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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 18 perc)

Tóth István beregszászi főkonzul köszöntője

TÓTH ISTVÁN beregszászi főkonzul: Kedves Vendégek! Köszöntöm a magyar
parlament képviselőit, a szakértőket, valamint a megjelent kárpátaljai vezetőket, kárpátaljai
magyar pártok képviselőit, a civil szervezetek képviselőit, az egyházak képviselőit, Bacskai
József főkonzul urat Ungvárról, Orosz Ildikót, a KMPSZ elnök asszonyát.

Nem akarom húzni a időt, de úgy gondolom, hogy ez valóban egy történelmi esemény,
hiszen a magyar törvényhozásban nem fordult elő az utóbbi évtizedekben, legalábbis a
rendszerváltás után, hogy kihelyezett bizottsági ülést szerveztek volna a határon túl. Ez azt
mutatja véleményem szerint, hogy a Magyar Országgyűlés komolyan veszi a nemzetpolitikai
feladatokat, és nem is szimbolikus, hanem inkább praktikus jelenségnek tartom azt, hogy az
elég nehéz helyzetben lévő kárpátaljai magyarokat látogatta meg először a bizottság.

A bizottság munkájához jó munkát kívánok, és felkérem az ülésnek helyet adó
intézmény képviselőjét, Orosz Ildikót, a KMPSZ elnök asszonyát, hogy üdvözölje a
vendégeket.

Orosz Ildikó, a KMPSZ elnökének köszöntője

OROSZ ILDIKÓ, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnöke: Tisztelt Elnök
Úr! Tisztelt Bizottság, Konzul Urak, Egyházi Méltóságok! Szeretettel köszöntök mindenkit a
főiskolán, kettős minőségemben, egyrészt a főiskola elnökeként, másrészt mint a Kárpátaljai
Magyar Pedagógusszövetség elnöke, akit meghívtak erre a rendezvényre. Ezúton szeretném
megköszönni egyrészt a meghívást, másrészt pedig azt a megtiszteltetést, hogy az egységes
nemzet gondolata nem ragadt le a törvényhozás szintjén, és nem egy jelképes szimbólummá
vált, ahogy mi ezt a Szovjetunióban megszoktuk, hiszen ott állandóan hangoztatták, hogy
mindent a népért, de ez megmaradt a lózung szintjén, a gyakorlatba nem tevődött át.

Azért is örülök, mert miután mi fizikálisan egy más országban élünk, de virtuálisan
mindig a magyar kultúrkörhöz tartozóként éljük meg az életünket, itt minden magyar, hisz
magyar rádiót építtetünk, és magyar kvízjátékokban vesznek részt a fiatalok, és onnét
tájékozódunk a saját sorsunkról is, nagy öröm, hogy ez a látogatás az előtt történik meg,
ahogy az alkotmány alapján az érdemi munka elkezdődik, vagyis a Kárpát-medencében élő

magyarság életét meghatározó sarkalatos törvényeket elfogadják. Reméljük, hogy a határon
túli magyarok véleménye, amihez a mai napon szerény lehetőségeink szerint valószínűleg
minden kárpátaljai magyarságot képviselő szervezet hozzájárul, megjelenik ezekben a
törvényekben, és valódi, egységes magyar nemzet alakulhat ki egy rövidebb-hosszabb időn
belül a Kárpát-medencében.

Engedjék meg, hogy jelképesen mindenkinek átadjunk az intézményünkről egy
emlékművet, ahol a történetünk meg van írva – ez még a tízéves évfordulónkra készült,
nyáron már, hála istennek, a tizenötödik születésnapunkat ünnepeljük –, valamint mindenki
kap a főiskola tudományos folyóiratából egy számot, amiből bepillanthat az itt folyó érdemi
szellemi munkába.

A továbbiakban mindenki számára érdemi, hatékony, jó szellemi munkát kívánok.
Köszönöm szépen.
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Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

POTÁPI ÁRPÁD JÁNOS (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Köszönöm szépen. Tisztelt Főkonzul Urak, Elnök Asszony! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Sok
szeretettel és nagy tisztelettel köszöntöm önöket a bizottságunk, a nemzeti összetartozás
bizottsága első kihelyezett ülésén.

Ha megengedik, akkor ülve folytatnám, annál is inkább, mert formálisan is egy
bizottsági ülést tartunk, és akkor innentől kezdve minden hozzászólónak fel kellene állni, és a
parlamenti képviselők ettől már elszoktak– bár IV. Béla a székeket kihordatta az
országgyűlésből, de utána nagyon gyorsan visszavitték pár évvel később –, úgyhogy ülve
végeznénk a munkánkat.

Találkozás a kárpátaljai magyar szervezetek képviselőivel és magyar egyházi
vezetőkkel

Tehát sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai bizottsági ülésünkön. Azt gondolom,
hogy szimbolikus jelentősége van annak, hogy ma Beregszászon – hogy helyes, Beregszászon
vagy Beregszászban? (Közbeszólások: Mind a kettő.) – tartjuk a bizottsági ülésünket. Amikor
a parlament tavalyi december 23-i ülésén a legeslegutolsó szavazással 2010-ben létrejött a
nemzeti összetartozás bizottsága, és január 1-jétől elkezdtük a tevékenységünket, illetve felállt
ez a bizottság, amikor döntöttünk a munkatervünkről, illetve azt megelőzően eszmecseréket
folytattunk, akkor nagyon fontosnak véltük azt, hogy ne csak a parlament falai között tartsunk
bizottsági üléseket, hanem lehetőleg minél több magyar területre, minél több régióba tudjunk
ellátogatni azért, hogy fizikai valóságában is tapasztaljuk meg a magyar világot Magyarország
határain kívül. Amikor így döntöttünk, akkor szinte egyöntetűen fogalmaztuk azt meg, hogy
az első helyszínnek, majdnem azt mondtam, hogy Beregszásznak kell lenni, de az első
helyszínnek Kárpátaljának kell lenni, és ha már Kárpátalja, akkor azt gondolom, hogy szinte
evidens volt az, hogy Beregszászra látogatunk el, illetve a kihelyezett bizottsági napunk fő

célpontja, illetve állomása Beregszász lesz.
Talán azért is, mert Beregszász az elmúlt évtizedekben, illetve 1918-20 után az itteni

magyarságnak az egyik fellegvárává vált. Bár nem a legnagyobb településről van szó, de azt
gondolom, hogy a kulturális kisugárzása ennek a kisvárosnak olyan, amely példaértékű
nemcsak a kárpátaljai magyarság sorsát tekintve, hanem az összmagyarság sorsát tekintve is.
Missziós küldetése volt ennek a városnak, és ha a legutóbbi két évtizedet tekintjük csak, akkor
missziós küldetése volt ennek a főiskolának is, amelynek sokszor a fizikai léte került
veszélybe. De úgy gondolom, hogy minden politikai és minden gazdasági nehézség ellenére
mind a kárpátaljai magyarság, mind pedig ez a város és ez a főiskola bizonyította azt, hogy
élni akar és meg akar maradni, és a magyar kultúrának az egyik legfontosabb állomása kíván
lenni. Ezért gondoltuk azt, hogy ha bebocsáttatást nyerünk a főiskolára, akkor itt tartanánk
meg ezt a bizottsági ülést.

Már a sajtó kérdezte tőlem, hogy milyen konkrét jelentősége van egy ilyen bizottsági
ülésnek, lesznek-e kézzelfogható eredményei egy ilyen tárgyalásnak. Nagyon sok bizottsági
ülésen vettünk részt az életünkben, különböző helyeken volt módunkban ezt megtenni, és
mindannyian tudjuk azt, akármelyik oldalán ülünk az asztalnak, hogy az ilyen üléseknek
kézzelfogható és gyors eredményei nagyon kevés alkalommal vannak. Viszont azt gondolom,
mégis nagyon fontos, hogy minél többször tudjunk találkozni akár ilyen módon is, hiszen nem
mindegy az, hogy például a magyar parlamenti képviselők milyen tapasztalatokkal
gazdagodva térnek vissza Budapestre, illetve a választókörzetükbe, a Magyar
Országgyűlésben a törvények tárgyalásánál milyen álláspontot képviselnek, illetve az élet
egyéb más területein a saját lobbierejüket felhasználva hogyan tudnak konkrét segítséget
nyújtani például Kárpátaljának vagy Beregszásznak, vagy ennek a főiskolának.
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Ami miatt még itt vagyunk, az minden egyes eredmény mellett, amit ez a főiskola az
elmúlt években bizonyított és letett az asztalra, talán az is, hogy – csúnya szóval, nem tudom,
hogyan kellene fogalmaznom – ennek a főiskolának a píárja, vagy a reklámja, vagy az a
tevékenysége, amelyet arra fordít, hogy egyáltalán meg tudjon maradni, az egyik
leghatékonyabb, amivel én találkoztam a felsőoktatás területén. Nem tudok még olyan
intézményeket, ahol ennyi képviselő fordult volna meg a különböző kulturális
rendezvényeken, versenyeken és egyéb más területen. Tudjuk azt, hogy mind a működéshez,
mind pedig a felújításhoz ezt az óriási lobbierőt mindig fel szokták használni, úgyhogy biztos,
hogy ennek is köze van ahhoz, hogy nemrégiben, a farsangi időszak után, bár jóval
kevesebben voltunk, de azért akkor is többen voltunk itt országgyűlési képviselők, és utána
mindjárt itt tudtuk megszervezni ezt a bizottsági ülést.

Szeretnék köszönetet mondani a főkonzul uraknak, illetve az elnök asszonynak, a
főiskolának azért, hogy bebocsáttatást nyertünk a mai napon, minden kedves meghívottnak,
hogy eljöttek a mai bizottsági ülésünkre, illetve a képviselőtársaimnak, hogy részt vesznek
ezen az utazáson, illetve a bizottsági ülésen. Sok formális dolog nem lesz, de legalább a
napirendi pontunkat, azt az egyet, Találkozás kárpátaljai magyar szervezetek képviselőivel és
magyar egyházi vezetőkkel, megkérném a bizottság tagjait, hogy fogadjuk el, és utána át is
adom a szót. Aki elfogadja, kérem, jelezze! (Szavazás.) Úgy látom, hogy egyhangúlag
fogadtuk el a napirendünket.

Bár a nevünk ki van téve ide az asztalra, és az önöké is, én még el is tudom olvasni
némelyiket, de nem mindannyian tudjuk ezeket elolvasni, ezért kérném, hogy az, aki
hozzászól a bizottsági ülésen, mutatkozzon be, hiszen elég számosan vagyunk itt a bizottsági
ülésünkön. Szeretném elmondani, hogy nem csak parlamenti képviselők vannak itt egyébként.
Tizenkét taggal jött létre ez a bizottság, az MSZP nem delegált még tagot a bizottságba, tehát
tizenegy taggal működünk. Ma reggelig úgy volt, hogy tizenegyen érkezünk, viszont LMP-s
képviselőtársunk reggel visszamondta más program miatt a részvételt, így tízen vagyunk itt a
bizottság tagjai közül. Ezen kívül pedig a bizottság, illetve a képviselőtársaim szakértői
vannak jelen, a KIM osztályvezető asszonya, a brüsszeli UNINEU irodavezetője, illetve a
Külügyi Hivatal munkatársa, valamint egy jegyzőkönyvvezető van még itt jelen
magyarországi oldalról. Köszönöm szépen.

Akkor át is adnám a képviselőtársaimnak a szót, ha valaki magához kívánja ragadni.
(Nincs jelzés.) Mivel nincs jelentkezés (Derültség.), aki beszélni kíván, kézfeltartással jelezze.
Ha senki sem kíván… (Közbeszólások: Hallgatnánk inkább. – Révész Máriusz jelentkezik.)

Parancsoljon!

Képviselői kérdések

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Amikor sok-sok évvel ezelőtt itt jártam Kárpátalján,
akkor nagyon szembetűnő volt az, hogy amikor bementem egy iskolába, az iskolák
bejáratánál keresztbe volt téve a magyar zászló és az ukrán zászló. Most is, ahogy néztem, a
városházán ki volt rakva a magyar zászló is. Annak idején – ez olyan 10-15 éve lehetett –
arról beszélgettünk, hogy itt, Kárpátalján mennyivel jobb a magyar kisebbség helyzete, mint
bármilyen más országban. Azóta hallani különböző híreket, és más híreket is.

Én igazából azt szeretném megkérdezni, hogy most ez pozitív, hogy a városházán kint
van a magyar zászló, de milyennek ítélitek meg a mindennapi helyzetet. Gondolom, mivel a
sajtó itt van, nem lehet úgy fogalmazni.

OROSZ ILDIKÓ, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnöke: Kimentek,
sajtótájékoztató lesz.
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DR. KOVÁCS FERENC (alelnök, Fidesz): Kiegészíteném Máriusz kérdését, hogy
hogyan látják, akik itt élnek, hogyan tudunk együttműködni, hogy még jobb legyen a helyzet
minden területen, a gazdasági, az önkormányzati, a kulturális oldalon. Én azért elmondom,
hogy  kapcsolatban vagyok az itteni polgármesterekkel mint nyíregyházi polgármester,
úgyhogy mi már dolgozunk is ilyen projekten.

ELNÖK: Kalmár Ferenc!

KALMÁR FERENC ANDRÁS (KDNP): Kalmár Ferenc vagyok, Csongrád megyei
képviselő, kereszténydemokrata. Azokon a kérdéseken túl, amiket a képviselőtársaim
feltettek, én meg szeretném kérdezni mint kereszténydemokrata, hogy az egyházi iskoláknak
milyen a helyzetük, és egyáltalán az egyházi élet hogyan néz ki, hogyan zajlik Kárpátalján. Ez
az egyik kérdésem.

A másik kérdésem pedig arra vonatkozik, hogy, mondjuk így, a közembernek –
elnézést ezért a kifejezésért – a mindennapi élete és a megélhetése hogyan történik, hogy lehet
megélni Kárpátalján, mik az egzisztenciális problémák, munkanélküliség, szociális
nehézségek. Ha ezekről hallhatnánk néhány szót, azt megköszönném.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy egy hibát vétettem, az egyházi
vezetőket nem üdvözöltem, illetve a püspök urakat szintén. Elnézést kérek, és természetesen
sok szeretettel üdvözlöm a bizottsági ülésünkön őket. (Ékes Ilona jelentkezik.)

Ilona!

ÉKES ILONA (Fidesz): Én az itteni civil szervezetekről szeretnék egy kicsit többet
megtudni, hogy mennyire vannak civil szervezetek, milyen civil szervezetek, hogy mennyire
könnyű az alapítása egy civil szervezetnek. Tervezzük egy Kárpát-medencei civil fórum
létrehozását, és emiatt is kérdezem.

ELNÖK: Kőszegi Zoltán!

KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Nagy tisztelettel köszöntöm én is a meghívottainkat.
Kőszegi Zoltán vagyok a Fidesz-frakcióból, és Dabas polgármestere is. Nagy örömmel láttam,
illetve tudom is, hogy mi is támogatói vagyunk a főiskolának, és ott van a város neve. Erre
büszke vagyok, és remélem, hogy nagyon sok más város is fog csatlakozni ehhez.

Én is képviselőtársam, Ékes Ilona kérdéséhez csatlakoznék, én is nagyon kíváncsi
vagyok a civilek tevékenységére és lehetőségeire. Úgy érzem, hogy a magyar politikában
eluralkodik az, hogy elsősorban a határon túl működő magyar pártok képviselőivel tartjuk
szorosan a kapcsolatot, és alakítjuk a saját magyarországi véleményünket és formáljuk a
döntéseinket, és úgy érzem, hogy sokkal inkább fel kellene venni az egyházak és a civil
szervezetek képviselőivel a kapcsolatot, illetve őket be kellene vonni, és az ő véleményüket is
hallani. Erre nagyon jó alkalom a mai is, hogy mi, parlamenti képviselők, döntéshozók halljuk
a pártok képviselői mellett az egyházak, illetve a civil szervezetek képviselőit, úgyhogy
elsősorban arra lennék kíváncsi, hogy ők hogyan látják a saját helyzetüket, és hogyan látják a
mai magyarországi folyamatokat.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Alelnök asszony!

DR. SZILI KATALIN (alelnök, független): Elnök úr, köszönöm szépen. Szili Katalin
vagyok, a bizottság alelnöke, és szeretném Ildikónak megköszönni, hogy helyet ad ennek a
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mai kihelyezett bizottsági ülésnek. Mivel a vendéglátónk egy oktatási intézmény, és nagyon
jól tudjuk, hogy az elmúlt esztendőben elég sok probléma volt részben az érettségi, részben a
magyar nyelvű oktatás kérdéseiben, a finanszírozás kérdéseiben, úgyhogy én erről szeretnék
néhány szót hallani, hogy ebben ma hogyan állunk.

A bizottság részéről szerintem, mivel most a konzulátuson jártunk, és ott kaptunk egy
tájékoztatást az állampolgárság kérdésköreiről, ezért szeretném, ha a meghívott vendégeink
részéről is tájékoztatást kapnánk, hogy önök ezt hogyan látják, milyen nehézségeik vannak.

Nyilván nekünk ma az is a célunk, hogy egyfajta problématérképet vessünk fel, hogy
mi az, amiben katalizátor szerepet tud játszani a bizottság, és amiben esetlegesen a
végrehajtást segíteni tudja, vagy ellenőrizni tud, úgyhogy én azt gondolom, hogy jó lenne, ha
minden olyan kérdés terítékre kerülne, amiben a bizottság a következő időszakban valamilyen
szerepet játszhat.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Lesz még egy kör. A képviselőtársaimat arra
kérném, hogy talán az első kört, a kérdéseinket fejezzük be, és adjuk meg a lehetőséget, hogy
a kárpátaljai képviselők, illetve szervezetek, egyházak vezetői tudjanak bemutatkozni, illetve
a kérdésekre felelni, és nyilván utána tudunk beszélgetni is, illetve ha lesznek még kérdések,
arra válaszolni is.

Kovács Miklós (KMKSZ) tájékoztatója

KOVÁCS MIKLÓS, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke: Hölgyeim és
Uraim! Szeretettel köszöntöm én is a vendégeinket. Vegyük úgy, hogy aki ezen az oldalon
van, az mindenki itthon van, és aki a másik oldalon, az vendég.

A politikára összpontosítanék, lévén, hogy ez a szakmám, az oktatással, más egyéb
kérdésekkel van kinek foglalkozni a jelenlévők közül. Megpróbálok rövid is lenni, bár ez nem
biztos, hogy sikerül, tekintettel a helyzetre.

Ami az ukrán politikai helyzetet illeti, különös tekintettel ránk, néhány tézisszerű pont,
leginkább kihegyezve azokra a dolgokra, amikben kényszer- és tévképzetek lehetnek. Az
egyik ilyen tévképzet, ami folyton elhangzik, hogy Ukrajnának van egy oroszbarát elnöke,
ergo az ukrán nacionalistáknak most coki, kisebbségbarát oktatás- és egyéb politika van
Ukrajnában. Ez nem igaz, bugyuta, felületes kép a dologról.

Ukrajnában az a szokás, hogy a keleti politikai erők a bizniszre összpontosítanak és
magasan tesznek a humán szférára, lévén, hogy az itteni milliárdosok gyermekei Oxfordban
és Párizsban tanulnak, nem érdekli őket, hogy mi van az oktatásban. Ennek következtében
általában az szokott történni, hogy az oktatást odaadják az ukrán nacionalistáknak. Ez mindig
így volt, most van egy kis kilengésszerűség, mert beraktak egy Tabacsnik nevezetű ruszofilt
oktatási miniszternek, aki szimbolikus ukránellenes gesztusokat tesz. Azonban ez nem jelenti
azt, hogy az oktatás területén valódi koncepciózus kisebbségbarát politika lenne, sőt
jellemzőbb az, hogy például felvételizni irodalomból nem lehetett oroszból, magyarból,
románból, franciából, s a többi, most megtörtént a nagy áttörés, oroszból már lehet,
magyarból továbbra sem.

A Janukovics-kormány kisebbségbarát ezerrel, korábban a választásokon voltak
magyar nyelvű szavazólapok, mi sem természetesebb, Janukovics újra bevezeti a
nemzetiségek nyelvén is a szavazólapok nyomtatásának a lehetőségét, de természetesen erről
szó sincs. Vagy, hogy még egy ilyen példát említsek, 2012-ben választások lesznek
Ukrajnában, ha odáig nem lesz valami egyiptomi forgatókönyv. A választásokkal
kapcsolatban eldőlt, hogy vegyes rendszerű lesz, tehát 225 listás, zárt országos listás
képviselő lesz, és 225 egyéni körzetes. Amikor először volt vegyes választási rendszer
Ukrajnában a ’98-as választásokon, az a törvény még tartalmazott egy olyan passzust, hogy a
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nemzetiségek lehetőleg egy választókerület területén kell hogy éljenek, és lehetőleg túlnyomó
többséget alkossanak. A 2002-esre ezt már kivették belőle, és nem hallottam arról, hogy ezt a
normát újra visszatennék az állítólag kisebbségbarát Janukovics-rezsim emberei a választójogi
törvénybe. Egyelőre az az információ szivárgott ki, hogy az itteni két hatalompárt, a Régiók
Pártja és a Jeca, vagyis az Egységes Közép nevezetű helyi párt úgy döntöttek, hogy nem lesz
magyar körzet. Tehát hat körzet lesz, mert azt is elosztották, hogy hol lesz képviselő, ezek
között úgynevezett magyar körzet, amilyen volt ’98-ban és 2002-ben, nem lesz. Kicsit
eltértem a dolgoktól, de az a lényeg, hogy ezt a fajta sztereotípiát, hogy itt valamiféle pozitív
elmozdulás történt volna, mindenképp el kell oszlatni.

A nagypolitikai helyzetből ránk vonatkozó másik rész az, hogy a Janukovics-kormány
nagyon kemény megszorító intézkedésekre kényszerült rá, aminek még csak az elején van. Az
IMF egyértelműen jelezte, hogy egyenlítsék ki a nyugdíjkasszát, aminek egyharmados a
hiánya, és jelezte azt is, hogy fizettessék ki az emberekkel a gáz-, meg a villanyszámlát. Mit
tudom én, várhatólag egy olyan 3-400 dollárért fogják venni a gázt 1000 köbméterenként az
oroszoktól, az átlagfogyasztóval kifizettetnek ebből cirka 100 dollárt, valamivel többet. De
ugyanez érvényes az áramra, tehát ha az áramot nem húzzák utána a gázárnak, akkor világos,
hogy mi fog történni.

A nyugdíjrendszerrel kapcsolatban meg értelemszerűen az van, hogy egy egyharmados
hiánya van a nyugdíjkasszának, értelemszerűen a nyugdíjkorhatárt kell emelni, valamint meg
kell próbálni behajtani a járulékokat, amit most többnyire nem fizetnek. Ha megpróbálják ezt
megcsinálni, akkor az azt jelenti, hogy a kisvállalkozásokat egy az egyben megölik, lévén,
hogy a kisvállalkozások a korrupciós adó mellett már a hivatalos adókat nem tudják kifizetni.
Viszont a nyomás igen nagy, tehát Ukrajna IMF-segítség nélkül nem tud felszínen maradni,
és nyomják a kormányt. Ebből következik az, hogy bűnbakot kell keresni. Mi vagyunk,
magyarok az egyik lehetséges bűnbak szervezet.

Az utóbbi időben komoly szervezett magyarellenes kampány van, amely mögött fel-
feltűnik az ukrán titkosszolgálat is, amely legutóbb, ugyebár, lefilmezte azokat, akik
állampolgári eskütétel céljából jelentek meg múlt vasárnap az ungvári konzulátuson. Az ukrán
titkosszolgálat vezetősége nyilatkozik arról, hogy micsoda tehetetlen helyzet az, hogy az
ukránok nem reagáltak élesen a szlovák, illetve a magyar állampolgársági törvényre, és ennek
következtében mi vagyunk a fasiszták, irredenták, az ukrán nemzet ősi ellenségei, a szabadság
küzdelmeinek vérbe fojtói, és akkor még finoman adom vissza a rólunk szóló publikációk
tartalmát. Ilyen jellegű megnyilvánulások voltak korábban is, de helyenként, időnként, úgy,
hogy koncentráltan és nyilvánvalóan szervezetten, ez egy újabb fejlemény.

Tehát a kárpátaljai magyarság, amikor a jelenlegi hatalmi struktúra veszélyben van
azáltal, hogy a megszorító intézkedések egy év alatt a felét vitték el a győztes politikai erő
támogatottságának, és semmiféle jele nincs annak, hogy a következő hónapokban ez a
tendencia, legalábbis a legközelebbi választásokig ne folytatódna, ez egyrészt a diktatórikus
tendenciáknak a további erősödését, másrészt pedig az ilyen bűnbakos kalandorakciók
veszélyét nyomja fel az egekbe. Ez az általános politikai helyzet. Komoly, reális
egzisztenciális veszélyben vagyunk most mi, kárpátaljai magyarok.

Mit lehet tenni Magyarország részéről – vetődik fel a teljesen logikus kérdés, már ha
felvetődik. Remélem, felvetődik, azért vezettem fel így a dolgot, hogy ez így felvetődjön.
Ennek a dolognak egyrészt az első számú vetülete külpolitikai jellegű, amiben, ugye, nem ti
vagytok az illetékes bizottság. Illetve ez egy komoly kérdés, hogy milyen vonatkozásban
illetékes ez a bizottság, hiszen a normális parlamentáris logika szerint a bizottságoknak meg
kell hogy legyen a megfelelője a végrehajtó hatalomban. Itt elvileg lenne a nemzetpolitikai
államtitkárság, mint az általatok ellenőrizhető és felügyelhető szerv a végrehajtó hatalomban.
Ez külpolitikai kérdés elsősorban. Tehát Magyarország külpolitikájának késznek kell lenni
arra, hogy egyrészt ezt a mi nagyon veszélyes helyzetünket mint tényleges nagyon veszélyes
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helyzetet percipiálja, és ezt a fajta dolgot érvényesítse az ukrán kétoldalú kapcsolatokban. Ez
a legnagyobb és legnehezebb probléma.

A külpolitika logikájából adódóan úgy működik, hogy a szomszéd ország az barát, és
a vezetői azok jó fiúk, és ha hazudnak egyet, akkor úgy teszünk, mintha el is hinnénk. Ezek a
balkáni rosszfiúk, mármint akik irányítják ezt az államot, ők nagyon egyszerűen működnek,
ha valaki udvarias velük, akkor az gyenge, idióta, becsapni való hülye. Ez érvényes
értelemszerűen a magyarországi külpolitikai partnerekre is. Ilyen pozícióban
Magyarországnak arra, hogy valamiféle hatást gyakoroljon az ukránokra, higgyék el, ezt
húszéves ukrajnai politikai tapasztalat alapján mint kijelentést tettem meg. Tehát a bevett
normális, udvariaskodó külpolitikai stílus azt jelenti, hogy ukrán testvéreink, nyugodtan
irtsátok ki a magyarokat, a fő, hogy jóban legyetek velünk államközi szinten. Na, most, nem ti
vagytok az illetékes bizottság, de ha nem történik változás, akkor az azt jelenti, hogy
sorsunkra vagyunk hagyva.

De természetesen ugyanez a logika érvényes az összes többi kapcsolatrendszerre,
ugyanis, mit tudom én, az oktatási minisztériumnak van egy folyamatban lévő ekvivalencia
szerződése, miért ne írná alá amiatt, mert az ukránok az ekvivalencia szerződés ránk
vonatkozó részét nem tartják be, és az itteni, Magyarországon PhD-zett emberek nem tudják
konvertálni a fokozatukat. Az egeket verő ukrán tudományos élet azt mondja, hogy a magyar
PhD fokozat smafu. Még végigmegy még egyszer az itteni korrupt rendszeren belül, mert ha
nem, akkor te senki vagy. És mindezt meg lehet tenni az érvényes ekvivalencia szerződés
mellett. De a két fél csinovnyikjainak haverkodniuk kell, mert, ugye, barátok vagyunk,
kollegák, te is szakember vagy, én is szakember vagyok, vannak ezek az idióta politikusok,
akik mindent összehordanak, de mi, oktatási szakemberek megértük egymást, különben is el
kell költenünk a kiküldetési pénzt, amikor elmegyünk megdumálni az ekvilalencia szerződést,
kössük meg, mert az milyen jó nekünk. De nekünk meg nem jó, és akkor okvetetlenkedünk.
És amikor elmegyünk okvetetlenkedni, akkor automatice belecsúszunk a játékrontó
szerepébe, és a magyar államapparátuson belüli ellenlobbistáink számát szaporítjuk
exponenciálisan minden egyes alkalommal, amikor ez a fajta logika, mármint amit itt
megjegyeztem a külüggyel meg az oktatásüggyel kapcsolatban, működik továbbra is.

Az önkormányzatok bratyiznak Munkáccsal, Ungvárral, akárki mással. Munkács a
Baloga-féle brigád központja, akik tízezrével vettek magyar szavazatokat, azokat a magyar
szavazatokat, amiknek most a magyar érdekképviselet politikai súlyát kellene megadniuk.
Ezek a szavazatok azért nem mentek magyar pártra, mert jöttek Balogáék, és azt mondták,
hogy 150 hrivnya, szavazz ránk, küldd el a francba a magyar pártot. Működött, és ti ott fogtok
bratyizni a munkácsi főnökséggel, és ott fogtok majd bratyizni a kárpátaljai főnökséggel, a
Jeca-val, amely megcsinálta azt, hogy Brenzovicsnak az esélyét csökkentendő, olyan
választási körzetet rajzolt meg, aminek a települései nem határosak egymással. Az amerikaiak
is csak gerrymanderinget csinálnak, de itt az ukránok világi újítással léptek fel, az egyik
körzetüket sikerült úgy meghúzni, hogy a települések nem érintkeznek, nem határosak. De
hát, testvérvárosi, testvérmegyei, testvértelepülési kapcsolatokat kell létesíteni. És megint
csak az van, hogy akkor a magyar szempontok, mármint az itteni szerencsétlenek szempontjai
azonnal másodlagosak.

Ez a problémának a magva, amiben ti ugyan nem vagytok illetékesek, mint illetékes
bizottság közvetlenül, mert ez általános politikai hozzáállásnak vagy politikai akaratnak a
kérdése. Az önmegsemmisítő politikai paradigmák megtörésére való akarat kérdése,
amennyiben ilyen létezik, megjegyezném, hogy itt is ezt a fajta hozzáállást érvényesíteni kell,
egyébként nekünk végünk. És folytatódik az a szisztéma, hogy Magyarország ilyen siratófal
szervezeteket hoz létre, aminek az a lényege, hogy segíteni a dolgokon nem tudunk, esetleg
elsírhatják az érintettek a bánatukat, mint amilyen szerep esetleg nektek is kinéz, ha nem
döntötök másképp, de ez a kitaposott ösvény, ebben vagyunk, ebből kellene kizökkenni.
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Értelemszerűen az sem a ti problémátok, vagy abban sem ti vagytok illetékesek, hogy
hogyan lehetne koordinációra bírni a magyarországi különféle hivatalokat. A mi ügyeinkkel
nem egy központ foglalkozik, hanem néhány. Ezek a központok rendes, bürokratikus
intrikaharcokat vívnak. Például kiderült, hogy a főiskolát a Bethlen Alapból fogják támogatni,
minek következtében a Pedagógusszövetség közgyűlésén az oktatási minisztériumnak nem
jelent meg képviselője. A nemzeti összetartozás kormány idején az oktatási inter-
minisztérium nem képviseltette magát. Azelőtt nyolc évig a balliberális kormány idején
mindenki eljött a KMPSZ közgyűlésére mint civil szervezet, most egy fia ember nem került
ide. Vajon miért? Csak nem azért, mert kicsinyes módon megsértődtek azért, mert nem ők
osztják a pénzt? Merjek ilyet feltételezni a nemzeti együttműködés kormányzat mindennapos
működéséről? Meg tudjátok oldani, hogy ilyen kérdések ne legyenek? Amennyiben igen,
akkor próbálkozzatok ezzel, de szeretném megjegyezni, hogy a problémáknak, mármint a
tényleges problémáknak ez a léptéke és ez a témája. Ezen problémák kezelése nélkül az
összes többi kérdés vitaminnal meg aszpirinnal traktálni a tbc-vel diagnosztizált beteget.

Én itt el is vágom, mert sajnos tényleg nem sikerült rövidnek lenni.

KALMÁR FERENC ANDRÁS (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr, és köszönöm,
Miklós – gondolom, a többi kollega nevében is –, ezt a tartalmas beszámolót. Ebben a
bizottságban per pillanat én úgy látom, hogy én vagyok az egyedüli, aki a külügyi
bizottságnak is tagja vagyok, ezért kértem szót. Szávay Pista is tagja volt, de már nem,
(Kőszegi Zoltán felé:) valamint te is tagja voltál, de már nem, meg elnök úr is tagja volt, de
már nem. Én viszont maradtam. Amikor létrejött ez a bizottság, akkor ide delegáltak a KDNP
részéről, és beléptem, de maradtam a külügyi bizottságban is.

Én már, ugye, találkoztunk legutóbb a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumán,
akkor bemutatkoztam. Itt is elmondom nagyon-nagyon röviden, hogy én erdélyi származású
vagyok, brassói származású, úgyhogy nagyon megértem azt, amit mondasz, és megmondom
őszintén, hogy nem is gondoltam másra, és nem is gondoltam soha másra, hogy ez itt
másképp volna. Ugyanis ez a bizánci politika, ami Romániában ment, miért volna másként
emitt?

De felmerül egy-két kérdés azért, ha már itt külpolitikával foglalkozunk, és azért itt
van egy, hogy úgy mondjam, térségi kontextus is, hogy te hogyan látod, ami nagyon fontos,
és számunkra, most bocsánat, de egy picit visszaugrom időben, ha jól tudom, Magyarország
volt az első ország, amelyik Ukrajnában (Kovács Miklós: A második. A lengyelek beelőztek.),
a lengyelek beelőztek, mindenesetre ott voltunk az elsők között, akik követséget nyitottunk
Kijevben, és ez nem volt véletlen. Most azt szeretném megkérdezni, hogy hogyan látjátok ti
az ukrán-román és az ukrán-orosz kapcsolatot. Ezt nem véletlenül kérdezem, de nagyon
kifejteni, hogy miért, nem akarom.

KOVÁCS MIKLÓS, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke: Elnézést a
többiektől. A románokkal nyílt területi viták vannak, tehát velük a helyzet nyilvánvalóan
rosszabb. A Kígyó-sziget, a Duna-delta ügye, Moldávia, Dnyeper, Transznisztria, tehát a
magyarhoz képest ezek jóval durvább dolgok. Ezért is furcsa, hogy akinek ilyen ügye van a
románokkal, az miért nem próbál már csak az ősi diplomáciai logika szerint is barátkozni a
magyarokkal. Ez jellemző az ukránokra, hajlamosak az önsorsrontásra, azt kell mondjam, de
ez így van. Tehát semmi változás nem látszik a román oldalon, illetve ez a kettős
állampolgársági ügy ugyan analóg, de annál csúnyább az, hogy az régebben megy, nagyobb
léptékű, és alapjában véve hallgattak. A magyar gyakorlatilag még csak most indul be,
nyilvánvalóan kisebb léptékű lesz, és mégis nekünk másztak.

Ami az oroszokat illeti, az egy durvább dolog. Az oroszoknál parlamenti választás lesz
a jövő héten, majd elnökválasztás. Úgy tűnik, hogy a tandemokráca megbomlik, tehát vannak
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jelek, amelyek arra mutatnak, hogy Putyin-Medvegyev párharc is lehet akár. De tény az, hogy
az oroszok birodalmi nemzet, a birodalmat vissza szeretnék szerezni, és ennek a központi
eleme Ukrajna. Az orosz világhatalmi státus Ukrajna nélkül nem működik, Ukrajna
mindenképpen kell. Ennek megfelelően Putyin megpróbálja felmutatni azt, hogy visszaterelte
Ukrajnát a birodalomba, első lépésként úgy, hogy betereli a vámszövetségbe. Gyakorlatilag
ultimátumot adott az ukrán vezetésnek, hogy jó lenne ezt megtenni, ha megteszitek, akkor
kaptok az orosz olaj- és gázpénzekből, ha meg nem, nem tudom, nyíltan nem mondta, de
nyilván beleértette azt, hogy azért a világpiaci árak szépen mennek felfelé, és mi lesz, ha majd
direktben érvényesítünk pár dolgot, nem beszélve arról, hogy a befolyásuk az ukrán
belpolitikára igencsak vaskos. Tehát ez az orosz dolog mindig is megvolt, mióta Ukrajna
megvan, ez az alaphelyzet. Az oroszok előbb-utóbb megpróbálják visszaszerezni Ukrajnát,
vagy annak legalább a keleti iparvidék részét, de soha nem volt éles, nem volt direkt. Most az
orosz belpolitikai helyzet, meg az általános helyzet miatt ez az ügy úgy tűnik, hogy most
élesbe fordult.

KALMÁR FERENC ANDRÁS (KDNP): Köszönöm szépen.

Képviselői reflexiók

KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Köszönöm. Mint az első kérdésemnél elmondtam,
engem elsősorban az érdekelne, hogy az egyházi képviselők, illetve a civil szervezetek
képviselői hogyan látják az itteni magyarok helyzetét, illetve a magyarországi politikai
döntéseket, illetve politikai folyamatokat.

De Miklós bevezetője után, anélkül, hogy vitatkoznék vele, én azt mondom, hogy az
egyik fő probléma szerintem az volt, hogy a magyar politikai elit mindig csak a politikusok
véleményét hallgatta meg. Én ezt önmagában hibának tartom, azért is, mert én egy
kisvárosnak is polgármestere vagyok, és én igenis kitartok amellett, hogy a település szintű

kapcsolatoknak komoly hozadéka és eredménye lehet. Pontosan a nagypolitika
keszekuszasága miatt, sokszor annak a korruptsága és a különböző érdekek mentén való
működése miatt lehet emberközelivé tenni a politikát, és lehet, mondjuk, települések közötti
kapcsolatokkal javítani, ugyanis egy-egy településnek, Ukrajnában lévő kárpátaljai, vagy akár
erdélyi településnek a polgármesterével való jó viszonnyal, jó kapcsolattal sokat tehetünk
egy-egy magyar iskoláért, egy-egy magyar közösségért, magyar civil szervezetért.

Ezért én azt mondom, hogy nagyon fontos a mai beszélgetésen belül az, hogy ezt
megerősítsük, hogy nemcsak nagypolitika, és nemcsak politikusok vannak, akik tehetnek a
magyarságért, hanem nagyon sokan mások is, és igenis kell keresni ezeket a kapcsolatokat, és
a jó szándék esélye és reménye nélkül nem lesz változás. Én belátom azokat, amiket mondasz,
szerintem már százezerszer elmondtad, nagyon sokszor, mégsem értél vele nagy változásokat,
és mi sem fogunk, parlamenti képviselők. Be kell látnunk a korlátainkat, ezt szerintem
tudomásul kell venni, azon belül viszont erkölcsi kötelességünkké kell tenni, amit e kereteken
belül tehetünk.

Én úgy gondolom, hogy a mai látogatásunknak is az egyik eredménye lehet, hogy
keressük meg azokat a kapcsolódási pontokat, amiken keresztül javíthatunk a helyzeten,
javíthatunk az itteni magyarok helyzetén, és javíthatunk a közösségeink közötti
kapcsolatokon.

Továbbra is azt hangsúlyozom – és személyesen továbbra is kérném –, hogy én
nagyon-nagyon kíváncsi vagyok a civil szervezetek, illetve az egyházak jelen lévő
képviselőinek véleményére az itteni helyzetet illetően, és a magyarországi döntéseket és
folyamatokat illetően is.

Köszönöm szépen.
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ELNÖK: Révész Máriusz!

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Neked is van igazságod, de Miklósnak is van. Nagyon
röviden, Miklós felsorolt egy-két problémát. Szerintem a bizottsági elnök úrnak javasolom,
vegyük fel a napirendre azt, hogy hogyan áll itt az ekvivalencia-egyezménynek a betartása
ukrán-magyar viszonylatban. Kérjünk erről egy tájékoztatót az oktatási minisztériumtól, az
itteniektől, és ezt a problémát próbáljuk megoldani, és ha ez sikerül, akkor vesszük a listáról a
következőt. Felsorolhatunk itt hosszan sok mindent, és akkor mint a siratófalnál
kesereghetünk. Listázzuk a dolgokat, és egyesével menjünk neki. Ebben az évben megoldunk
kettőt, a következőben megint kettőt, aztán pedig lehet menni tovább. Vagy sikerül
megoldani, vagy nem, de ha nem megyünk neki, akkor biztos, hogy nem, úgyhogy egy ilyen
napirendi pontra máris tennénk javaslatot. Ez valószínűleg motiválóan hatna az oktatási
minisztériumra is, de talán még az ukrán félnél is fog valami történni.

DR. HOPPÁL PÉTER (Fidesz): Köszönöm szépen. Hoppál Péter vagyok Pécsről.
Engem igazából két fontos dolog izgat, mindegyik valójában statisztikai jellegű, úgyhogy
talán ebben a történelmi egyházak, illetve a politikai is, gondolom, segítségünkre tud lenni.

Ami követhető a változások óta, az elmúlt húsz évben az ügyben, ha tudnának, ha
tudnátok valamiféle perspektívát felrajzolni, hogy az elvándorlás vonatkozásában milyen
számok láthatóak. Érdekelne az is, hogy mi a helyzet a történelmi egyházak lélekszámának
változása vonatkozásában húszéves távlatban, illetve az is nagyon fontos, hogy az itteni
tanügyi törvény okozta problémák miatt kérnék szépen egy szembesítést a számokkal, hogy a
törvény következtében a beíratott gyerekek száma milyen módon változott. Ha ezt a drámai
számot valaki tudja fejből, vagy körülbelül arányaiban, akkor szeretnénk szembesülni.

 Ennek konklúziójaként pedig kérünk arra vonatkozóan segítséget, hogy önöknek,
nektek mi az a segítség itthon, amit otthon mi meg tudunk tenni ezeknek a statisztikai
romlásoknak az ellensúlyozására akkor is, ha erre valószínűleg nagyon kevés eszközünk van,
de ami van, amit önök, ti úgy érzékeltek, hogy van nekünk hozzá eszközünk, ezeket az
eszközöket szeretnénk számba venni.

Köszönöm szépen.

Orosz Ildikó (KMPSZ) hozzászólása

OROSZ ILDIKÓ, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnöke: Köszönöm
szépen. Miután én az oktatás szakembere vagyok, az oktatáshoz értek, ezért én egyrészt a
tanügyi kérdésekre szeretnék válaszolni, valamint a kárpátaljai oktatás helyzetével
kapcsolatban.

A kárpát-medencei oktatási rendszer egyértelműen az ukrán oktatási rendszer szerves
része, másképp nem is lehet, hiszen elismert különböző szintű oklevelekkel. Kiragadni ebből
teljes mértékben nem tudjuk, mint ahogy nem lehet vákuumban létrehozni semmit. Ennél
fogva a gyermekbetegségek hátrányai érzékelhetőek az oktatási rendszeren belül. Ráadásul
ezt az oktatási rendszert nem a kisebbség irányítja, tehát nincs közvetlen hatásunk, hiszen az
állam tartja fenn az állami intézményeket, annak érvényesül az akarata, ők adják a fizetést, a
pénzt, és követelik meg, amint megkövetelik a saját erkölcsi normáik szerint az ügyeket.
Ezzel tisztában kell lennünk. Ez rányomja a bélyegét.

Ráadás Ukrajna fejlődésének a tendenciája, hiszen az első időszakban volt egy
liberális törvény, az ukrajnai kisebbségek érdekeltek voltak abban, hogy az oktatási
rendszerüket bővítsék, mármint az anyanyelvit, majd ahogy elfogadták az ukrán alkotmányt,
’96-tól kezdve egy monolit nemzetállamot építenek, amiben a kisebbségeknek nincs helyük, s
innét kezdve állandó jelleggel a kisebbségi anyanyelvi oktatás visszaszorítása van. ’98-ban
volt az első kisebbségi koncepció, majd a későbbikben a következő részek, s amit elértünk
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’96-ig, azt tudjuk most fenntartani. ’96-ig alakítottuk meg részben egyházi viszonyokat, akkor
épült föl a főiskola, és ezt próbáljuk megtartani. Akkor volt egy expanziója az anyanyelvi
oktatásnak.

Sajnos garanciákat Ukrajna függetlenségének elismerésekor a magyar állam nem
követelt meg. Ez egy nagy politikai hiba volt országos szinten, hiszen ugyan nyitottak
diplomáciai képviseletet, de ezt egy garancialevél nélkül tették. Nem azt mondom, hogy
autonómiát adtak volna nekünk, de csak egy nyilatkozat hangzott el, ami a törvényekben már
régen nem tükröződik.

Az első időben például az egyházi líceumokat az állam finanszírozta, legalábbis annak
az oktatási részét, majd azt tapasztaltuk, hogy folyamatosan kihátrált a kisebbségi oktatás
teréről, és megpróbálta az egészet átirányítani egy teljes önfenntartásra. Vagyis, amit ugyan
törvényben szabad, azt nektek nem lehet megvalósítani állami pénzen, csak akkor, ha ti
magatoknak ehhez pénzt tesztek. A legutóbbi ilyen törvény a 2004-ben elfogadott
tulajdonjogi viszonyokról szóló módosítás. Megszüntették a kollektív tulajdonjogot például,
amiben az egyházi líceumok is szerepeltek, és minden kollektív tulajdonjogot automatikusan
átvezettek magán tulajdonjogi formává. Addig létezett ilyen, hogy nonprofit szervezet, mint
Európában, Magyarországon is van, az összes oktatási törvény arról szólt, hogy a nonprofit
szervezeteknek, a kommunális, tehát az önkormányzati intézményeknek és az államinak jár
támogatás, a magánnak nem. S innét kezdve 2010-re elértük, hogy ezt legalizálták is, és
megvonták az állami támogatást tőlünk.

De mások is történtek, például a könyvek fordítása. Most kötelezővé tették a kimeneti
vizsgákat a 8. osztályig mindenhol matematikából, történelemből, de ezt mi társadalmi alapon
fogjuk lefordítani, mint Magyar Pedagógusszövetség. Amikor írtam – kis ukrán abszolút,
hogy értsék a szituációt – hivatalból a Pedagógusszövetség nevében a megyei oktatási
főosztálynak két héttel ezelőtt egy levelet, miszerint ha kötelező, kérjük, biztosítsák a magyar
nyelvű fordítást, közben, tudva azt, hogy eddig sem történt, a pedagógusok összedolgozva
kezdték lefordítani, és feltettük a karpatalja.ma honlapra azt, amivel elkészültünk. Kaptam
egy választ, hogy május 1-jére mind le lesz fordítva, lásd, ha érdekel, ott van a karpatalja.ma
honlapon. Tehát a feladatot, amit felvetek, azt mindig magamnak vetem fel, mert állami
megnyilvánulás ebből nem történik.

A magyar oktatás rendszere, ami kiépült, mindig akkor volt erős, és akkor erős, ha a
magyar állam erős, és a magyar nyelv presztízse itt befolyásoló tényezővel rendelkezik.
Például, a rendszerváltás idején Magyarország egy nagyon perspektivikus államnak tűnt
Ukrajnához képest, az üzletek megrakva, átmentek, először láttak civilizált életformát,
mindenki magyar iskolába íratta a gyermekét, mert abban látta a kitörési pontot. Elismert volt
az oktatás színvonala, a továbblépési lehetőség, és akkor a magyar iskoláinkba 21 ezer diák
járt összességében. Most mintegy 17 ezer. Húsz év alatt ennyivel csökkent, amibe azért bele
kell kalkulálnunk a demográfiai csökkenést is, de jelentős része arányaiban nem a demográfiai
csökkenés hatása, hanem az azóta zajló presztízsvesztesége a magyar nyelvnek, és egyúttal a
magyar államnak. A tárgyalásokon azt várják el a magyar gyerekekről, hogy ne az ukrán
társadalomba integrálódjon, hanem az ukrán nemzetbe asszimilálódjon, nem azt kérik számon
egy felvételikor bemeneti tényezőként, hogy ő az ukrán nyelvet tudja kompetencia szintén, és
megértesse magát, és megértse az ott tartott előadást, hanem tudja anyanyelvi szinten.
Ugyanazt kell tennie, amit egy ukrán anyanyelvű, ukrán iskolában érettségizett, és tudja
például azt, hogy az ukrán emigráns irodalom mit produkált, esetleg egy ukrán tájszólásban
elmondott közmondás a volinyi-vidéken hogy hangzik, amit ők ott leírtak, ami abszurd, hogy
egy leendő orvos, matematikus, magyar szakostól és egyebektől ugyanazt kérjék számon.

Tehát az ukrán állam nem integrálni akar minket, hanem asszimilálni, és mindezt egy
ukrán felsőbbrendűségi érzésből teszi. Elmondta Miklós akkor, hogy nem lehet honosíttatni,
ugyanis az ekvivalencia szerint a saját eljárása szerint honosíttatják. Ami viszont náluk úgy
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szól, hogy le kell fordíttatni a disszertációt ukránra, utána be kell nyújtani, három független
opponens ad róla pozitív véleményt, kijelölnek egy negyedik doktori iskolát, ahol
megvédhetem ukrán nyelven, és ha az ottani szavazatok pozitívak, akkor elfogadják, és akkor
a PhD, az európai norma szerint elismert PhD helyett egy kandidátusi fokozatot fognak kiadni
az itteni tanároknak. Innét kezdve már nem az én egyéni problémám ez, hanem a magyar
állam presztízséről van szó, ahol az ukrán társadalom törvényileg lenézi a magyarországi
dolgokat, holott tudjuk, hogy ez a rendszer a legkorruptabb Európában, hisz az interneten a
fokozatokat, a diplomákat és az érettségiket vásárolni lehet. Ha hármat veszek egyszerre, még
kedvezményt is kapok, ez rajta van a neten. Ezek után azt akarjuk, hogy a magyar oktatás
presztízse növekedjen, és megoldódjon a kérdés.

Gondként látom azt, hogy az elmúlt időszakban a kárpátaljai magyarság, különösen az
oktatás helyzetét gazdasági befektetésként tekintették, és erre is van negatív példám. Én azt
gondolom, a kárpátaljai magyarság helyzete nem lehet gazdasági befektetés, mert attól, hogy
magyar állami pénzen felépítünk egy oktatási intézményt, rendbe szedünk egy kórházat, ami
Beregszászban történt, grátisz egymillió dollárért, ettől még a beregszászi medicina szintje és
szolgáltatás szintje nem javul. Ezt nem díjazzák országos szinten, sem megyei szinten, és ez
csak üzenet, hogy ahova a magyar állam betesz pénzt, onnét mi kivehetjük, és áthelyezhetjük
máshová.

Vagyis azt gondolom, hogy az érdekérvényesítés lenne az útja, és amit mi szeretnénk,
az az, hogy a minket ért sérelmeket ellenlépésekkel egyensúlyban próbálják tartani
Magyarországon is. Tehát, amit mi szeretnénk, nem szeretnénk többet, mint egy
magyarországi vidéki vagy pesti diák, kiszámítható életpályát a fiatalok számára, ami abból
áll, hogy az anyanyelven elkezdett oktatásnak a különböző szinteken minél szélesebb skálán
legyen kimeneti tényezője, vagyis hogy középiskolában, szakmunkásképzőben tudjak az
anyanyelvemen tanulni, hogy az ott elfogadott diploma alapján a munkaerőpiacon
érvényesülni tudjak. Hogy mást ne mondjak, sajnos a beregszászi járástól kezdve mindegyik
járásban diszkriminatív jellegű, ha valaki egy főiskolai diplomával áll munkába, mert a járási
hivatalnokok, akiknek nagy része magyar nemzetiségű, de a szerepelvárásainak akar
megfelelni, vagyis magyarként egy államhatalomban az ukrán állam érdekeit képviseli, azt
mondja, hogy én egy alacsonyabb rangú diplomát, mondjuk, a munkácsi tanítóképzőét
veszem először figyelembe, mintsem a tiéteket, mert ti rossz szellemet hoztok az iskolába, a
magyar szellemet viszitek, nem pedig hun szellemet. Nem olyan szellemet, ami esetleg az
ukrán állam érdekét fogja képviselni, ezért én azt fogom ide venni, aki nem jól tud magyarul,
a helyesírása nagyon rossz, ha a táblára ír, az nem számít, a tantárgyát sem biztos, hogy tudja,
mert nem értette meg ukrán nyelven, amit tanult, de te hű ukrán állampolgár vagy és jó
alattvaló, ráadásul én adom a kezedbe a felhatalmazást, és innét kezdve bármikor a
választásokon számon kérhetem rajtad, hogy az én pártomat, az én érdekeimet te szolgáld.

Tehát meg kellene teremteni Magyarországon, és Magyarországon a törvényhozásnak
az lehetne a feladata, hogy ezeknél a törvényeknél egy ellenpólust képez, mert most
alárendelő törvények léteznek az ukrajnai viszonynál. Néhány példát szeretnék mondani.
Például, ha Magyarországra megy továbbtanulni valaki, és egy ukrán iskolából felvételizik,
akkor neki az ukrán nyelvet, amit az emelt szintű központban tett, felsőfokú nyelvvizsgaként
fogják beszámítani, egy magyar gyereknek, aki ugyanazt a vizsgát tette le az ukrán
központban, nem fogják elismerni neki magyarként, mert te magyar iskolába jártál. Én azt
gondolom, ez a magyar nemzet önértékelésének az egyik abszolút negatívuma. Jó, egyetértek,
hogy egy ukrán tannyelvű iskolában végzett diák az ukrán nyelvet jobban tudja, de ő viszont
se Magyarország történetéből nem érettségizett, sem magyar nyelv és irodalomból nem tett
érettségit, akkor legyen kikötés, hogy neki meg abból kellene a magyarországi normatíva
szerint érettségit tenni.
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Egy másik ilyen kérdés, hogy a magyarországi demográfiai hullámvölgy miatt a
felsőoktatási intézmények érdekeltek a fejkvótában megszerezni minden határon túli diákot.
Ez már a középiskolától kezdve így van. Azt mondom, hogy én ebben sem lennék teljesen
drasztikus, és azt mondanám, hogy mindenki tanuljon otthon, mert a tapasztalatom az, hogy a
legtehetségesebbeknek Budapesten kell tanulniuk, ahol a magyar egyetemes nemzeti és
szellemi tőkét fogja gyarapítani, az összmagyarság érdekét fogja szolgálni. Mert az a diák, aki
nagyon tehetséges, és a román, ukrán, szlovák akadémián köt ki, az a szlovák
tudományosságot, ukrán, román tudományosságot fogja szolgálni, annak a gyermeke, unokája
nem fog tudni magyarul. Az anyám korosztályának nagy része, akik Kijevben
szocializálódtak, csak magyar származásúak, magyar érdekeket nem képviselnek a
tárgyalásokon, a gyerekek nem tudnak magyarul, csak akkor, ha magyar igazolvány, útlevél
vagy vízum nekik, egyébként már elfelejtik, hogy honnét jöttek. Ezért ott a helye, igen ám, de
a kiválasztásnak óriási szerepe lenne, mert a mostani rendszer például belső pontszámítással
automatikusan felvesz mindenkit. Azt gondolom, hogy nem szabad megengedni, hanem egy
egységes normarendszer, mondjuk, egy kikötött vizsgarendszer alapján mindenki ugyanabból
vizsgázzon, együtt mérettessen meg, és a legjobb kerüljön be tőlünk is, mert mi sem vagyunk
jobban a Deákné vásznánál, nálunk is sok az ügyeskedő, sok a hun, hun magyar, hun nem. Ha
vízum kell vagy magyar állampolgárság, akkor én magyar vagyok, itthon, ha magyar érdeket
képviselni a hatalomban, akkor már nem mindig vállalom a magyar érdeket.

Tehát ezt a törvényi hátteret, hogy se pozitív, se negatív diszkriminációja a határon túli
magyarnak ne történjen, ebben lehetne önöknek lépni, és ebben segíteni a mi ügyünket. És ha
ez úgy történik, hogy a magyar nyelv, a kultúra presztízsére is odafigyelünk – és a kultúráról
is beszélek, mert azt gondolom, hogy a magyar kultúrát, ha Ukrajnából indul, akkor az ukrán
adófizetők pénzéből kellene fizetni, nem csak Magyarországról –, illetve a magyar kultúra
presztízsét is meg kellene követelni, különösen, mondjuk, egy városok közötti
együttműködésénél, hogy az ne csak a gazdálkodásról szóljon, ne csak a pénzről, hanem azt
mondani, hogy akkor ti a költségvetésetekbe mit tesztek be, vagy mit adtok a magyarság
érdekében, akkor elképzelhető, hogy egy erős Magyarország és egy következetes oktatásra
irányuló kultúrpolitika mellett a magyar nyelvhasználat tere is bővül lépésről lépésre. Hisz,
lásd, hiába mennék én most be akár Beregszászba, akár a beregszászi járásba, mondjuk,
hetvenévesen, mint az anyám, és akkor ott szeretnék kérvényezni valamit, nem találnék se
olyan alkalmazottat, aki velem hajlandó beszélni, mert az alkalmazott rögtön kioktatna, hogy
tanuljak meg ukránul, mert itt élek. Vagy ha találnék olyan alkalmazottat, nem találnék olyat,
aki elibem tenne egy kétnyelvű űrlapot, pedig ezt el lehetne helyben is fogadtatni, és ha
felkérnének minket, akkor mi kidolgoznánk ezt a kétnyelvű űrlapot, és a hivatalnoknak kéne
két nyelven beszélnie azon a területen, ahol mindkét nyelv van.

Tehát mi azt kérnénk, vagy abban látnám a lehetőséget, hogy a magyar nyelv
kultúrájának és a presztízsének az országon belüli megnövelésével, törvényes keretek között,
ezzel szemben a tárgyalásokon a másik féltől való számonkérést szem előtt tartva lehetne
valamit előre lépni.

Köszönöm szépen.

Brenzovics László (KMFA) hozzászólása

BRENZOVICS LÁSZLÓ, a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány elnöke: Ami a
magyarság lélekszámát illeti, 2001-ben volt népszámlálás, akkor 156 ezer magyart számláltak
meg Ukrajnában, ebből 151 ezer él Kárpátalján, és 5 ezer a hágón túl. Ebben az évben kellett
volna új népszámlálásnak lenni, de nem került be a költségvetésbe. Azt mondják, hogy jövőre
lesz, de ez sem biztos, hiszen az ország anyagi helyzete olyan, amilyen. Illetve, nyilvánvalóan
a választások előtt nem szívesen szembesülne a kormány azzal, hogy mennyi lett Ukrajna
összlakossága, hiszen Ukrajnának 1999-ben, a függetlenné váláskor 52 millió lakosa volt,
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most 47 millió. (Kovács Miklós: Már csak negyvenöt-valamennyi.) Tehát egy békés
időszakban közel tízmillióval csökkent az ország lakossága. Ez egy rendkívül borzasztó szám.

Hogy milyen tendenciák vannak a magyarság körében: nyilvánvaló az, hogy a
kárpátaljai magyarság száma fogy, ez evidens, az egyházi vezetők is ezt alá tudják támasztani,
viszont minden egyes népszámlálás azt mutatta, hogy nem lett jelentős mértékben kevesebb a
magyarok száma. Ez elsősorban annak tudható be, hogy volt egy olyan 10-15 ezer bizonytalan
nemzettudatú ember, aki félve a második világháború utáni retorzióktól, szlováknak, illetve
ukránnak íratta be magát,  ez most megfordult. Illetve attól is függ, hogy a cigányok, a
magyar nyelvű cigányok magyarnak vagy cigánynak vallják magukat. Jelentős részben
magyarnak vallják magukat, hiszen a cigányság hivatalos száma 10 ezer körül van
Kárpátalján, de szemlátomást ez jóval több.

Nyilvánvalóan fontos az, hogy a kárpátaljaiak száma, a statisztikája ne csökkenjen
jelentősen, hiszen ez a súlyunkat is mutatja, emiatt a következő, ha lesz 2012-ben
népszámlálás, arra megfelelőképpen föl kell készülni, hogy az emberek minek mondják
magukat, hiszen ez anyagi szempontból is fontos.

Ami a kivándorlást illeti, az erős volt a kilencvenes évek elejéig, a kilencvenes évek
közepéig, most már ez a hullám tulajdonképpen nem olyan jelentős, mint korábban volt.

ELNÖK: Az egyházak vezetőit is szeretném kérdezni.

Demko Ferenc görög-katolikus esperes hozzászólása

DEMKO FERENC görög-katolikus esperes: Demko Ferenc vagyok, munkácsi
egyházmegye, görög-katolikus egyházmegye. Körülbelül 40 egyházközségünk van, ami
magyar, összességében négyszáztizen-valamennyi, ebből olyan 40, körülbelül 10 százalék,
ami magyar. 220 körüli az egyházmegye tagságának a száma, ebből 19 a magyar, tehát
körülbelül 10 százaléka, illetve kevesebb, mint 10. Az az érdekes helyzet van, hogy még az
előző püspökünk, Szemedi János püspök idejében aggódtunk, hogy a munkácsi
egyházmegyében létrehozták a beregszászi esperesi kerületet, ami magyar esperesi kerület,
tehát nem követte azt a más közösségekben, illetve járásokban megszokott tendenciát, hogy
minden járásban külön esperes van, hanem itt a járási hovatartozástól függetlenül fent
Ungvártól és egész le Csepéig egy kerületbe tartozunk.

Az igazság az, hogy énnekem legalábbis határozottan az a véleményem, hogy mi még
mindig csak ébredezünk. 1990 óta rengeteg mindenünk nincs meg. Ha annak idején a
munkácsi egyházmegye – most nem akarok történelmi tényekkel untatni senkit sem, de –
árvaházakat, fiúkollégiumokat, meg nem tudom én, miket működtetett, meg a munkácsi
püspök Ungváron meghatározott társadalmi szereppel bírt, akkor ez most, én azt gondolom,
hogy már messze nem így van. Már csak azért sem, mert a püspökünk perecsényi pap volt, aki
szlovákiai származású, nem magyar, tehát magyarul nem tud, de én azt gondolom, hogy nem
irigylem az ő helyzetét sem, mert az ukránok szidják, mert magyar, tehát gyakran vágják a
szeméhez, hogy maga magyar, és azért jött ide, hogy az ukránokat bomlassza, és nem tudom,
miből kiindulva Magyarországhoz csatolják a munkácsi egyházmegyét. Én nem értem, hogy
ezt mire alapozva mondják, de mindegy, ez csak egy apró kitérő. A püspöknek nagyon nehéz
ebből a szempontból a helyzete, igazából nem is tudja, hogyan lavírozzon. Ebből kifolyólag
az van, hogy – ha lehet ezt mondani – magyar szinten gyakorlatilag a kerületi esperes marad,
mert a püspöknek annyiféle dolga van.

Az egyházi ingatlanjaink elég siralmasak. Az esetek többségében vagy építettek a
papjaink, nem is annyira saját erőből, mint külföldi támogatásokból, néhány helyen még most
is tisztázatlanok ezek a dolgok, vagy lehetőségek hiányában, vagy pedig tenni akarásnak a
hiányában több épület is fel… Nekem legalábbis olyan ígéreteket tettek, hogy az ukrán-
magyar vegyes bizottságban próbálnak valamit kezdeni. Hogy aztán ez csak ígéret, vagy
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valóban történik ezzel kapcsolatban majd valami, én azt nem tudom itt megmondani. Van egy
iskolánk is, de erről majd Egressy Miklós atya jobban tud beszélni, mint én.

Igazán nem is tudom, hogy el kellene ezt mondanom itten, de azt hiszem, hogy igen.
Az utóbbi időben megalakult egy civil kezdeményezés. Tudva előre, hogy a munkácsi
egyházmegye saját jogú egyházmegyéje Ukrajnának, ez, ugye azt jelenti, hogy Róma, illetve
Szentszék meg a munkácsi püspök között nincsen közbeeső instancia. Ugyanis az egyik
papunk, nem titkos ez, Danilas nevezetű pap, illetve egy filológus, és egy Pipas nevezetű

proszvitás úriember létrehoztak egy civil szerveződést, amelynek az a célja, hogy a munkácsi
egyházmegyét, amely nem tartozik a nagy görög-katolikus ukrán egyházba, valamilyen
módon bekormányozni a nagy ukrán egyházba. Törekvéseink vannak, hogy patriarchátust
hozunk létre, ennek akadálya valószínűleg az egyik az, hogy mi még mindig kilógunk ebből a
sorból, hát mit lehet csinálni, valamit meg kell próbálni csinálni. Igazából én nem tudom,
hogy önök ezzel kapcsolatban mit tudnak tenni, valószínűleg semmit, mert egyelőre még mi
sem nagyon tudunk vele mit kezdeni, őszintén szólva. Én csak itt próbálok tapogatózni
egyelőre magyar egyházi vezetők felé, hogy egyáltalán mi az, ami háttérként lehet nekünk,
mert ha most megkezd a beregszászi esperes ugrálni, meg mellette még megkezd tizennyolc
pap ugrálni, akkor abból nagyon kevés eredmény lesz, én úgy gondolom.

Arról már ne is beszéljünk, hogy milyen dolgok történnek, és ezek nyilvánvaló
dolgok, mert ezek nem titkos dolgok, hogy ha most mi megszólalunk, akkor az van, amit az
elnök úr mondott, hogy ilyen soviniszták vagyunk, meg így akarjuk az ukránokat elnyomni,
ezt akarunk velük csinálni, ha nem csinálunk semmit, akkor meg megint ott vagyunk, ahol
vagyunk. Na most akkor hol vagyunk, mit tegyünk? A fejéhez vágják a püspöknek, hogy az
ukrán egyházközségekben nem megfelelő a lelkipásztori ellátás, holott gyakorlatilag az van,
jelenleg ez nem annyira magyar kérdés, mint inkább, azt hiszem, munkácsi egyházmegyei és
egyházpolitikai kérdés, hogy a técsői, illetve a magyar szórvány szempontjából a hegyvidék
gyakorlatilag elukránosodott. Ahol addig ruszinok voltak, ott mindent megtettek annak
érdekében egyes tagjaink, hogy ukránokká váljanak. Ez nagyon-nagyon fájó, és ennek az az
eredménye, hogy nagyon sok hívünk elment, mert, ugye, attól görög-katolikus valaki, ha,
mondjuk, ószláv nyelven az ószláv liturgiákat elénekli, legalábbis itt még ez nagyon fontos
szempont a megmaradás szempontjából.

Nem tudom, mire kíváncsiak még önök ezzel kapcsolatban, de Miklós atya az
iskolával kapcsolatban elmondja, amit szeretne.

Egressy Miklós görög-katolikus atya, parókus hozzászólása

EGRESSY MIKLÓS görög-katolikus atya, parókus: Köszönöm szépen. Egressy
Miklós vagyok, a görög-katolikus líceum intézményvezetője. Az iskolánk nyolc éves, nyolc
éve hoztuk létre az iskolát, és abból a megfontolásból, hogy addig nem törekedtünk rá, hogy
iskolánk legyen, hisz nem messze volt Hajdúdorog, és ott szívesen befogadták a kárpátaljai
görög-katolikus gyerekeket, és nagyon jó oktatást is kaptak a gyerekek, csak volt egy
probléma, hogy amikor letanulták ezeket az éveket, annyira megkedvelték Hajdúdorogot és
Magyarországot, hogy nem jöttek vissza. Akkor gondoltuk, hogy lépni kell, és követve a
református egyházat és a római katolikus egyházat, nekünk is létre kell hozunk egy
intézményt, ahol kiképezzük a magunk úgymond értelmiségét, aki majd képviseli majd falusi
szinteken a mi iskoláinkat, a mi közösségeinket.

Hála Istennek, jó eredményeket érnek el, büszkék vagyunk az eredményekre, amit el
tudunk érni, viszont rengeteg problémánk van. Problémáink vannak elsősorban azzal, hogy az
iskola fenntartása teljesen kiszámíthatatlan. Én ott vagyok öt éve, de az öt év alatt még az
ukrán államtól soha nem kaptunk egy normális évet, ahol nyugodtan végig tudtunk volna
dolgozni, mindig volt egy csomag benne, amihez igazodnunk kelletett volna, és most is
igazodnunk kell. Tehát az, hogy megvonták tőlünk a támogatást, az emelt szintű vizsgákat
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nem készítettek rendesen elő, és nem arra törekednek, hogy minden gyereknek egyforma
esélyt adjanak, hanem van benne egy nagy összevisszaság. Itt beszélhetnénk sok mindenről. A
legutolsó éppen az volt, hogy a hároméves oktatási rendszerünket szétverték, és lehúzták
kétévesre, lehúzták egy évvel, vagy pedig az van, hogy lejjebb kell akkor mennünk, mert
fölfele már nem tolhatjuk az éveket, tehát a 8. osztálytól kell fölvenni a gyerekeket.

Ennek kapcsán én összehívtam egy kerekasztal-beszélgetést, ahol meg voltak hívva az
egyházak képviselői, meg volt hívva a főiskola, és több ilyen képviselő, hogy mit lehetne
ennek érdekében tenni, hogy hogyan lépjünk tovább, hogy ne érjenek mindig minket ilyen
váratlanul ezek a döntések. Mert ezek a döntések mindig csak akkor jutnak már el hozzánk,
amikor törvényi szintre emelkednek, kidobják, és akkor eljönnek, és be is hajtják rajtunk
ezeket a törvényeket. Itt is tovább kell lépnünk.

Magyarországon fölvázoltak egy lehetőséget, hogy ezek az egyházi iskolák váljanak
bázisiskolákká. Ezt nagyon jó ötletnek tartom, mert ha megnézzük a magyar oktatás helyzetét
nem a Tiszán túl, Szőlősnek ezen az oldalán, a Szőlősi járásban, a magyar oktatási helyzet
katasztrofális. Azért katasztrofális, mert bezárták a magyar iskolákat. Például Mátyfalva,
teljesen magyar falu, vagyis többségében, és nincs magyar iskola, Fancsika elveszett,
Újhelyen, ha bemennek az iskolába, és azt mondja a szülő, hogy magyar iskolába akarom
beíratni a gyereket, akkor azt mondja az igazgató, hogy „Miért akarod magyar iskolába
beíratni, senki nem íratta be, csak te, teérted fogok itt egy osztályt nyitni?”. Ez arra ösztönzi a
szülőket, hogy ukrán osztályba adják a gyerekeket. Ha megnézik, a Tiszántúlon is már kezd
ez a tendencia uralkodni. Csepében nem is volt magyar iskola, egy nagy magyar falu, és akkor
még megnézem a többi ilyen falvakat, ahol megpróbálják a magyar iskolákat visszaszorítani.

Tehát amire nekünk vissza kell mennünk, az az, hogy nem elég már 9. osztályban, 8.
osztály után oktatni a gyerekeket. Nagyon kevés esélyünk van rá, habár próbálkozunk ezeket
a gyerekeket úgymond nem hagyni, hogy asszimilálódjanak az ukrán közösségbe, hanem
megtartani a magyar közösségekben. Ezért tettünk is lépéseket, hisz megnyitottunk egy
úgynevezett ukrán osztályt, ami azt jelenti, hogy a szaktantárgyakat ukránul tanítjuk ebben az
osztályban, viszont a magyar nyelv és irodalmat emelt szinten adjuk, a magyar nép történetét
emelt szinten adjuk, a hittanóra, a szakképzés mind magyar nyelven megy, és pláne délután a
nevelési órákon mind magyar szinten vagyunk. Tehát megpróbáljuk ezeket a gyerekeket,
akiket a szüleik már beírattak ukrán osztályba, egy kicsit megtartani.

Sajnálom, hogy nem hoztam magammal egy újságcikket, ami az Új Szóban jelent
meg. Ezt ajánlom mindenkinek, majd nézzék meg. Egy szlovák újságban tavaly egy ügyes
újságíró írt egy riportot, és éppen ezt vázolja föl, ami Szlovákiában van, és ezt levetíti végig,
hogy hogyan működik ez, hogy beíratják a gyereket ukrán iskolába, ő már, amikor
továbbmegy tanulni, akkor az ukrán közösségeket keresi, ukrán barátnőt választ magának
vagy ukrán férfit választ magának, és a következő generáció már nemigen fogja beszélni a
magyar nyelvet. Én ezt látom, hogy egy térvesztésben vagyunk ma. Most is megfogja a
kezünket az, hogy mi lépünk, csak egyszerűen korlátozottak vagyunk, nagyon is, és
elsősorban anyagiakban. Ami jelentős dolog és magunk teszünk meg, annyira le van szűkítve,
hogy csak azokat a dolgokat tudjuk elvégezni, ami a fenntartásunkhoz nagyon szükséges.

Ebben kérném a bizottság segítségét, hogy az oktatásügyet nagyon át kellene
gondolni, ha ebben tudnának segíteni. Erről már van szó, és ezt üdvözlöm, hogy ne európai
rendszerben, hogy mindig meg kell pályázni minden félévben, hogy hogyan fog tovább lenni,
és akkor szívom a fogamat, amikor látom, hogy négymillió kell, nyolcmillió, hogy
befejezzem az évet, de honnan szedjek még négymilliót. Akkor ilyen színvonalas
koldusokként járjuk az országot, és próbálunk mindenkit megszólítani arra, hogy próbáljon az
iskolának segíteni, hogy tudjuk a magyar oktatást tovább vinni.

Én nemcsak az oktatásnál akarnák leragadni, hanem inkább a nevelésnél. Én azt látom,
hogy nevelési oldalon még többet tudunk elérni. Ez nagyon fontos. Amiben előnyben
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vagyunk az állami iskolákkal szemben, az a nevelés szintje, hogy egy magas szintű nevelést
tudunk adni a gyerekeknek, hogy amikor eljönnek tőlünk, akkor tudják, hogy kik, tudják az
identitásukat. Lehet, hogy a tudásuk nem annyira magas, kiváló, mert mindenféle gyerekeket
veszünk fel, és hozott anyagból dolgozunk, viszont a nevelésben az elvárásaink teljesülnek.

Még visszatérnék az elvándorlásra és a halálozásra. Én nemcsak az intézmény vezetője
vagyok, hanem a szomszéd falunak, Jánosinak is a parókusa. Én azt látom, hogy ha
megnézem azt a tíz évet, amit Jánosiban dolgoztam, akkor az elvándorlás minimális volt,
tehát nem sokan mentek el a faluból, viszont úgy sokan mentek el, hogy meghaltak sokan.
Tehát ha én veszem azt, hogy 17-22 temetésem van egy évben, ahhoz hozzá járul maximum
7-9 keresztelő. Itt van a probléma, tehát nem születnek meg a gyerekek. Ha megnézem a
demográfiai átlagot, akkor most látom a ’97-eseket, akik most jönnének el hozzánk az
iskolába, hogy ’97-ben, ’96-ban, amikor Ukrajnában ilyen nagy nincstelenség volt, hogy
hogyan nem születtek meg a gyerekek. Egy példát mondok rá, nálunk – megint csak Jánosiból
indulok ki – két osztály van, van egy ukrán osztály és egy magyar osztály, a magyar
osztályban van hét gyerek, amiből öt cigány, két magyar gyerek, az ukrán osztályban pedig
vannak négyen, abból egy jánosi, a három bejáró, más falvakból jár. Amikor tíz évvel ezelőtt
jöttem, mindegyik osztályban 30-25 gyerek volt. Ha megnézem a 8. osztályt, a 9. osztályt, a 7.
osztályt, a 6. osztályban már kezdenek lenni, tehát ez a tendencia, amikor ez a nagy
szegénység volt, rányomta a bélyegét a családokra, és ez a kilátástalanság, hogy mi lesz
velünk tovább, nem mertek gyereket vállalni. Most már úgy veszem észre, hogy a
gyerekvállalás inkább kezd beindulni, és hál’ istennek most már kezd több keresztelő is lenni
a közösségben, és ezzel természetesen mi is már egy kicsit többen vagyunk.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Püspök úr!

ZÁN FÁBIÁN SÁNDOR református püspök: Az egyháziakhoz csatlakozva nem
szeretek úgy szót kérni, hogy nem tudom, hogy mennyi időm van rá. Jó lenne, hogyha egy kis
segítséget kapnék ebben.

ELNÖK: 12:30-ra volt tervezve az ebéd időpontja, de nyugodtan elcsúszhatunk,
hiszen mi veszünk azon is részt.

Zán Fábián Sándor református püspök hozzászólása

ZÁN FÁBIÁN SÁNDOR református püspök: Nagyon sok minden elhangzott már az
oktatásról, az egyházi intézmények fenntartásáról, én az állampolgársághoz térnék. Nagyon
sok embernek a szívét öröm tölti el, hogy végre valamilyen értelemben jogorvoslásra kerül a
kérdése, és kérvényezheti az állampolgárságot.

Ahogyan hallottuk, hogy az elmúlt időszakban nem volt olyan nagy az elvándorlás,
most ez újra kérdéssé vált az állampolgárság lehetőségével. A fiatalok azt mondják, hogy
elmegyünk az oktatás miatt, a középkorúak azt mondják, hogy mi elmegyünk, hátha munkát
találunk, mert ennél rosszabb már nem lehet, mint ami itt van, hátha ott jobb lesz, az idősebb
generáció azt mondja, nyugdíjasnak ott sokkal jobb élni, és az egészségügyi ellátás
Ukrajnában ott van, ahol van, Magyarországon sincs nagyon jó helyzetben, de azért mégis
sokkal jobb, mint az ukrajnai, ezért megyünk el. Én 56 igazolást adtam ki eddig
állampolgársági kérelemhez, és több mint a fele – megkérdezek mindenkit – azt jelezte, hogy
ha sikerül, elmegy. Ez nem jó. Nem tudom, hogy más községekben ez hogyan van. A
presbitériumon belül a gyülekezetünkben alig van néhány presbiter, akinek 18 éven felüli
gyereke itt volna. Elmentek tanulni, és nem jönnek haza, tehát néhány embernek van csak.
(Kalmár Ferenc András: Magyarországra mennek?) Magyarországra.



- 22 -

Tehát én azt szeretném kérni, javasolni, hogy az állampolgárság témához hozzá kell
tenni egy szülőföldön maradási programot, ami kell hogy érintse az oktatást, kell hogy érintse
a munkahelyteremtést. Itt szeretném kihangsúlyozni, hogy legyenek szívesek állami cégeket
támogassanak, intézményeket, mert ebből van ott elég, a magyar kormány pénzét állami
intézetekbe belecsúsztatni, akik bennünket csak hülyének néztek, senki másnak. Az
egészségügyben is, ha tudnak segíteni, elsősorban az anyaországban való gyógykezelés
lehetősége, ami sok éven keresztül megadatott, illetve itt akár a keresztény orvosok
közösségét felkarolni, vagy valamilyen más civil kezdeményezést, ami nem egy nagy
struktúrának egy picike kis homokszemcséje lesz, ami vagy megakasztja, vagy továbblöki,
gyorsítja vagy javítja a helyzetet, hanem valóban munkahelyet is jelent, jövőképet is jelent, és
segítséget is jelent. Ha a szülőföldön maradási program nem lesz, az állampolgárság kérdése
az én számomra csak területfeladást jelent, semmi mást. Ezt nem mondjuk hangosan, nem
beszélünk róla itt, ott, amott, itt elmondhatjuk négyszemközt. Ez nem lesz más.

Az oktatáshoz visszatérve, nagyon sok ígéret hangzott el, és nagyon sok
kampányszövegben hallottuk, hogy majd így lesz, amúgy lesz. Mi, ha enyhén fejezem ki,
akkor azt mondom, hogy csalódottak vagyunk, mert óriási bizonytalanság van az oktatás
kérdésében. Reménykedünk abban, hogy át fogjuk vészelni ezt az időszakot. Tudjuk azt, hogy
nem emberi jóindulaton vagy rosszindulaton múlik, hanem Magyarország gazdasági
helyzetén is nagyon sok múlik, illetve az újraszervezésen és a struktúráknak a megalakításán.
Mi reménykedünk abban, hogy ki fogjuk bírni ezeket a próbákat, bár nem könnyű. Ahogyan
Egressy Miklós parókus és oktatási intézmény igazgatója is jelezte, a fizetéselmaradások
bizonytalanságot okoznak. A támogatás az ukrán államtól év végén várható, hogyha program
formájában támogatni kívánja X járás azt az oktatási intézményt, ha lesz rá pénz, ha viszont
nem, akkor vajon hogyan tovább?

Ahhoz, hogy valamilyen esélyegyenlőség legyen az alsó és az érettségi terén, az
oktatási rendszerben, mi szeretnénk kérni, hogy nem pályázati úton, hanem fejkvóta szerint
vagy más normatívában támogassák az oktatási intézményeinket, akkor is, ha most úgy néz
ki, hogy nem rentábilisak az oktatási intézményeink, mert kevés a diák. De kérdezem én azt,
hogy ha a református iskolákban 350 hriveny kenyérpénzt kell fizetni egy diák után havonta,
akkor miért csodálkozunk azon, hogy kevés a diák. Ha ez eddig 10 ezer forint volt, most egy
kicsikét kevesebb, mert a hriveny nyomott, a forint jobb lett az ukrán hrivenyhez képest, de ez
túl sok, ez a pénz túl sok. Most kétéves oktatási struktúrába kényszerültünk a hároméves
oktatási struktúrából. Nem érdemes bejönni a pedagógusnak a két óráért, ha két osztálya van.
Most megpróbálunk A, B osztályt felvenni, meghirdettük az A, B osztályokat ezzel a
kenyérpénz díjjal, és 19 család jelezte, hogy szívesen, be is adták az okmányaikat, a felvételin
viszont már nem jelentek meg, mert pénzük úgysem lesz rá. Én kérném azt – ez nem olyan
nagy pénz, ez talán 16-7 millió forint, ha jól emlékszem, a mi oktatási intézményünknél, de a
többieknél is van kisebb-nagyobb kenyérpénz –, hogy ha el lehetne törölni, jobban jönnének a
diákok, és valószínű, hogy a nehezebb helyzetben lévő családok is egyházi oktatási
intézménybe adnák a gyermekeiket.

Stabil szerződésekre van szükség, ezt múlt héten jeleztem. Ha nem tudunk év végén,
az oktatási év, a tanév végén egy-egy támogatási nyilatkozatot felmutatni az oktatási
intézményeinkben, a diákokat nem adják, a pedagógusok meg elmennek szebb jövőt keresve,
mert így nem tudják azt, hogy fogunk fizetni, nem fogunk. Szeptember 5-én visszamenőleg
három hónapra fizettük ki a fizetéseket. A múlt félévben december 29-én érkezett meg a
támogatás, az idén még nem érkezett meg a támogatás, tehát ez a hivatásos koldusrendszer.
Én, mondjuk, az vagyok, és én abban főnök vagyok itt református püspökként, nem kívánom,
mert nem bírom már ezt csinálni. Ez így nem jó. Szeretnénk stabilitást úgy az óvodától a
főiskolán keresztül mindenfele. Ha nem lesz, az emberek szebb jövőt keresve elmennek.
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Én szeretnék még egy kérdést megemlíteni. A református egyházunk a két történelmi
egyházzal, igaz, hogy még eddig csak szóbeli megállapodást kötött, mert még nem tényszerű

a dolog, de elindítottunk egy kezdeményezést, szeretnénk egy magyar rádiót Kárpátalján. A
magyar rádiónak nemzetmegtartó ereje van. A két történelmi egyház vezetője bólintott arra,
hogy igen, próbáljuk meg együtt csinálni. Mi nagyon közel vagyunk a rádió
megvalósításához, a frekvencia megvásárlása, kivásárlása ügyében a legeslegközelebb
vagyunk, eddig még sosem jutottunk ilyen messze. Ma Kijevben ezt a kérdést már olyan
szintre viszik, hogy csak annyit kell mondanunk, hogy igen vagy nem, tehát még most lehet
nemet mondani. Ha később mondunk nemet, elveszítettük a tisztességünket és a
becsületünket. Nem könnyű Ukrajnában kisebbségi rádiót, egy más nyelven működő rádiót
elindítani, frekvenciát vásárolni, és ezt működtetni. Ma még ezek a dolgok lógnak a
levegőben.

Sok kérdés van még, amit nem tudom, hogy érdemes-e felvetni. Egyházi oktatási
intézményekben építkezések folynak, amelyeknek a finanszírozása bizonytalan. Az épített
kulturális örökségünk, a templomok felújításának a kérdése. Ha az ukránoktól fogjuk várni,
hogy ők felújítsák, valószínű, hogy egy sírkeresztet fognak a tetejébe nyomni. Ezek a
kérdések még mind nyitottak még, nem tudjuk, hogy hogyan lesz, mint lesz. Kárpátalján
nincsenek olyan tartalékok, amiből meg tudnánk oldani a pedagógusok finanszírozását, illetve
az épített nemzeti örökségünknek a felújítását, karbantartását, ezért nagyon nagy szükség van
arra, hogy valóban legyen egy nemzeti összefogás. Mi a saját részünkről készek vagyunk
megtenni mindent, ami tőlünk telik. Igaz, hogy a református egyház, de úgy hiszem, hogy
mind a két történelmi egyház rajtunk kívül érzi, vagy érezheti azt, hogy egy kicsikét mostohán
vagyunk kezelve, de reménykedünk abban, ez majd változni fog.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük. Polgármester Úr!

Gajdos István (UMDSZ) hozzászólása

GAJDOS ISTVÁN, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség elnöke: Én két
problémás kérdést vetnék fel, de mindenekelőtt én is üdvözölni szeretném önöket, mint
Beregszász polgármestere és az UMDSZ elnöke. Örülök annak, hogy Beregszászban, a
kárpátaljai magyarság szellemi, gazdasági és kulturális központjában tartja első kihelyezett
ülését a Magyar Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottsága. Örülök, hiszen jó alkalom ez
arra, hogy a közösségünket leginkább foglalkoztató kérdéseket felvessük, és lehetőség szerint
orvosoljuk is.

Én is el szeretném mondani azt, hogy az utóbbi hetekben, hónapokban eddig még nem
nagyon tapasztalt össztűz zúdult közösségünkre az ukrán nacionalisták részéről, akikhez
közben csatlakoztak még a mérsékelteknek számító erők, a politikusok is. A magyarság
bűneként a kettős állampolgárságot emlegetik, amivel úgymond gyengítjük Ukrajnát, sőt,
elősegítjük a magyarok lakta területek elszakítását. Nos, e durva kampány keretében került
sor a nemzeti jeleink ellen indított támadásokra is, ami nagyon sajnálatos dolog. Mint ahogy
sajnálatos az is, hogy a mostani anyaországi hatalom, anyaországi vezetés azzal, hogy mi úgy
érezzük, hogy megosztó politikát folytat szűkebb pátriánkban, csak gyengít bennünket,
gyengíti közben a kárpátaljai magyar közösséget.

Még az elmúlt év őszén megpróbálták befolyásolni az ukrajnai választások magyar
vonatkozású eredményeit is azzal, hogy egyöntetűen, egyoldalúan a KMKSZ-t támogatták,
miközben az UMDSZ-t csúnyán megbélyegezték mindenféle bizonyíték nélkül, hiszen az
állítólagos vizsgálat befejezte, eredményei nélkül vonták meg a jogot az UMDSZ-től még a
kampány során a támogató nyilatkozatok kiadására vonatkozóan. A dolog furcsasága, hogy a
vizsgálat elején, közepén, és még a végén sem tájékoztattak bennünket. Mindebből azt a
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következtetést vontuk le, hogy az a célja ennek az akciónak, hogy az UMDSZ-t lejárassák, és
ellehetetlenítsék a választások előtt, a másik szervezetet, a KMKSZ-t pedig helyzetbe hozzák.
Viszont a választási eredmények, pontosabban Kárpátalja magyarsága csattanós választ adott
ezekre a próbálkozásokra, hiszen voksaikkal egyértelműen elutasították a megosztást, a
testvérháborút, és „bosszúból” – idézőjelben –, mivel a két magyar szervezett nem fogott
össze, pedig megvolt rá a reális esély, eladták magukat, eladták a szavazataikat. Erre még
példa nem volt, hogy magyarlakta területeken, településeken az ukrán pártok több szavazatot
gyűjtsenek össze, mint a két magyar szervezet együttvéve. Csak öröm az ürömben, hogy az
UMDSZ legalább megerősödve lépett ki ebből a választásból, hiszen sikerült legalább
megőriznünk és megerősítenünk a pozícióinkat itt, Beregszászban, illetve a beregszászi
járásban, viszont összben Kárpátalja tekintetében a magyarság vesztett a pozícióiból.
Elveszítettük a megyei alelnöki tisztségeket, és eleve gyengült a magyar érdekképviselet. Úgy
vélem, hogy érdemes lenne levonni a tanulságot az őszi voksolásból fakadóan.

Visszatérve a támogatói nyilatkozatokhoz, még el szeretném mondani, hogy nagyon
igazságtalannak és megalázónak tartjuk azt, hogy Magyarország Külügyminisztériuma
megvonta a jogot az UMDSZ-től a támogató nyilatkozatok kiadására vonatkozólag. 2008-ban,
amikor ez a mechanizmus elindult, és ennek mindenki, a kárpátaljai magyarság örült, akkor
mind a két szervezetnek volt ehhez joga. Igazságtalannak és jogtalannak tartjuk azt is, hogy
mind a mai napig nem ismertettek meg bennünket a vizsgálat eredményeivel, pedig nagyon
kemény rágalmakkal illettek bennünket, és mi ezt a sajtón keresztül, ha úgy tetszik, tételesen
megcáfoltuk. A válasz Budapest felől csak annyi, hogy várjunk, várjunk türelemmel, el fog
jönni ennek is az ideje, de hogy mikor, ezt nem tudjuk.

Az lenne tehát nekünk a kérésünk, hogy amennyiben az a cél, hogy az UMDSZ-t el
kell lehetetleníteni, szét kell zilálni, akkor azt mondják meg egyenesen. Mi ezt elfogadjuk,
vagy ha nem is fogadjuk el, legalábbis tudomásul vesszük, és ennek fényében fogunk tervezni
és cselekedni a jövőt illetően.

Higgyék el, hogy nekünk a tagságunk körében már hatalmas a feszültség, hatalmas,
hiszen B kategóriás magyarokként kezelnek bennünket, és megaláznak azzal, hogy nem
tudjuk kiadni ezeket a támogató nyilatkozatokat, és így nem tudunk a kedvezményes
vízumhoz hozzáférni, mivel meg van vonva az UMDSZ-től ez a jog. Úgyhogy az lenne,
tisztelt elnök úr, a mi óhajunk és kérésünk, hogy egyenes beszédet várunk. A helyzet ugyanis
az, hogy miközben önkormányzati vonalon – úgy, ahogy az már elhangzott a mai nap
folyamán – keressük a kapcsolatot és az együttműködést, véleményünk szerint összben
kellene ezt kezelni. Tehát tiszta vizet kellene önteni a pohárba, és a kérdések lebegtetése
helyett, én megmondom őszintén, hogy én az őszinte szó híve vagyok, és eleve optimista
típus vagyok, és én, illetve a szervezetünk, mi bízunk abban még a mai napig is, hogy el fog
jönni az ideje annak, hogy tárgyalni fognak velünk őszintén, hiszen véleményünk szerint csak
megnehezíti a kárpátaljai magyarok egy komoly részének a helyzetét az, hogy sorozatos
pofonokat kapunk az anyaországtól.

Hiszem azt, hogy vannak kérdések, hallhattuk, amiért így is közösen kellene
harcolnunk, az oktatási rendszerünk védelmében, az egyházaink ügyében, amelyek ma
elhangzottak, de egyáltalán beszéljünk a magyar szó és a magyar szellem megmaradásáról.
Nagyon bízom abban, hogy önök elgondolkodnak azon, amit én itt ma elmondtam, és
átértékelnek majd bizonyos dolgokat annak érdekében, hogy közösen tegyünk az itteni,
ukrajnai, ezen belül a kárpátaljai magyarság megmaradásáért, azért, hogy az anyaország igazi
anyaországa legyen minden kárpátaljai magyarnak, ne csak egy részének.

Köszönöm szépen. Ha esetleg vannak hozzám kérdéseik, akkor én szívesen
válaszolok.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Varju Zoltán!
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Varju Zoltán (II. R. F. K. M. F. HÖK) hozzászólása

VARJU ZOLTÁN, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hallgatói
Önkormányzatának elnöke: Engedjék meg, hogy bemutatkozzam: Varju Zoltán vagyok, a
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hallgatói Önkormányzatának elnöke, és a
civil tevékenységek tekintetében szeretnék pár szóban hozzászólni, illetőleg kiegészíteni a
püspök úr, illetőleg az atyák gondolatait.

Először is, véleményem szerint a kárpátaljai magyar civil tevékenységek tekintetében
egy kettős mérce van jelen, ugyanis valóban megannyi programunk van jelen, valóban nagyon
sok tevékenységet fejt ki a megannyi civil vagy egyéb ifjúsági szervezet, ám összességében,
ha mérlegeljük ezeknek a minőségét, illetőleg ezeknek a kifejtett dolgoknak a mérhetőségét,
akkor nem biztos, hogy hosszú távon pozitív irányba billen a mérleg. A kárpátaljai magyar
ifjúsági élettel kapcsolatban – és most engedjék meg, hogy ne mint a főiskola hallgatói
önkormányzatának elnöke szóljak önökhöz, hanem mint egy kárpátaljai magyar – azt
mondhatom el, hogy a probléma gyakorlatilag az emelt szintű érettségiknél kezdődött, amikor
is bevezették az ukránosításnak a folyamatát. Ebből az emelt szintű érettségiből következően
részben a szülők nyomására, részben pedig az érvényesülés tekintetében egy igen-igen
jelentős ukránosodó hullám bontakozott ki. Ennek a hullámnak a kibontakozását ráadásul az
is tetézte, illetőleg megszülte, hogy az ifjú kárpátaljai magyarok, vagy azok zöme, vagy nagy
rétege nem találja a helyét, és nem találja meg az identitását, részben azért, mert vagy vegyes
családból született, részben azért, mert X évig, 6 évig vagy 12 évig magyar életet, vagy
magyar oktatást folytatott, és ez után pedig belekényszerül egyfajta ukrán oktatási szintbe.

Ám mégsem az oktatás oldaláról szeretném megközelíteni mindezen dolgokat, úgy
vélem, hogy ez nem is a civil tevékenységeknek a kompetenciája. Ezt az identitástudat-
válságot ráadásul a jelen lévő globalizáció is tetézi. Ami önmagában nem rossz, véleményem
szerint lépést kell tartani a kárpátaljai magyar fiataloknak is a nyugati globalizált
társadalmakkal, ám ezzel szemben olyan értékeket mellőznek, illetőleg összezavarnak, hogy
egyszerűen nem fognak tudni képesek lenni olyan inputoknak a befogadására, amelyekkel
ezek a különböző szervezetek megpróbálják őket ellátni, illetve igényeiket kielégíteni. Ezek
ellen a különböző identitásválsággal kapcsolatos dolgok ellen véleményem szerint főként az
egyházi oldalról igen-igen jelentős harc folyik. Gyakorlatilag a fiataloknak a látókörét
próbáljuk meg, próbálják meg a különböző szervezetek bővíteni, és ellátni olyan különböző
fegyverekkel, illetve lehetőségekkel, amelyekkel módot teremtünk arra, hogy a kárpátaljai
magyar fiatalok megélhessék a magyarságukat.

Kétségtelen, és ezért emeltem ki, hogy valóban, szerintem, kettős mérce van jelen,
tehát kétségtelen, hogy programok azok vannak, viszont ha hosszú távon nézzük, akkor
ezeknek a programoknak a zömét és minőségét tekintve az egyházi, illetőleg a cserkész
programok kivételével, talán hosszú távon mégis eredménytelennek számítanak. Mert, ha
valóban elmegy az a fiatal, vagy megmarad, vagy nem, mert valószínűleg nem tömeges
ráhatás éri. Úgy vélem, hogy ameddig minőségi tömegre hatás nem fog megszületni
Kárpátalján az ifjúsági életben, és valóban a megszólítás gyakorlati szempontból nem fog
megtörténni, addig az ifjúsági életben egyfajta folyamatos asszimiláció következik be. Ez
több okból is így van, nem szeretném kifejteni, hogy melyek ezeknek a dolgoknak a kérdései.
Amíg nem vesszük fel azokat a fegyvereket, amelyekkel meg lehet a ma ifjúságát szólítani
Kárpátalján is, addig ezek a lehetőségek csak lógnak a levegőben.

S ahhoz, hogy felvegyük ezeket a fegyvereket, bár ha még elhatározás, szándék, vagy
megfelelő infrastruktúra is lenne, forrás szükséges. Ezeket a forrásokat kellene bizonyos
mértékben úgy átcsoportosítani, véleményünk szerint – mi szubjektív vélemény vagyunk, egy
kárpátaljai magyar ifjú véleménye –, hogy bizonyos mértékben a kárpátaljai magyar
fiataloknak is legyen beleszólásuk, vagy legalábbis legyen olyan fórum. Itt szeretném
megragadni az alkalmat, és megköszönni azt, hogy meghívtak ide, és valóban kifejthetjük a
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véleményünket. Tehát véleményünk szerint, amíg ilyen jellegű orvoslás nem történik, addig
egyfajta fokozatos asszimilációnak leszünk a tanúi.

Már csak azért is, mert csak tegyük fel – és kiegészíteném ezzel a püspök úr
gondolatait –, kárpátaljai magyar fiatalként én, pláne, hogy a főiskolán végeztem, hogyha
Isten is megsegít, két diplomával kilépek a főiskola kapuján, akkor nem, vagy ha találok is
munkát, akkor olyan munkát fogok találni, hogy egyszerűen nem leszek arra képes, hogy
családot el tudjak tartani, családot tudjak alapítani. Bizonyos mértékben ez természetesen nem
a civil tevékenységeknek a rovására van, viszont minden tekintetben úgy vélem, hogy amíg
ezeket a dolgokat nem fogják orvosolni, addig jelentős problémákkal kell szembenézni.

Kérdést szeretnék föltenni, mégpedig, hogy a jövőben lenne-e arra mód, hogy ilyen
hasonló alkalmakra különböző, nem csak kárpátaljai magyar ifjúsági rétegek, szervezetek
vezetői, hanem egyéb kárpát-medencei ifjúsági szervezetek vezetői is el tudjanak jönni, mert
bár valóban van magyar ifjúsági konferencia, ahol képviselhetjük magunkat, úgy véljük
bizonyos mértékben, hogy azok a hangok, amelyeket a magyar ifjúsági konferencián
kifejtünk, nem minden esetben érnek célt.

Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim, Vendégeink! Illetve mi
vagyunk a vendégek. (Derültség.) Lassan le kell zárnunk, ezért még egy körre lenne
lehetőség, de arra kérek mindenkit, hogy nagyon röviden próbálja megfogalmazni a
gondolatait, és utána befejeznénk a bizottsági ülést.

Popovics Pál!

Popovics Pál (KMCSSZ) hozzászólása

POPOVICS PÁL, a Kárpátaljai Magyar Cserkész Szövetség elnöke: Popovics Pál, a
Kárpátaljai Magyar Cserkész Szövetség elnöke vagyok, mondhatnám úgy is, hogy egy
majdnem klasszikus civil szervezetnek a vezetője. Amellett, hogy civil szervezet vagyunk,
ifjúságneveléssel is foglalkozunk, és az a korosztály, amelyet megcélzunk, a 8 évestől egészen
a halálig tart, csúnyán kifejezve, célozzuk meg, tehát vannak nyugdíjas cserkészeink is.

Egy klasszikus közösségépítő szervezet vagyunk, és azért húzom alá ezt, hogy
közösségépítő, mert ez az, ami a határon túli magyarság számára a legfontosabb megtartó erő
kell hogy legyen. Sajnos ilyen közösségépítéssel nem sokan foglalkoznak Kárpátalján, talán
azon kívül a néhány civil szervezeten kívül, meg az egyházakon kívül, amelyek aktívan
tevékenykednek, nincsenek közösségépítő szervezetek.

A politikai szervezeteink sajnos az egymással való rivalizálással, a választások
viszonylagos megnyerésével, a politikai-gazdasági pozícióik megerősítésével vannak
elfoglalva, csak épp annak a közösségnek az építéséről felejtkeznek el, amelyiktől elvárják,
hogy a szavazataikkal őket támogassák. Nincsenek megszólítva az emberek, főleg a civilek,
és ezt sajnos már lassan több mint tíz éve tapasztaljuk. Ami korábban volt, az most nincs.
Ennek az eredményét láttuk a választásokkor is, és nemcsak a 150 hrivnya miatt szavaztak,
azt hiszem, ukrán pártokra zömmel a magyarok, hanem azért, mert nem voltak érdemben
megszólítva, megszólíttatva a tagság, a közösségérzet miatt szavazott a magyarok zöme ukrán
szervezetekre, illetve ukrán pártokra. Még a saját tagságuk sem támogatta olyan mértékben a
szervezeteket, ahányan vannak. Ez szerintem egy elgondolkodtató jel, és csak befele kellene
fordulni, és tényleg megvizsgálni, hogy mit akarnak az egyszerű emberek, a civil emberek, mi
a véleményük, mi a gondolatuk. A közösségépítésben sajnos tényleg nem járnak elől a
politikai szervezeteink. A polgármester úr is csak arról beszélt, hogy milyen sérelem érte az
UMDSZ-t meg a KMPSZ-t. Egyszer hopp, egyszer kopp, ami nem helyes, de szerintem ezen
is el kéne gondolkozni, hogy mi kell az itteni magyaroknak, mitől fogunk itt maradni.
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Bennünket, civileket általában nem vesznek komolyan, még a konzulátus sem. Erre az
ülésre is azért lettünk meghívva, mert a bizottság hívott meg bennünket, és a konzulátusnál
nem voltunk listában, hogy esetleg a mi véleményünket is meg kellene hallgatni, de nem csak
ezen alkalommal, hanem úgy általában nem szoktak civil hangokat meghallgatni sajnos a
nagyjaink, pedig fontos. Vannak nagyon sokan közöttünk szakemberek, értékes emberek,
tessék odafigyelni ránk is!

Bocsánat, jegyzeteltem, csak nagyon csúnyán írok, és még én sem tudom kiolvasni.
Oktatás. Úgy gondolom, három nagyon fontos dolog van, ami itt a kárpátaljai

magyarok számára megtartó erő kell legyen, az oktatás, az egyházak – illetve négy –, a
közösség, illetve az egzisztenciális ittmaradás feltételei. Az iskolákat, illetve a fiataljainkat
nem az egyházi gimnáziumon, nem a főiskolán veszítjük el, hanem az első osztályban
veszítjük el őket. Nem íratják be valami miatt a szülők a gyerekeiket a magyar iskolába, és
ennek csak az egyik oka az, hogy úgy gondolják a szülők, hogy megéri inkább ukrán iskolába
járatni a gyerekeket, a másik oka, hogy tényleg nem mindig vonzóak a magyar iskolák. Az
iskolákat vonzóvá és erősebbé kell tenni. Ez elsősorban financiális kérdés, de úgy gondolom,
hogy nem, csak pénzátcsoportosítási kérdés.

Nézzük csak meg az oktatási, nevelési támogatás hasznosságát! Egy egy hónappal
ezelőtti bizottsági ülésen szintén elmondtam, ez a régi vesszőparipám, de megragadom az
alkalmat, hogy itt is elmondjam: a határon túli támogatások majdnem fele ablakon van
kidobva. Több mint ötmilliárd forintot kidobunk az ablakon, és még a mai napig nem mértük
meg, hogy ennek mi a hozama. Tényleg beíratják a szülők a magyar iskolába a gyerekeket?
Tényleg nem íratják be a szülők a magyar iskolába a gyerekeket, fogynak a gyerekeink, és ez
relatív fogyás is. Szerintem ezt a pénzt – annak ellenére mondom így, hogy sokgyerekes
családapa vagyok – hasznosabban is el lehet költeni, mint direktben odaadni azoknak a
szülőknek, akik iskolába járatják a gyereküket, mert nem ettől fogják beíratni az iskolába.
Talán el kellene gondolkodni, hogy nem kellene-e esetleg az iskolák mellett létrehozni civil
fennhatóságú alapítványokat, és fejkvótaként ennek a pénznek, mondjuk, egy kis részét
ezeknek az alapítványoknak utalni, úgy, hogy érdemi fejlesztéseket tudjanak az iskolákban
végrehajtani. Lehet, hogy rossz ötlet, de el lehetne gondolkozni, hogy mi az, amitől az iskolák
vonzóbbak lesznek. Lehet, hogy csak pénz kérdése meg pedagógus kérdése, de gondolom,
hogy sok mindent lehet egy iskolában fejleszteni ezekkel a pénzekkel, hogy vonzóbb legyen a
szülőnek ebbe az iskolába adni a gyerekét, mintsem csak azért ukrán iskolába adni, mert ott
jobban megtanul ukránul. Talán magát az ukrán oktatást is lehetne erősíteni külön órapénzzel.
Nem tudom, erre vannak a szakemberek, én csak civilként mondom el az észrevételeimet, a
véleményemet, el kell rajta gondolkozni.

Az egyházi iskolák is, meg a nagyon jó magyar iskolák is sajnos kifelé termelik az
értelmiségünket, tehát akik tényleg nagyon jól haladnak, azoknak a perspektívája nem az
itthon maradás, hanem a Magyarországra való költözés, az ottani továbbtanulás. Ezt úgy
lehetne megfordítani, hogy az anyaország felé megerősíteni, vagy ösztönözni azokat a magyar
vállalkozókat, vállalkozásokat, amelyekben megvan az a hajlam, hogy esetleg ide beruháznak,
itt vásárolnak fel üzemeket, földeket, egyebeket, és az itteni magyar embereket alkalmazzák
normális fizetésért. Az egy nagyon erős itt-tartó, megtartó erő lehetne.

Bocsánat, hogy raboltam az ebédidejüket, de ezt muszáj voltam elmondani. Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szávay képviselő úr!

Képviselői reflexiók

SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Tisztelettel üdvözlök én is
mindenkit. Szávay István vagyok, a Jobbik Magyarországért Mozgalom képviselője, és
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formálisan én vagyok a bizottságnak az egyetlen ellenzéki képviselője most, de azért szeretek
ilyen ülésekre eljönni… (Dr. Szili Katalin: Nana, képviselő úr! Akkor azt mondhatnám, én
meg a szebbik! – Derültség.) De azért örülök, ha ilyen megbeszéléseken Kovács elnök úr is
jelen van, mert ő néha még nálunk is keményebben szokta megfogalmazni a kritikáit az
otthoni viszonyokkal szemben, úgyhogy ilyenkor mindig egy kicsit könnyebb dolgom van.

Én alapvetően arra szeretném bíztatni egy picit – most hazaüzenve is – a kormánypárti
képviselőtársaimat és az elnök urat, hogy remélem, hogy minél többet meghallunk és
hazaviszünk magunkkal azokból, amiket hallhattunk az itteni magyarság képviselőitől. Én
szeretném az örömömet kifejezni, hogy erre a bizottsági ülésre sor került, és hogy itt önökkel
találkozhatunk. Azt hiszem, hogy több ilyenre lenne szükség, és bízom benne, hogy ezekben a
témákban, de más témákban is, amik az elcsatolt területek magyarságát érintik, egy kicsit
jobban felpörögnek majd az otthoni cselekmények.

Ezt szóvá tettem a múltkori bizottsági ülésen, hogy van itt azért jó néhány kérdés, ami
már áll egy ideje, akár a Bethlen Gábor Alapot, akár az egész határon túli magyar támogatási
rendszert nézzük. Itt is a vendéglátóink próbáltak udvariasak lenni, és ezekkel a kérdésekkel
mindig csak a végén előjönni, de nyilvánvaló, hogy itt az anyagi, financiális kérdések
meghatározóak minden itteni közösségi intézmény szempontjából. Bízunk benne, hogy ebben
is sikerül majd egy kis előrelépést elérni.

Én nagyon örülök, hogy találkozhattam önökkel, és köszönöm az elnök asszonynak is,
hogy vendégül láttak minket.

ELNÖK: Stágel Bence!

DR. STÁGEL BENCE (KDNP): Köszönöm szépen. Stágel Bence vagyok, a KDNP-
frakciótól. Csak hogy a mai beszélgetésünknek legyenek apró eredményei is, és talán jó
példával járhatunk elől, és lássák, hogy a kormánypártok ifjúsági szervezetei azért dolgoznak
is, én ezúton szeretném szeretettel meghívni a főiskola képviselőit május 20-ára, amikor egy
hosszú hétvége keretében szervezünk egy kárpát-medencei ifjúsági szervezeteknek szóló
ifjúsági tábort, nemzetpolitikai tábort, ahova Kárpátaljáról is jönnek majd fiatalok, de én
nagyon örülnék, ha a főiskola is képviseltetné magát.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Kalmár Ferenc!

KALMÁR FERENC ANDRÁS (KDNP): Én csak egy mondat erejéig kértem szót.
Mégpedig kérném az elnök urat, hogy intézkedjen afelől, hogy ennek az ülésnek a
jegyzőkönyve a szokásos körön kívül is eljusson. (Szávay István: És a szokásosnál egy kicsit
hamarabb is. – Derültség.)

KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Én a püspök úrtól szeretném kérdezni, hogy ahhoz,
hogy a magyar rádió elindulhasson, mire van szükség.

BRENZOVICS LÁSZLÓ, a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány elnöke:
Pénzre. (Derültség.)

KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): De mennyire? Lehet-e tudni konkrétumot?

ZÁN FÁBIÁN SÁNDOR református püspök: Úgy emlékszem, hogy olyan
nyolcmillió forintról van szó. (Közbeszólás: Ez mennyi időre? Az indulásra, vagy egy évre?)



- 29 -

KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Ebben már benne van a technikai feltételeknek a
megteremtése is, meg a frekvenciadíj megfizetése?

SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): De most mi van a Sion Rádióval?

ZÁN FÁBIÁN SÁNDOR református püspök: Most van Sion Rádió, de ez magyar
rádió.

SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Ez mellette lesz?

ZÁN FÁBIÁN SÁNDOR református püspök: Igen.

SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Tehát is-is.

ZÁN FÁBIÁN SÁNDOR református püspök: Az Európa Rádió, Campus Rádió,
Kárpát-medencei Református Rádió működésében benne van a Kárpátaljai Református
Egyház is, és azok, akik netközelben vannak, hallgathatják, de nagyon sok ember az autóban,
odahaza, régi kis Sokol kütyükkel még hallgat rádiót, és fontos lenne Kárpátalján hallani
nemcsak ukránul, hanem úgy is, hogy „Kárpátalja a te szülőhazád”.

KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Bocsánat, még az a kérdésem, hogy akkor ez nem
református rádió lenne, hanem mi.

ZÁN FÁBIÁN SÁNDOR református püspök: Reménység szerint ez egy olyan rádió
lenne, ami magyar rádió, igen, és ökumenikus, mind a három egyháznak benne lenne része, de
mi vagyunk úgymond a legnagyobbak. Nem mondtam az arányokat, 19 magyar ajkú lelkész,
nekünk 80, 110 gyülekezet, s a többi, tehát arányaiban megpróbáljuk ezt tükrözni.

KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Görög-katolikusok, katolikusok, reformátusok.
Nyolcmillió forint.

ZÁN FÁBIÁN SÁNDOR református püspök: Körülbelül.

KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Szerintem ebben azért mi tudunk majd valamit lépni.
Mi a határideje ennek? (Közbeszólás.) Mert ha más nem, polgármesterekként is, arra
gondoltam, hogy még akár polgármesterként is, de ha sokan összefogunk, akkor nem kell
ebben olyan nagy áldozatot vállalni szerintem.

ZÁN FÁBIÁN SÁNDOR református püspök: Ez összefogás kérdése. Reménység
szerint meglesz az a támogatás. Mi nem indultunk el különböző akciókat indítani, mi
elküldtük az illetékes államtitkársághoz a kérvényünket, mi reménykedünk abban, hogy
hamarosan választ fogunk kapni.

KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Tehát ez a kérvény elment.

ZÁN FÁBIÁN SÁNDOR református püspök: Így van.

KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Jó, akkor erre ráerősítünk. Szerintem mi képviselők is
rá tudunk erősíteni, sőt, polgármesterként én vállalom azt, hogy több polgármesterrel együtt.
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Én ezt egy nagyon-nagyon fontos dolognak tartom. A csángó kérdésnél is erről beszéltünk,
hogy a csángóknál is nagyon fontos lenne egy magyar rádió.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Alelnök asszony!

DR. SZILI KATALIN (alelnök, független): Egyrészről én nagyon szépen köszönöm
önöknek a tájékoztatást, és lehet, hogy megzavarta a képviselőtársamat az ellenzéki
mivoltomban az, hogy nemzetpolitikában egész másként gondolkodom, de úgy látom, hogy
nem kell ahhoz sem ukrán, sem román, semmilyen más nemzet, sikeresen szét tudjuk mi
önmagunkat is verni, ha nem politizálunk okosan.

Viszont én szeretném megköszönni részben elnök asszonynak, az oktatási
intézményeknek, egyházaknak külön is, és civil szervezeteknek, hogy azért voltak időszakok
és vannak időszakok a saját akár jelen, akár múltbéli történelmünkben, amikor önöket nagy-
nagy köszönet illeti, hogy a magyarság megtartásában, és egyáltalán a közösségek
formálásában segítséget nyújtottak.

Én három olyan dolgot vontam le tanulságul, minden kritikát és egyebet is befogadva,
amiről úgy gondolom, hogy valamilyen úton el kellene indulnunk. Az egyik számomra az,
amit Révész Máriusz képviselőtársam javasolt, az ekvivalencia kérdésében az elindulás.
Viszont van két olyan másik kérdés, amit elodázhatatlannak tartok.

Egyrészről a kiszámítható finanszírozás, hiszen van, és Répás Zsuzsa államtitkár
asszony az elmúlt hetekben a bizottság előtt megjelent, és a finanszírozás kérdéséről szólt. Ezt
azért mondom önöknek tájékoztatásul, mert vélhetően elmozdulás történik abban, ami a
normatív finanszírozás irányába történő lépéseket jelenti, ami szerintem egy régi vágyunk.
Abban maradtunk, hogy egy következő alkalommal visszajön, és amikor már látszódik az,
hogy az a forrásmennyiség, amivel rendelkeznek, milyen nemzeti intézményekhez milyen
felosztásban kerüljön, én azt gondolom, hogy ez egy jó induló lenne azért, hogy önök is
kiszámíthatóan tudják – és ne kelljen koldulni – akár oktatási, kulturális, egyéb
tevékenységüket folytatni.

A harmadik kérdés, amit én kiemelnék: itt elhangzott a szülőföldön megmaradás
programjának a kidolgozása. Én azt szeretném javasolni, nemcsak magunknak, hanem
összességében részben a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának, a MÁÉRT-nak is,
hogy tegyünk javaslatot arra, hogy ebben induljon el egy közös munka, hiszen ha
mellétesszük ezt a lábat, ami valóban a szülőföldön maradást elősegíti, akkor szerintem a
magyarság megtartásában egy nagy lépést tehetünk előre. Az elnök úrnak is szeretném
javasolni, hogy úgy a kormányzat irányába, mind pedig a parlament irányába induljunk el, és
ebben kezdődjön el egy érdemi munka.

Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy itt lehettem.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Révész Máriusz!

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Én is három dolgot szeretnék javasolni. Az egyik, hogy
Miklós felvetette, hogy ne csak ilyen siratófal legyen, hogy eljövünk, elkesergünk egymásnak,
aztán minden marad tovább a régiben, hanem csatalakoznék Szili Katalinhoz, írjunk fel három
vagy négy dolgot egy papírra, hazamegyünk, megoldjuk a rádiót, nekiveselkedünk az
ekvivalenciának, és megnézzük, hogy mi lesz belőle. Az nem lesz egy könnyű küzdelem.
Valószínűleg érdemes lenne egy-két dolgot költségvetési soron megjeleníteni a következő
évtől kezdve. Ha ennyit megoldunk, akkor legközelebb is szívesen fognak látni.

A másik: Ildikó említett egy statisztikai adatot, és itt keseregtek mások is a magyar
iskolába járók arányát, csökkenését, illetve a létszámát tekintve. Én csak annyit szeretnék
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mondani, hogy Magyarországon nagyon boldogak lennénk, ha olyan mértékű csökkenést
tapasztalnánk, mint itt, Kárpátalján. Ha jól emlékszem a számokra, 21 ezer 1990-ben és 17
huszonegy évvel később. Elmondom, hogy Kőbányán, ahol én önkormányzati képviselő

vagyok, ezek a számok: 9200-ról 4200. Azt hiszem, hogy a magyarországi gyereklétszám-
csökkenésben is, ha egyesével az önkormányzatainkat végigvesszük, érzékeltethetjük, hogy
micsoda veszteség történt.

Még egyetlen adatot hadd mondjak: a termékenységi ráta Magyarországon tavaly
minden rekordot alulmúlt, 2010-ben 1,26-ra csökkent a szükséges 2,1-hez képest. Durván
másfélszer annyi gyerek megszületésére lenne szükség, hogy reprodukálni tudja a társadalom
magát.

Tavaly Tusnádon hallottam egy előadást, és igazán azért beszélek erről két mondattal
talán többet, mert ez az alfája és ómegája a dolognak. Tusnádfürdőn egy demográfus gyerek
azt mesélte, hogy a Kárpát-medencében gyakorlatilag a termékenységi ráták viszonylag
együtt mozognak a magyarság körében, sem a Szerbiában lévő magyarság, sem a Kárpátalján
lévő, sem a Szlovákiában élő magyarság körében nem jobb. Nyilvánvalóan, ha ezen az 1,26-
on vagy 1,3-en nem tudunk változtatni, akkor ez százévi perspektívát jelent, függetlenül attól,
hogy ki hova települ. Tehát igazán szerintem itt ez a fő kérdés. Persze, vannak ilyen
szépségtapaszok, hogy Ukrajnában a termékenységi ráta még talán a magyarnál is rosszabb, a
kitelepülés Romániában a magyarnál is nagyobb léptékű, de igazából ez valamennyi
országban komoly probléma.

A harmadik dolog, amit mondani akarnék: sokan várják, hogy Magyarországon
mindent radikálisan meg fogunk tudni változtatni. Azt gondolom, hogy viszonylag
tisztességes, minden irányban vállalható alkotmányt fogalmaztunk meg, ami szerintem elég
liberális, de meg kell nézni, hogy milyen össztűz zúdul erre az alkotmányra. Tehát miközben
az az elvárás, hogy a magyar kormány álljon ki a határon túli magyar közösségekért, azért
nekünk például az Európai Unióban nem kis küzdelmet kell folytatni jó néhány dologban, és
ha végigvesszük a szomszédos országokat, az elég kevés helyen tapasztalható, hogy,
mondjuk, a külföldi nacionalistákkal versenyben viszonylag erős saját országbeli parlamenti
párt fasisztázza és nacionalistázza folyamatosan az adott kormányát. Tehát miközben önöknek
jogos ez az elvárásuk, azért Romániában az a helyzet, hogy mindenki előbb románbarát,
liberális, szocialista meg jobboldali, nagyjából ugyanez a helyzet Szlovákiában, de
Magyarországon ez nincs így. Tehát miközben megnézzük a környező országokat
Szlovákiától Romániáig, a bal oldal sokszor nacionalistább, mint a jobboldali pártok. Nálunk
ez nincs, és ezért az érdekérvényesítést határon túl nemzetközi szinten, európai szinten ez
rendkívüli mértékben megnehezíti. Az elkövetkező időben ahelyett, hogy arra tudnánk
fordítani az energiáinkat, hogy fellépjünk az itteni állapotok szerint, igazából nekünk kell
magyarázkodni, hogy nem vagyunk mi fasiszták, mi csak azt mondjuk, hogy…

És nagyon boldogok lennénk, ha a szlovák, a román, meg nem tudom, milyen
környező alkotmányok úgy viszonyulnának a kisebbségekhez, mint a mi alkotmányunk, ahol
kimondjuk, hogy támogatni kívánjuk a nyelvhasználatot, és kimondunk számos kérdést,
mégis rákényszerülünk arra, hogy az elkövetkező egy-két, vagy ki tudja, hány évben
magyarázkodni fogunk. Zárójelben mondom, hogy mindent meg fogunk tenni, de a küzdelem
nem könnyű.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kiss Antal!

Kiss Antal (HUNINEU) hozzászólása

KISS ANTAL (HUNINEU): A HUNINEU iroda, amit Kovács Miklós nagyon szeret,
képviseletében vagyok itt. Néhány dolgot mondanék én is, hogy mégsem idegenből jöttem.
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1990-ben, ha jól emlékszem, akkor nem tudtam, hogy első diplomáciai küldetésemben voltam
itt Paskai bíboros úrral abban a szűk kíséretben, amelyik először lépett, akkor még, nem
tudom, hogy Szovjetunióba jöttünk vagy Ukrajnába (Közbeszólások: Szovjetunióba.),
Szovjetunióba. Utána fiatal teológusként, amikor erre lehetőség volt, azt hiszem, a következő
évben nyári iskolát is tartottunk itt fönt, és utána jöttek aztán ki a ferencesek. Öregdiák-
társam, Majnek püspök úr, aztán itt át is vette az egyházmegyei feladatokat.

Szóval, én nagy-nagy örömmel jöttem mindig ide, és arra emlékszem, hogy amikor a
kilencvenes években, tehát húsz évvel ezelőtt itt voltam –, amit Popovics Pál mondott – ez
egy összetartó, belső kohézióval élő közösség volt. Ma azt látom, hogy egy széttartó
közösség. Ez egy nagyon nagy szomorúság számomra, mert azóta is példaként említem, hogy
amikor én idejöttem, azt hiszem, hogy két vagy három katolikus pap élt, akik tolókocsiban,
bottal három-négy hetente, kéthavonta jutottak el egy-egy katolikus közösséghez. A közösség
önmagában élt, az egyház önmagában élt, a magyarság a belső erejéből élt. Ez változott most
meg. Azt gondolom, hogy amit Popovics úr mondott, az egy nagyon lényeges szempont, és
nyilván én is ebben igyekszem majd a saját lehetőségeimmel vagy a parlament adta
lehetőségekkel segíteni, hogy ha ez a belső kohézió, közösségépítés nem áll helyre, akkor ez a
közösség, ahogy más egyéb közösségek, és a magyar össznemzeti közösség is halálra van
ítélve. Itt ez sokkal jobban tetten érhető, és ez nekem személyes tapasztalatom volt, és nagy-
nagy szomorúságom a mai napon, amit itt tapasztalok.

Amit fontosnak tartanék, és ezt vállaltan ez az alapítványi iroda is vállal, ami itt hál’
istennek többször elhangzott, hogy ne kisebbségként határozza meg magát a kárpátaljai
magyar közösség, hanem magyar közösségként, ami már csak a szóhasználat okán is egy
pozitív töltet, nem a kisebbség negatív, befele fertőző szóhasználata. Nagyon sok szeretettel
javasolnám – és pont pénteken Zoltánékkal az első munkacsoport-megbeszélés is lesz Duray
Miklós vezetésével –, hogy a magyar szókészlettárból a kisebbség szót száműzzük. Európai
magyar közösség van, amelynek önök 160 ezren teljes jogú tagjai, ugyanúgy, mint a Prága
környékén élő húszezres magyar közösség. Én ezt szeretném másodsorban javasolni.

Ehhez kötődően pedig azt, hogy ahogy látom, és ahogy körbetekintünk a Kárpát-
medencében, legkevésbé a kárpátaljai magyar közösségnek vannak identifikációs tényezői.
Megmondom, hogy hogyan csapódik ez le nálam. Most Brüsszelben magyar záró esemény
lesz, soros elnökségi záróesemény, és kínok kínjával tudunk nagy nehezen összeszedni
valamit, ami Kárpátaljáról való. Fölcsapom az újságot, belenézek könyvekbe, vagy az
interneten bóklászok, Erdélyből, Felvidékről esnek ki különböző dolgok, a kulturális, akár
gasztronómiai, akár bármi egyéb. Nyilván Serbán Attilát el fogom hívni Brüsszelbe énekelni,
viszünk innen egy kis táncegyüttest, töltött káposztát fogunk főzetni a magyar konyhán, ami
ugocsai töltött káposzta lesz. Nincs olyan logó, nem lát az ember olyat, ami a kárpátaljai, itt
élő emberek remek konyháját egybefogná. Miért nincsenek Magyarországon kárpátaljai
gasztronómiai napok? Egy csomó apró dolog, amiből én azt tapasztalom, hogy az
identifikációs tényező nagyon kevés.

Tehát Brüsszelben szeretné vendégül látni a HUNINEU iroda Kárpátalját. Ennek két
lehetősége van: az egyik egy hivatalos parlamenti menet, ez az úgynevezett meghallgatás,
amit Gál Kinga képviselő asszonnyal már egyeztettük, és Kövér László elnök úrral. Az ősz
folyamán a KMKF-üléshez igazodva, vélhetően novemberben lenne egy olyan tanácskozás
Brüsszelben, ottani szakértők bevonásával, ahol Kárpátalja, az itteni magyar közösség
megmutathatja magát, elmondhatja, hogy mit szeretne. A schengeni határ mentén élő sok, és
különböző vallást gyakorló, más-más kultúrákhoz, közösségekhez tartozó, ezt egybefogó
közösség mit szeretne az Európai Uniótól. Nyilván, ha semmit, ez is egy válasz, csak azt
gondolom, hogy ennél azért vannak pozitívabb jellegű lehetőségek és nekibuzdulások is.
Tehát, ha meg tudják önök fogalmazni, hogy mit szeretnének, mi ezt örömmel artikuláljuk.
Ha ez autonómia, akkor autonómiát, ha annak ilyen és olyan formája, akkor ezt és ezt a
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formáját. Két ilyen közösség van, ezt szeretnénk egybekapcsolni, a délvidéki magyar,
Szerbiában élő magyar közösség, és a kárpátaljai magyar közösség. Ha ezzel kapcsolatban
bármilyen dologban tudunk segíteni, ezt örömmel tesszük, várjuk önöket.

A másik pedig, hogy örömmel vennénk, ha a főiskola egy HUNINEU-rendezvényt
befogadna, ami azt jelenti, hogy akkor viszont az Európai Unióból jövő szakemberek
bevonásával, akár ebben teremben tarthatnánk ugyane témában tanácskozást, bevonva
fiatalokat, bevonva a kulturális területről, egyházak részéről, Ildikó ajánlatára politikusokat,
szakértőket, tehát bárkit, csak induljon el. Tehát ezt is szívesen fölvállaljuk, és ennek a
költségében is részt tudunk vállalni.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Orosz Ildikó!

Orosz Ildikó (KMPSZ) reflexiói

OROSZ ILDIKÓ, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnöke: Köszönöm
szépen. Egyrészt természetesen helyt adunk és befogadunk bármilyen rendezvényt örömmel,
ami nagy megtiszteltetés nekünk.

Néhány szóban én is reflektálnék néhány gondolatra.
Kezdeném az utolsóval, hogy széttagolt közösség. Sajnos így van, de ebben az

anyaországnak jelentős szerepe van. A kárpátaljai magyar egységes közösség ’94-ben kezdett
megoszlani, amikor nem kevés anyagi támogatással létrehoztunk alternatív magyar
szervezeteket, de most sérelmezi az UMDSZ elnöke, hogy diszkriminatív. Figyelmeztetnék
arra, hogy 2002-ben a Pedagógusszövetséget senki nem figyelmeztette, hogy egy érvényben
lévő szerződésben elvették tőle a szülőföldről jövő támogatást, és míg egy új, alternatív
szervezetet létre nem hoztak, addig nem is kapták meg a kárpátaljai magyarok. Az is egy
fázisa volt, és én ezt értem, könnyebben kezelhetőek vagyunk, ha „oszd meg és uralkodj” elv
alapján történik ott a dolog. Itt is nagyon sok olyan van, aki előbb volt pártpolitikus, majd
utána állt magyar szervezet élére. Ezért én azt gondolom, hogy a mi részünkről is van dolog.
Talán úgy kellene kezdeni, hogy nálunk is azokat kellene az anyaországból támogatni, és
azokat a programokat, akik először magyarok, a magyar közösségért cselekednek, majd utána
párttagok, pártelnökök, tanárok, iskolaigazgatók és polgármesterek, illetve a magyar ügyet
szolgáló célt kellene támogatni úgy, hogy egyetemesen bekerüljünk a köztudatba.

Lásd, azt gondolom, hogy nem egy kis regionális rádióra lenne csak szükség, arra is
szükség van, de jobban örülnék, ha én Técső alatt tudnám fogni a Kossuthot, a Petőfit meg a
többit, mert ide a rádió már nem jön el. Még jobban örülnénk annak, ha a Kossuthon nem a
„Határok nélkül”-ben, lehetetlen órában szólna rólunk a dolog, hanem úgy, ahogy a tévében
az időjárás-jelentésnél szerves része vagyunk a kárpátaljai magyar közösségnek, úgy mind a
hírekben, mind a műsorokban úgy tekintenénk ránk, hogy nem Cluj-Napoca és Uzhorodként
lennénk kiírva, hanem Ungvár, Beregszász és Kolozsvár a hírekben benne lenne. Ez már egy
magasabb rendű dolog.

Ami pedig minket illet, a közösségteremtést, ennek a bizottságnak lenne a legtöbb
alkalma és lehetősége, és javaslatot tennénk, hogy ránk fordítsák a figyelmet, és a figyelem
után ebből egy gazdasági, kulturális projekt és megélhetés is lehessen. Fogadjanak el egy
újabb nemzeti ünnepi jellegű dátumot, mondjuk a honfoglalás napját, amit, ha lehet, nem a
KMKSZ által kijelölt őszi időpontra tennénk, hanem, mondjuk, augusztus elejére vagy július
20-ára, hisz az itteni nemzetté válás a honfoglalással kezdődött, és 20-án az államalapítást
ünnepeljük. Ez egyrészt nekünk adna lehetőséget, hogy a Kárpát-medencei magyarság
központjába kerüljünk. Lehet, hogy nehéz lenne felépíteni rá egy olyan nagyszabású
projektet, mint a csíksomlyói búcsú, de legalább elindulna egy folyamat, ami bekerülhet még,
és ami lehetne egy identitást és nemzetet megtartó projekt, és ami a bizottság lehetősége
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között megtalálható, hisz ezt kezdeményezni kellene, és ez talán kimozdítana minket a
holtpontról, és akkor már Brüsszelben is tudnának róla, mert ez bekerülne az egyetemes
köztudatba.

Az utolsó mondatom arról szól, hogy szeretném megköszönni mindenkinek, aki eddig
az építkezésünket belülről támogatta, úgy, mint város, mint polgármester, mint a saját egyéni
támogatása, vagy most legutóbb Árpádék is átutaltak a saját keretéből. Ezt is szeretném
megköszönni, és Darvasnak is, és mindenkinek. Azt a felvetést is, hogy a bizottság felvetette,
hogy növeljék az alapítvány alapját ahhoz, hogy az intézményünk működjön, de egy
nézeteltérést el kell oszlatnom. Most úgy néz ki, hogy két irányból is kapunk támogatást, ami
talán a fenntartásunk rendezését adja, az OM-től és a másiktól. Igaz, még szerződést senki
nem kötött, de nem kételkedünk abban, hogy ebben pozitív irányú elmozdulás lesz. Ezt
köszönöm önöknek.

A mieinktől meg azt kérem, hogy az együttműködés magyar ügyekben jelenjen meg,
és mi magunkból is próbáljunk erőt mutatni, mert én az elmúlt húsz évben azt tapasztaltam,
hogy amint a mi magyarjaink hivatalba kerülnek, akkor elsősorban a hivatali elvárásnak
akarnak megfelelni, és majd másod- vagy harmadsorban lesznek magyarok. Másodsorban
gazdasági szakemberek, vállalkozók, és majd negyedsorban, ha jól jön, akkor magyar leszek.
Ahhoz, hogy előrelépjünk, ezt nekünk is meg kell tenni, és arra kérek mindenkit, hogy ezt
mérlegelve cselekedjen és tegye a dolgát a maga helyén, ahol van, mi itthon, önök meg a
parlamentben. (Közbeszólás: Elnök úr, nekem lenne egy javaslatom: menjünk ebédelni.)

ELNÖK: Nem tudunk menni, mert Ljubka Katalin kért még szót.

Ljubka Katalin (KIM) hozzászólása

LJUBKA KATALIN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Én most már
Ildikó után nem merek megszólalni, mert olyan szép végszó volt az egésznek, hogy már ez
egy lezárásnak tekinthető.

Én csak egy dologra szeretnék reflektálni. Én a Kárpátaljai Főosztályt képviselem, és
pont a pénzügyi, financiális támogatásokkal kapcsolatban valóban érzünk egy késést, de ez
elsősorban azzal magyarázható, hogy mi egy új rendszert szeretnék kialakítani, ami
átláthatóbb rendszer, és egy koordináltabb rendszer. Reményeink szerint a támogatások minél
hamarabb megindulnak. Az alapját a MÁÉRT szakbizottságban elvégzett műhelymunka,
koncepció kidolgozása fogja adni, amelyben egyébként Kárpátalját mindkét szervezet
képviseli, tehát megosztottság a magyar kormányzat részéről nem helytálló.

Ami pedig a túlélést érinti, információink szerint a líceumoknál mind a három
líceumnak a gyorssegély-szerződése vagy már elkészült és aláírásra vár, vagy már elkészülés
alatt vannak, és egy-két héten belül a kollégáim keresni fogják őket.

Ennyit szerettem volna elmondani ezzel kapcsolatban.

Elnöki zárszó

ELNÖK: Köszönöm szépen.
Engedjenek meg egy pár másodperces zárszót, én nem akarok hosszú lenni. A

honfoglalás napját nagyon jó ötletnek tartom, de valószínűleg valamikor tavaszra kellene
tenni, mert az egész országot utána el kellett foglalni, és egy év alatt, de nagyon jó ötletnek
tartom.

Mint ahogy az elején is elmondtam, egy bizottsági ülés nem ad arra alkalmat, hogy
mindjárt kézzelfogható eredmények szülessenek, viszont én is úgy gondolom, hogy a mai
jegyzőkönyv egy nagyon érdekes, tanulságos olvasmány lesz. A mi bizottsági ülésünk meg a
látogatás nem egy olyan alkalom volt, hogy mi idejöttünk, meghallgattuk, siratófalszerűen
mindenki elmondta, és utána minket többet nem látnak. Lehet, hogy ez lesz belőle, de
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megpróbálunk szisztematikusan végigmenni a felvetett kérdéseken, és azokra a kézzelfogható
válaszokat adni. Hadd ne vegyem ezt végig, mert akkor újrakezdenénk a bizottsági ülést.

A politikai jellegű dolgok: az UMDSZ-nél teljesen egyetértek a felvetéssel, fogom is
tanácsolni, hogy mondjuk ki, hogy adunk vagy nem adunk, fejezzük ezt be. A magam részéről
fideszes politikusként, és nem a bizottságnak a véleményét képviselve, nekem az UMDSZ-
ben az alap is a kérdéses, aztán, ha a genezist el tudjuk fogadni, akkor utána a többit már el
tudjuk fogadni. Ha a genezis tényét, illetve az ott kialakult környezetet nem tudjuk elfogadni,
akkor mondjuk ki, és mondjuk ki, hogy nem támogatjuk az UMDSZ-t. Beszéltünk erről a
polgármester úrral nem egy ízben. Én is sokkal jobbnak látnám azt a tényt.

Az itteni pártpolitikai csatározásokban nyilván a mi bizottságunk nem kíván részt
venni, hiszen azt valljuk, hogy minden magyar pártot szeretnénk meghallgatni, az ott felvetett
kérdéseket pedig képviselni a Magyar Országgyűlésben. Egyébként ez a gondolat az elnök
asszony által felállított KMKF-ben is megfogalmazódott, és ugyanez van egyébként a
MÁÉRT-nál, mi is ugyanezt próbáljuk folytatni.

A demográfiai kérdés alapvető. Egyetlen egy népcsoportunk van egyébként, a
csángók, akiknél teljesen mások, hál’ istennek, a demográfiai viszonyok, mint a többieknél,
de a többieknél mindenhol egységes. Például Bonyhádon 2500 csökkent 1253-ra húsz év alatt,
úgyhogy tragikus.

Hadd zárjam azzal, hogy amiket viszont most meghallgattunk problémákat, azoknak a
90 százaléka összmagyar probléma, tehát nem csak Kárpátaljára jellemző dolgok, amiket
nálunk, otthon is rendbe kell tenni, és szisztematikus munkával kell újra építkezni. Teljesen
egyetértek például, hogy az iskoláknál ez a pályázati rendszer teljesen tönkreteszi a jövőben
való gondolkozást. Mondjuk ki azt, hogy Kárpátalján van három iskola, amit a magyar állam
támogat, és akkor tudjuk, hogy melyik az a három, azon kívül van még húsz – most mondtam
egy számot, elnézést – vagy száz, akkor nyilván azokat is valamilyen módon kell
finanszírozni, de mondjuk, ki, hogy ezeket, ezeket, ezeket, és a többit nem.

Szeretném megköszönni mindenkinek a bizottsági ülésen való részvételt. Még egyszer
szeretném megköszönni a szervezőknek, a főkonzul uraknak a segítséget. Akik esetleg úgy
érzik, hogy a konzulátus nem hívta meg, az a mi hibánk, mert az a mi listánk, és mi
egyeztettünk velük, hogy kiket hívjunk meg. Ezt próbáltuk időközben a szervezéssel rendbe
tenni, de voltak hiányosságok, ezért elnézést kérünk.

Szeretnék köszönetet mondani az elnök asszonynak, illetve a főiskolának, hogy itt
lehettünk. Jó étvágyat én nem mondhatok, mert ők hívtak meg bennünket (Derültség.), és ott
tudjuk folytatni a munkát.

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 46 perc)

Potápi Árpád János
a bizottság alelnöke

Jegyzőkönyvvezető: Thomas-Takács Aliz


