehetne mozdulni, hogyan tudnánk ezt segíteni.

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Parancsoljon!

FEDINEC CSILLA PhD tudományos munkatárs (MTA Etnikai-nemzeti
Kisebbségkutató Intézet): Elnézést kérek, de fél 7-től a Mathias Corvinus Collegiumban kell
előadást tartanom, szeretnék elköszönni.

ELNÖK: Természetesen. (Fedinec Csilla: Viszontlátásra. – Elhagyja az üléstermet.)
Csak annyit szeretnék ehhez mondani, hogy ez nem felejtődött el, ezt a következő

bizottsági ülések egyikén meg fogjuk tenni, májusban vagy júniusban.
Köszönöm szépen. Amennyiben több jelentkező nincs, mindenkinek köszönöm a

munkáját. Még egyszer elnézést kérek a halasztások miatt, többet nem tesszük hétfőre a
bizottsági ülést.

Mai ülésünket berekesztem.

 (Az ülés befejezésének időpontja: 17 óra 58 perc)

Potápi Árpád János
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Gálné Videk Györgyi


