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BEVEZETÉS 

 

 

A magyarellenes megnyilvánulások kérdése Ukrajnában az utóbbi időben a közmédiában 

hangoztatott témák egyikének számít. A kutatás során a kárpátaljai magyar közösség ellen 

irányuló megnyilvánulások és cselekmények nyomon követését kívánjuk dokumentálni a 

rendszerváltástól egészen napjainkig.  

Annak érdekében, hogy egy átfogó képet kapjunk a témáról, először szeretnénk 

bemutatni az etnikai viszonyok alakulását európai szinten, azt követően pedig Ukrajna 

tekintetében, ezáltal betekintést nyerünk egy demográfiai képről az adott térségben, a 

népesedési folyamatról, valamint nemzetiségi politikáról. A téma átláthatósága miatt 

elkerülhetetlen a dolgozathoz kapcsolódó fogalmak (autonómia, kisebbség, nép, nemzet, állam, 

nemzetállam) bemutatása. Fontosnak tartottuk azt, hogy ismertessük a többség–kisebbség 

viszony rendszerének kezelési módozatai és az autonómia típusait, az arra való törekvéseket 

Kárpátalján.  

A Szovjetunió szétesésével Ukrajna békés úton elnyerte függetlenségét, ezzel 

elkezdődtek a posztkommunista átalakítások az országban. A függetlenség kikiáltása óta a 

politikai vezetőség célja egy nemzetállam építése. A nemzet két modellje közül – az etnikai, 

amely csak az ukránokat foglalja magába, és a politikai, amelyhez az új állam minden polgára 

tartozik – az ukrán politikusok a másodikat választották.  

Ukrajna függetlenségének kikiáltása után egy széles körű palettát kínált a 

kisebbségeknek és ezeket elkezdi később fokozatosan szűkíteni. Amikor a kárpátaljai lakosság 

szavazott arról 1991-ben, hogy Ukrajna külön váljon a Szovjetuniótól és egy független állam 

legyen, akkor döntöttek arról is, hogy Ukrajnán belül Kárpátalja váljon autonóm területté. 1992-

ben már elutasítják ezt, 1996-ra kiderül, hogy abszolút nem lesz autonómia, hiába szavaztak 

róla. Szóval már akkor megkezdték a kisebbségellenes megnyilvánulásokat, de még nem olyan 

mértékben és nem olyan feltűnően, mint 2014-től. Ettől az időszaktól kezdve már konkrét 

kisebbségellenes, többek között magyarellenes intézkedések vannak.  

A fokozatosan növekvő kisebbségellenes és azon belül magyarellenes hangvételű 

közmédia és politikai megnyilvánulások tükrében fontosnak tartottuk az adott kérdéskör 

részletesebb megvitatását az elektronikus sajtóban fellelhető információk alapján, amely által 

ismertetjük az olvasóval a téma aktualitását.  

A kutatás kiindulási pontja a magyar, ukrán és orosz nyelven írott és elektronikus 

sajtóban megjelent cikkek vizsgálata volt. Mivel az utóbbi két évtizedben nem született 
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összesítő tanulmány a magyarellenes megnyilvánulásokról Ukrajnában, így az adott munka 

hiánypótló jelleget is hordoz magában.  

A jelen dolgozat keretében, az elmúlt mintegy húsz év ukrajnai kisebbségpolitikájának 

és a kisebb etnikai csoportokra irányuló negatív megnyilvánulásoknak, konkrétan a magyarság 

ellen irányuló megnyilatkozásoknak az ismertetését tűztük kis célként.  

A vizsgálat elsődleges kutatási módszere a tartalomelemzés, az annak keretében 

megvalósuló értelmező szövegfeldolgozás során törekedtünk a közvetlen és rejtett/sugallott 

nyilatkozatok feltárására.  

A másodlagos módszernek pedig a szekunder források feldolgozása tekinthető. 

Vizsgálatunk során számos szerző munkásságával ismerkedtünk meg, akik a teljesség igénye 

nélkül a következők: Palotás Emil, Tomka Béla, Csernyicskó István, Győri Szabó Róbert, 

Darcsi Karolina, Dupka György, Molnár József és Molnár D. István. A választott téma 

médiaképének jellemzéséhez a következő hírportálokat választottuk: Kárpátalja Hetilap, 

Kárpáti Igaz Szó, Kárpátinfo, Kárpátalja.ma, Mukachevo.net, Zakarpattya.net, UA-reporter, 

Golos Karpat és még számos oldal.  

A dolgozat tartalmát tekintve négy fejezetből és azon belül több alfejezetből tevődik 

össze. A munka elvégzésének eredményeként egy átfogó képet fogunk kapni a magyarellenes 

megnyilvánulásokról Ukrajnában. A diplomamunka során dokumentált adatbázist egy DVD 

lemez tartalmazza, melyben megtalálhatók a cikkek és videók, amelyeket felhasználtunk 

munkánk során. 
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I. ETNIKAI VISZONYOK ALAKULÁSA EURÓPÁBAN 

 

 

A történelemben a politikai határok változása sokszor befolyásolta nagy tömegek helyzetét. 

Ezekhez a változásokhoz a népeknek alkalmazkodniuk kellett, ami időbe került. Azok a 

csoportok, amelyek befolyásolható azonosságtudattal rendelkeztek, azok könnyen 

asszimilálódtak, gond nélkül az új hatalom oldalára álltak. Természetesen ezzel ellentétben a 

legtöbb etnikum sok viszontagságos idő megélését követően is hű maradt anyaországához és 

saját nemzetéhez. Hosszabb időszakra való tekintettel alig van olyan rövid életű határváltozás, 

amely ne hagyott volna maradandó nyomokat az érintettek csoportviszonyain. 

A nemzetépítés vagy nacionalizálás az a folyamat, amelynek következtében a nemzet, 

mint az azonos politikai jogokkal és azonos kultúrával rendelkező egyének közössége létrejön. 

A nemzetépítésnek van egy nemzetközi grammatikája, amely meghatározza azt, amivel egy 

nemzetnek rendelkeznie kell: a közös nyelv, a közös eredet, a történelem mítoszai és hősei, 

bizonyos narratívák és tárgyiasult szimbólumok, mint amilyen a nemzeti zászló vagy a nemzeti 

emlékművek. A nemzetállam intézményei, az adminisztráció, a közoktatás, az államilag 

ellenőrzött médiumok, a múzeumok, a nemzeti ünnepek és rítusok reprodukálják ezt a közös 

kulturális örökséget, illetve a nemzet tagjainak ezzel való azonosulását.  

Európa területét öt nagy vidékre szokták osztani: Észak-Európa, Kelet-Európa, Közép- 

és Nyugat-Európa, valamint Dél-Európa. Ezen területekhez még nagyon sok kisebb részegység 

tartozik, melyeken a történelem folyamán kialakultak a kontinens nemzetei. Európa első 

népeiről nem tudunk sokat, az azonban ismeretes, hogy a jégkorszak idején, sőt már jóval előtte 

Európa nagy területei lakott földek voltak.  

Az első népek, akiket a történelem igazol, Dél-Európában az ibérek és a ligurok voltak. 

Míg az említett népek Nyugat- és Dél-Európában elhelyezkedtek és kultúrájukat kifejlesztették, 

kelet felől már megindult más népek előrenyomulása. Legnagyobb területet a kelták foglaltak 

el, akik egész Nyugat-Európát elborították. A kelták nyomában jöttek a germánok, ezek után 

pedig a szlávok. A Római birodalom utolsó századaiban újból megmozdulnak Európa népei a 

kelet felől előre nyomuló hunok, avarok és a finn-ugor törzsek nyomása alatt. Ez a 

népmozgalom, amely több mint ezer esztendőn át tartott, a népvándorlás megnevezést kapta. 

Egymás után mennek dél, majd nyugat felé a különböző germán törzsek, majd összeolvadnak 

a romanizált etruszk, ligur, ibér, kelta törzsekkel. Ebből az összeolvadásból alakulnak ki a 

román népek. 

Területileg ezek az Európát alkotó főbb etnikumok a következőképpen helyezkedtek 

el: a germánok a Rajna és az Elba között, illetve az Alpok nagyobb részén; az angolszászok 
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Nagy-Britanniában; a szlávok Cseh-Morvaország területén és a Balkán-félsziget északi részén; 

a magyarok a Közép-Duna vidékén; a bolgárok a Balkán-félszigeten.1 

Kelet-Európában a nemzetek nyelvi, kulturális, történeti egységének képzete előbb jött 

létre, mint maguk a nemzetállamok. Ebből a történeti adottságból származik sok esetben máig 

hatóan a politikai közösségek (államnemzetek) és kulturális közösségek (kultúrnemzetek) 

különbsége, illetőleg az, hogy a megkésve létrejött nemzetállamok nem terjednek ki arra az 

egész területre, amelyen az illető állam nyelvét beszélő, annak kultúrájával azonosuló népesség 

lakik. 2 

 

1.1. Etnikai és nyelvi jellegű törések 

Közép- és Kelet-Európa népei a középkor végén egy sajátos, egyszerre gazdaságtörténeti és 

szociokulturális folyamat kényszerében éltek. E népeket a korábbinál erősebben vonzotta a 

nyugati vagy a bizánci keresztény civilizáció. Lényeges szerepet játszott ebben a folyamatban 

az, hogy az egyház alapstruktúrái, mint a plébánia- és a kolostori rendszer megerősödtek. Úgy 

tűnik, hogy csak e korban sikerült az egyháznak a városi és falusi lakosságot egyaránt 

hatékonyan szellemi felügyelete alá vonni ezeken a területeken. A római és keleti egyház 

elkülönülése végső soron Európa országainak „latin", illetve „görög" országokra való 

tagozódásához vezetett. A kereszténység megszilárdulása – akár a római, akár a bizánci 

változatra gondolunk – később erősítette az ellenségeskedést ezek között a népcsoportok között 

főként ott, ahol különböző területeken érintkeztek és így konfrontálódtak is. 

A közép- és kelet-európai szlávok nyugatiasodását fontos történelmi folyamat kísérte, 

mégpedig – legalábbis a legfontosabb államokban – a nemzeti tudat megerősödése. Az elitben, 

de bizonyos fokig a köznépben is apránként tudatosultak azok a jellegzetességek, amelyek a 

kialakuló nemzetet megkülönböztetik az európai keresztény közösség többi nemzetétől. Ez a 

kulturális összetartozás így egyben keretet adott a kiépülő egymástól eltérő nemzeti kultúrák 

számára. Különböző, és egyre súlyosabb konfliktusok robbantak ki, és gyakran nemzetközi 

szinten is jelentkezve láthatóan elősegítették ezeknek a különbségeknek a tudatosodását. A 

nemzeti tényező több országban összekapcsolódott a vallással, és így hozzájárult a nemzeti 

tudat erősödéséhez. 3 

Nyugat-Európában a 15–17. században fokozatosan létrejött a modern állam. A 

központi hatalom egyre erősebben ragadta meg a nemzet politikai életét, s a nemzeti tudatban 

                                                           
1 KALMÁR GUSZTÁV: Európa földje és népei. Szent István Társulat Könyvkiadó, Budapest, 1930. 
2 FEISCHMIDT MARGIT: Szimbolikus konfliktusok és párhuzamos nemzetépítés. In A. GERGELY ANDRÁS: 

A nemzet antropológiája. Új mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2002. 
3 JERZY KLOCZOWSKI: A civilizáció fejlődése Közép- és Kelet-Európában a XIV. és XV. században. In AETAS 

– 9. évf. 1. sz. 1994. 
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mind erősebben részt vett az állami apparátust mozgató értelmiségi réteg és a városi polgárság 

is.  

Mikor a 18. század végén kirobbant és teret nyert a modern demokratikus 

nacionalizmus, Nyugat- és Észak-Európában semmi kétség nem volt afelől, hogy az a keret, az 

az ország, melyet a nép birtokba akart venni, nem más volt, mint a meglévő állami keretek: 

Franciaország, Nagy-Britannia, Spanyolország, Portugália, Belgium, Hollandia stb. Más volt a 

helyzet Közép- és Kelet-Európában. Német- és Olaszországban a Német-római Császárság 

politikai formációja kuszálta össze mindkét ország politikai fejlődését, Kelet-Európában pedig 

az oszmán hatalom előretörése döntötte meg a meglévő nemzeti kereteket, oly módon, hogy 

végleges és szilárd új keretet tudott volna föléjük építeni. Mind a két tényező közrejátszott 

annak az államalakulatnak a létrejöttében, mely az állam- és nemzetalakulás útját Közép- és 

Kelet-Európában végérvényesen összezavarta. Ez az államalakulat a Habsburgok birodalma 

volt.4 

A 19. század során a nemzetállamiság elve jelentősen teret nyert, mindazonáltal csak 

részlegesen valósult meg Európában. Az első világháborút követő rendezés tovább vitte előre 

a nemzeti önrendelkezés folyamatát, de az újonnan létrejött államhatárok gyakran maguk is 

vitathatóak voltak. Ezért a két világháború közötti időszak európai történelmének egyik 

legfontosabb konfliktusforrásává a nemzetiségi probléma vált. 5 

Az első világháború befejezését követő két évtizedre Európa-szerte a népességszám 

viszonylag gyors növekedése volt a jellemző. Ennek üteme azonban a kontinens egészét 

tekintve jól érzékelhetően elmaradt a megelőző fél évszázadban mért értékektől. A kelet-

európai zóna népessége erőteljesen gyarapodott, növekedésének dinamizmusa jóval 

meghaladta az európai átlagot. A régió elmaradottabb országai ebben a korban jutottak el a 

demográfiai átmenet néven ismert sajátos szakaszba.  

A népesség soknemzetiségű összetétele gondok forrása e korban is. A nagy 

birodalmak szétverésekor a nemzetiségi „forradalmak” vezetői, a háború utáni államalapítók 

épp oly sűrűn hangoztatták a nemzeti-etnikai elv elsődlegességét, mint a párizsi 

békekonferencia hatalmasai, de az új határok meghúzásakor nem mindig ilyen meggondolás 

vezérelte őket. Az persze igaz, hogy az etnikai elvet sokszor akarat megléte esetén sem lehetett 

volna következetesen érvényesíteni. A háború utáni Európában 62 millió főre tehető a nemzeti 

kisebbségek összlétszáma. Ebből legalább 25 millió (40%) élt a kelet-európai régióban.  

                                                           
4 BIBÓ ISTVÁN: A kelet-európai kisállamok nyomorúsága. In Válogatott tanulmányok II., Magvető Könyvkiadó, 

Budapest, 1986. 
5 TOMKA BÉLA: Európa társadalomtörténete a 20. században. Osiris Kiadó, Budapest, 2009. 
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Az államrendszer átformálásakor létrejött új képződményeket szerették 

nemzetállamoknak nevezni, ezzel állam és nemzet teljes azonosságát sugalmazni. Valójában a 

kettő egybeesése inkább kivételnek számított. A térség egészét az etnikai keveredés, ebből 

fakadóan a nemzetek megosztottsága jellemezte. Az államok többsége több nemzet részeit zárta 

határai közé.  

A magyarok esetében 2,7 millió főről beszélhetünk, akik határon kívülre szorultak. 

Igen megosztottak maradtak az ukránok. Tagköztársaságuk volt a Szovjetunióban, de 4 

milliónál többen Lengyelországba kerültek, félmilliónyian Romániába, és csaknem 

ugyanannyian éltek Csehszlovákiában. 6 

A párizsi békekonferenciák elfogadtak egy egyezményt a nemzetiségi kisebbségek 

jogainak védelméről. Az újonnan létrejött államok vállalták a polgári egyenlőség betartását, a 

nemzetiségi nyelvek és oktatás fejlődésének támogatását, sőt azt is, hogy autonómiát adnak a 

nagy etnikai csoportoknak, ám ezeknek az ígéreteknek a többsége nem teljesült be. Többek 

között példa erre az esetre Lengyelország és Románia, mivelhogy e két ország a két világháború 

közötti időszakban nacionalizáló államokká változtak, az állami apparátus hatalmát 

felhasználva törekedtek a kisebbségek beolvasztására. Viszont ezen törekvések fordítva 

hatottak a kisebbségekre, ugyanis megszilárdult az önálló nemzeti identitásuk. 7 

A második világháború után Európa továbblépett a nemzetállamok megvalósítása 

terén, de ez lényegesen eltérő módon történt, mint az első világháború után. Míg korábban a 

határok újrahúzását alkalmazták kiterjedten, addig a második világháborút követően etnikumok 

nagyarányú kitelepítése volt a fő módszer.8 

1939 és 1941 között a hitleri Németország és szövetségesei teljesen átszabták Kelet-

Európa politikai térképét. Az első világháború után született csehszlovák és jugoszláv állam 

erőszakos halállal kimúlt, és megszűnt létezni Lengyelország. A felszámolt korábbi államoktól 

egyes területeket legyőzőik egyszerűen beolvasztottak saját államrendszerükbe, más részeken 

a háborús években új, ideiglenes közigazgatást működtettek, és létrehoztak két, forma szerint 

önálló államot: Szlovákiát és Horvátországot. Mindkét államszerűség Hitler szeszélyéből 

született, mindvégig kiszolgáltatott bábállamok maradtak. Végül léteztek a csatlós országok, 

Magyarország mellett Románia és Bulgária, amelyek látszólagos függetlenségük dacára szintén 

mind jobban alárendelődtek a hitleri Németországnak, ám a náci követelések teljesítése közben 

is maradt némi lehetőségük az önállóság időnkénti demonstratív felmutatására.9 

                                                           
6 PALOTÁS EMIL: Kelet-Európa története a 20. század első felében. Osiris Kiadó, Budapest, 2003. 
7 SZERHIJ JEKELCSIK: Ukrajna története. Egy modern nemzet születése. Kairosz Kiadó, Budapest, 2014. 
8 TOMKA BÉLA: Európa társadalomtörténete a 20. században. Osiris Kiadó, Budapest, 2009. 
9 PALOTÁS EMIL: Kelet-Európa története a 20. század első felében. Osiris Kiadó, Budapest, 2003. 
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Az etnikai jellegű törésvonalak jelentősége mindenekelőtt a nemzetfejlődés történeti 

sajátosságaival függ össze. Európa egyes régióiban – így különösen Kelet-Közép-Európában 

és Délkelet-Európában – a nemzeti és az állami keretek nem egyeztek meg, hanem többé-

kevésbé egységes nemzetállamok helyett soknemzetiségű alakulatok jöttek létre. Ennek 

következtében az ilyen jellegű politikai konfliktusok jelentősége már a 20. század elején és a 

két világháború között is lényegesen nagyobb volt, mint a sokkal homogénebb etnikai 

összetételű Nyugat-Európában. Ráadásul Nyugat-Európában a nemzetállam vált a 

demokratikus politizálás keretévé. A kelet-közép-európai és délkelet-európai régió két 

világháború közötti története bőséges példatára az etnikai jellegű politikai konfliktusoknak a 

szerb-horvát szembenállástól a szudétanémet-cseh ellentétig. 

A második világháború utáni Európában az etnikai problémák jelentősége kétségkívül 

mérséklődött a század első feléhez képest. Egyrészt csökkent a kisebbségben élők száma és 

aránya. Ezenkívül a második világháború jó időre diszkreditálta a nacionalizmust és a nemzeti 

törekvéseket. Nyugat-Európában széles körben terjedt az a gondolat, hogy a kontinens egy sor 

gazdasági és politikai problémájának megoldását szolgálhatja a nemzetállamokat meghaladó, 

szupranacionális intézmények létrehozása. Ezenkívül a nagyhatalmi szembenállás szintén 

lefojtotta a kisebb nemzetek önrendelkezési vágyait, hiszen a status quo megváltoztatása több 

esetben a nagyhatalmak közötti hozzávetőleges egyensúly miatt sem tűnt elérhetőnek. Európa 

keleti és déli részén a diktatúrák eleve nem tették lehetővé a nemzeti törekvések nyílt 

megfogalmazását.  

Ez azonban nem jelentette azt, hogy a nemzeti kisebbségek önállósági törekvései 

megszűntek. A második világháború után továbbra is mintegy 6 millió olyan kisebbségi maradt 

Európában, akiknek helyzete az önrendelkezés szempontjából romlott az első világháború 

előttihez képest–mindenekelőtt magyarok, törökök, németek tartoztak ebbe a sorba.10 

 

1.2. Ukrajna etnikai viszonyai a Szovjetunió időszakában 

Ukrajna, pontosabban az Ukrán Szovjet Szocialista Köztársaság (USZSZK) egyik alapítója a 

Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének (Szovjetuniónak). Az alapítószerződésben 

nincs megemlítve a nemzetiségi politika, ezért Ukrajna viszonylag önállóan próbálja formálni 

nemzetiségi politikáját. E politika, jellemzően, a területi-közigazgatási beosztás és a 

nyelvhasználat területeit érintette, valamint Ukrajna ukránosításának próbálkozásában öltött 

testet. Ebben a korszakban jelentős erőfeszítések történnek a nyelvek egyenrangúságának 

elérése érdekében. 

                                                           
10 TOMKA BÉLA: Európa társadalomtörténete a 20. században. Osiris Kiadó, Budapest, 2009. 
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A 30-as évek közepétől a kisebbségi nyelvekkel való foglalkozásnak már nem 

tulajdonítottak nagy jelentőséget, az fokozatosan háttérbe szorult. Ukrajnában nyelvi síkon 

elkezdődik az oroszosítás. Már az 1937-ben elfogadott Alkotmányban nincs szó nyelvi 

jogokról. Az embereknek szükségük van azonosságtudatra ahhoz, hogy autonóm módon 

cselekedhessenek. A vezetés a társadalom és a nemzet szintjén is számos stratégiát alkalmazott 

az azonosságtudat lerombolására. 11 

A Szovjetunió nemzetiségi politikájának egyik központi kérdése a minden 

szempontból homogén társadalom kialakítása, az oroszosítás volt. A volt Szovjetunió 

nemzetiségi politikájának köszönhetően a birodalomban számon tartott több száz nemzetiség 

képviselői meglehetősen szétszóródtak az ország területén. Már a köztársasági határok 

meghúzásának idején sem voltak homogén nemzetiségi területek, a köztársaságok így kivétel 

nélkül vegyes lakosságúak voltak. 12 

A Sztálin által irányított Szovjetunión belül Ukrajna nemzetépítési elvei csupán 

formalizmussá váltak, ameddig a sztálini valóság a saját szocialista tervgazdálkodásával, a 

pártnak a társadalmi élet felett gyakorolt éber kontrollja és az ukrán kultúra elleni támadásai 

mellett teljesen más volt.  

A Sztálin utáni időszakot szovjet Ukrajna tekintetében asszimilációval és gazdasági 

pangással jellemzik, pedig az USZSZK ebben az időszakban több sikert is elért. Az ukránoknak 

sikerült egy bizonyos formájú nemzetállam kialakítása, emellett kényelmesen érezték magukat 

a nemzetiségi kisebbségek is a kialakult fejlett gazdasággal rendelkező urbanizált 

társadalomban.  

Nemzetiségi szempontból az egyik „legproblematikusabb” köztársaság Ukrajna volt. 

A nemzetiségi konfliktusok, problémák végig léteztek a szovjet korszakban, elsősorban a 

Baltikumban és a Kaukázusban. A Szovjetunió széthullása következtében viszont Moszkva 

megszabadult e problémák nyomasztó súlyától és a felelősség nagy részétől. 

Ukrajnában az 1980-as évektől a nyelv és a kultúra a legkiélezettebb kérdéssé vált. A 

nyilvános vitákban nem csak a demokrácia kérdései voltak jelen, azonos lényegbeli helyet 

foglalt el a nemzetiségi jog. Az egykori disszidensek összefogtak a hatalompárti 

intelligenciával és egységesen sírka szálltak a szuverenitásért. A köztársaság központellenes 

politikai elitje is az ő oldalukra állt a kommunista elveket nemzetire cserélve. Az 1980-as évek 

végének és az 1990-es évek elejének politikai meneteiben tekintélyes szerepet játszott a szovjet 

nemzeti építés öröksége. Az SZSZKSZ-ben létrehozott, bár a valóságban elenyésző jelentőségű 

                                                           
11 TÓTH MIHÁLY-CSERNISKÓ ISTVÁN: Az ukrajnai kisebbségi jogalkotás fejlődése és két részterülete: a 

névhasználat és a politikai képviselet. In Régió: kisebbség, politika, társadalom. 2009. 20. évf. 2. sz. 
12 CSERNYICSKÓ ISTVÁN: A magyar nyelv Ukrajnában (Kárpátalján). Osiris Kiadó, Budapest, 1998. 
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nemzeti intézményeket igen könnyen át lehetett alakítani a politikai cselekvések valós 

eszközeivé. Az Ukrán Szovjet Szocialista Köztársaság és a független Ukrajna is modern, 

soknemzetiségű állam lett. 13 

A legelterjedtebb nemzetiség természetesen az orosz volt. Jellemző, hogy az 1989-es 

népszámlálási adatok alapján az Orosz Föderáción kívül 14 szovjet tagköztársaság 

mindegyikében jelentős orosz populáció volt kimutatható. Jelentős volt ezen kívül az ukránok 

száma minden egyes tagköztársaságban.  

Ukrajnában 16 nemzetiségnek a száma haladta meg a 30 ezer főt az 1989-es 

népszámlálási adatok szerint. Az Oroszországgal határos keleti és déli országrészen az orosz 

nemzetiségű lakosság aránya jelentős volt. Ezen kívül még találkozhattunk magyar, zsidó, 

belorusz, moldáv, román, lengyel, tatár, cigány nemzetiségűekkel. Az ukrajnai magyarság 

száma 1989-ben 163 111 fő volt, melynek 95,4%-a Kárpátalján élt. 14 

A nemzeti kisebbségek számára a szovjet korszakban tilos volt a politikai és 

érdekvédelmi önszerveződés. A kultúra bizonyos szféráiban előfordultak kivételek, de az is a 

hatalmi szervek felügyelete mellett. A nemzeti kisebbségi függetlenség megvalósításának a 

kérdése állami szinten szóba sem jöhetett. 

A Szovjetunió területén a népeknek és a nemzetiségeknek az újjászületése akkor vette 

kezdetét, amikor egy 1986-os ülésen meghirdetésre kerül az „Új nemzetiségi politika”. A 

világban végbemenő változásoknak, illetőleg a Szovjetunió geopolitikai és belső gazdasági 

állapotának negatív irányú alakulásának, a brezsnyevi „lazítás” következményeként magán a 

párton és a társadalom egészében is felerősödő nemzeti öntudatra ébredésnek volt az eredménye 

ez a párthatározat.  

Ennek az új politikának a célja – a soknemzetiségű birodalom egyben tartása a hatalom 

által, a nemzeti eliteknek tett engedmények révén is. Meghirdetve a „peresztrojkát” (átépítés) 

és a „glasznosztyot” (nyíltság, szólásszabadság), a gorbacsovi vezetés, a rezsim egyéb bűnei 

mellett, elismeri a népek ellen nemzetiségi alapon elkövetett retorziókat. Azonban mindezen 

törekvések ellenére a gyengülő hatalomnak egyre nehezebben megy a nemzeti újjáébredéssel 

együtt járó önállósodási törekvések kontrolálása.15 A Szovjetunió hidegháborús veresége a 80-

as évek első felében már észlelhetővé vált. A szovjet vezetés 1985-87 között még úgy gondolta, 

hogy a reform-kommunisták vezette egypártrendszer képes lesz a megújításra. Azonban a 

gorbacsovi reformok már nem váltották be a várt reményeket. Az összeomlás elháríthatatlan 

                                                           
13 SZERHIJ JEKELCSIK: Ukrajna története. Egy modern nemzet születése. Kairosz Kiadó, Budapest, 2014. 
14 CSERNYICSKÓ ISTVÁN: A magyar nyelv Ukrajnában (Kárpátalján). Osiris Kiadó, Budapest, 1998. 
15 DR. TÓTH MIHÁLY: Kisebbségvédelmi jogalkotás és jogérvényesítés Ukrajnában. Egy új nemzetállam 

kisebbségpolitikájának tapasztalatai.  

Forrás: http://www.jakabffy.ro/magyarkisebbseg/pdf/15toth.pdf 

http://www.jakabffy.ro/magyarkisebbseg/pdf/15toth.pdf
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volt.16 A nyolcvanas évek végén és a kilencvenes évek elején sorra kezdődnek meg a 

függetlenedési folyamatok.  

E függetlenedési törekvés alól nem kivétel Ukrajna sem, 1990. július 16-án az Ukrán 

SZSZK Legfelsőbb Tanácsa elfogadta és kihirdette Ukrajna állami szuverenitásának 

nyilatkozatát.17 1991. augusztus 24-én pedig elfogadták Ukrajna függetlenségének 

nyilatkozatát, mely által egy új állam alakult meg Európában.18 

  

                                                           
16 ROMSICS IGNÁC: Nemzet, nemzetiség és állam Kelet-Közép- és Délkelet-Európában a 19. és 20. században. 

Napvilág Kiadó, Budapest, 1998. 
17 DR. TÓTH MIHÁLY: Kisebbségvédelmi jogalkotás és jogérvényesítés Ukrajnában. Egy új nemzetállam 

kisebbségpolitikájának tapasztalatai.  

Forrás: http://www.jakabffy.ro/magyarkisebbseg/pdf/15toth.pdf 
18 ЛИТВИН В.М. Акт проголошення незалежності України. Київ – «Наукова думка», 2003. 

http://www.jakabffy.ro/magyarkisebbseg/pdf/15toth.pdf
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II. A TÖBBSÉG–KISEBBSÉG VISZONY RENDSZERÉNEK 

KEZELÉSI MÓDJAI 

 

 

A hétköznapi nyelvhasználatban a többség-kisebbség definíciópárossal elsődlegesen 

demográfiai arányviszonyokat jelölnek (egyik csoport nagyobb a másiknál), a 

társadalomtudományi megközelítés a csoportok közötti hatalmi viszonyokat tartja uralkodónak. 

Azaz szociológiai szempontból a kisebbség-többségi viszonyrendszer egy társadalom hatalmi 

struktúráiba és társadalomszerkezetébe beépült alá-fölérendeltségi viszonyként fogalmazható 

meg.19 

Kelet-Közép-Európában az esetek többségében indokolt előítéletek tárgya az állam is 

és a helyi hatalom is. Mivelhogy a történelmi tapasztalatok azt mutatják, hogy az állam távolról 

sem semleges az országban élő különböző népek vitáiban, és meg sem kísérli a többség és a 

kisebbség érdekei közötti kényes egyensúly megteremtését, hanem a „többség akaratát” 

érvényesíti. Ebben a régióban a múlt tapasztalatai abban a tekintetben is negatívak, hogy az 

állam a gyakorlatban még a kompromisszum elvét sem fogadta el, tehát azt sem, hogy a vita 

megoldásaként mindenkinek kell kapnia valamit. Ma már az is világos, hogy a politikai 

demokrácia megteremtése nem oldja meg a kisebbségi kérdést, különösen nem a Kelet-Közép-

Európában uralkodó demokráciaértelmezés keretében, amely minden tekintetben nagy 

hangsúlyt helyez a többségi uralomra. 

A kisebbségek jogvédelmének útja ebben a régióban közismerten túlságosan rögös. 

Az államokban többség és kisebbség egyaránt az önállóság különböző távlatára és eltérő fokára 

koncentrál.  

A kisebbségek jogvédelmét szolgáló kétoldalú egyezmények létrehozásának mind a 

mai napig akadálya az, hogy a régió államai között éket ver azon igény, hogy a másik területén 

élő kisebbségeik jogainak védelme érdekében fellépnek.  

Ennek ellenére már létrejöttek ilyen egyezmények, például a magyar–ukrán 

kisebbségvédelmi nyilatkozat, melyet 1991-ben írt alá a két ország. Nem szabad elfelejteni, 

hogy az emberi jogok nemzetközi védelme nem belügy – tehát a kisebbségi jogoké sem az –, 

és így az érdekükben való más állam általi fellépés sem tekinthető illetéktelennek. Ha egy állam 

nem tartja tiszteletben a kisebbségei védelmére vonatkozó nemzetközi kötelezettségeit, a sértett 

                                                           
19 HORÁTH ISTVÁN: Kisebbségszociológia. Alapfogalmak és kritikai perspektívák. Kolozsvári Egyetemi Kiadó, 

Kolozsvár, 2006. 
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állam elsősorban az az ország, amely az érintett kisebbségek anyanemzetének ad otthont. Az 

anyaország esetében ugyanis itt különös érintettség áll fenn. 20 

A Kárpátalján élő magyar kisebbségnek a száma az Ukrajnában 2001-ben – és sajnos 

azóta egyszer sem – lebonyolított népszámlálás alapján 151 516 fő volt.21 E maroknyi 

kisebbség Ukrajna függetlenségének kikiáltása óta megannyiszor a többségi uralom elnyomása 

alá került.  

Ugyanakkor sok pozitívum is megemlíthető az ország neve mellett, amelyek 

kedvezőek voltak a kisebbségek részére. Ukrajna nemzetközi kötelezettségeit illetően a 

kisebbségvédelem szempontjából 1995-ös Európa tanácsi tagsága a legfőbb fejlemény. A 

szervezetbe való felvételekor vállalta a kisebbségvédelmi keretegyezmény, a helyi 

önkormányzati, valamint a nyelvi charta ratifikálását, és azt, hogy kisebbségpolitikáját az 1201. 

sz. ajánlás elvei szerint alakítja. Az ukrán parlament 1999 decemberében a kárpátaljai 

magyarságra nézve kedvező változatban ratifikálta a nyelvi chartát (a nemzetiségek 

nyelvhasználati jogához 20%-os arány szükséges a településeken), azonban a ratifikált okmányt 

a belső jogba átültető törvényből kikerül a kisebbségi nyelvben az állami adminisztrációban 

történő használata, szűkültek a nemzetiségi nyelvhasználat lehetőségei.22 

A többség és a kisebbség politikai kultúrájának érettségétől függ bárminemű 

autonómia létrejötte. Az autonómia tartalmát alapvetően az a tény határozza meg, hogy az 

autonómia mindig egyensúlyt jelent, mely az állam és a nemzeti vagy kulturális identitás 

kifejeződése között jön létre. Illeszkednie kell egyrészt az államok szuverenitásukat védelmező 

érdekeihez, másrészt a kisebbségek identitás-védelmező követeléseihez. 23 

 

2.1. Kisebbségek kezelésének módozatai 

A kisebbségekre számos elnevezés használatos: kisebbség, nemzetiség, nemzeti és etnikai 

kisebbség, etnikum, etnikai csoport, népcsoport. A fogalomra nincs egységesen elfogadott 

meghatározása, bár rengeteg kísérlet történt a definiálására. Szint elehetetlen valamennyi 

kisebbségi helyzet alapvető jellemzőit lefedő általános formulát találni. De ha egy csoportot 

bizonyos jogokkal ruháznak fel, meg kell határozni ki tekinthető a csoport tagjának. Definíció 

nélkül könnyen ki lehet bújni a nemzetközi kötelezettségvállalások alól.  

                                                           
20 KARDOS GÁBOR: Kisebbségek, autonómia, jogvédelem. In Beszélő, 38. sz., 1992. 
21 MOLNÁR JÓZSEF, MOLNÁR D. ISTVÁN: Kárpátalja népessége és magyarsága a népszámlálási és 

népmozgalmi adatok tükrében. PoliPrint, Ungvár, 2005. 
22 GYŐRI SZABÓ RÓBERT: Kisebbség, autonómia, regionalizmus. Osiris Kiadó, Budapest, 2006.  
23 Autonómia modellek (elmélet és gyakorlat az Európai Unióban).  

Forrás:http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:1zOuhSxKL20J:www.onkormanyzas.sk/letoltes/

dokumentumok/201204032048150.autonomia_modellek.pdf+&cd=1&hl=hu&ct=clnk&gl=ua#5 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:1zOuhSxKL20J:www.onkormanyzas.sk/letoltes/dokumentumok/201204032048150.autonomia_modellek.pdf+&cd=1&hl=hu&ct=clnk&gl=ua#5
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:1zOuhSxKL20J:www.onkormanyzas.sk/letoltes/dokumentumok/201204032048150.autonomia_modellek.pdf+&cd=1&hl=hu&ct=clnk&gl=ua#5
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Az 1977-es úgynevezett Capotorti-jelentés a legátfogóbb próbálkozás a fogalom 

tisztázására. Azzal a céllal készült, hogy az államok közössége erre támaszkodva megállapodik 

a kisebbségek definíciójában, ám ez a kísérlet sem jogi érvényességű. 

Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése 1993. február 1-i, 44. ülésén elfogadta a 

híres 201- es Ajánlást, amelynek 1. cikke a következő módon határozza meg a nemzeti 

kisebbségeket: 

Olyan személyek csoportja egy államban, akik 

a) az illető állam területén laknak, és ennélfogva állampolgárok; 

b) hosszú távú, szilárd és tartós kötelékek fűzik az illető államhoz; 

c) megkülönböztető etnikai, kulturális, vallási vagy nyelvi jellemzőkkel 

rendelkeznek; 

d) megfelelően reprezentatívak, noha számukat tekintve kevesebben vannak, mint 

az illető állam vagy régió lakosságának többi része; 

e) közös identitásuk elemei megőrzésének – ideértve kultúrájuk, hagyományaik, 

vallásuk vagy nyelvük közös megőrzésének – vágya motiválja őket. 24 

Az európai nemzetközi szervezetek kisebbségvédelmi jogalkotásában a definiálásokon 

túl fontos dokumentumok is napvilágot láttak a nemzeti kisebbségek jogainak nemzetközi 

védelméről (Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet/Szervezet Koppenhágai 

Okmánya; az Európa Tanács a Regionális és Kisebbségi Nyelvek Európai Chartáját hagyta jóvá 

1992-ben, 1995-ben pedig a Kisebbségvédelmi Keretegyezményt.) 

Ma megfigyelhető, hogy a nemzetközi közösség egyre inkább azt tartja, hogy a 

kisebbségek jogai az alapvető emberi jogokkal együtt, azokból származtathatóan részesüljenek 

nemzetközi védelemben. 

A közép-európai térségnek a kisebbsége – az új államhatárok miatt – a 20. század 

elején nagyobb részt kényszerkisebbséggé vált, ma szinte mindegyik egyfajta 

maradékközösségként jellemezhető. 25 

A többetnikumú társadalmakban az etnikai integrációnak három főbb modelljét 

különböztethetjük meg: az asszimilációt, az „olvasztótégely" modelljét és végül a kulturális 

pluralizmust vagy multikulturalizmust. 

 

                                                           
24 Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése: az Emberi Jogok és Alapvető Szabadságjogok Védelméről való 

Egyezmény kiegészítő jegyzőkönyvére tett, a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyekre vonatkozó javaslat 

szövege. In 1201-es Ajánlás az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez való kiegészítő jegyzőkönyvről, 1993. 

február 1. 
25 SIPOS JUDIT: A kulturális sokszínűség megélésének és kezelésének körülményei a hazai és külföldi 

tanítóképzésben. Doktori (PhD) értekezés, Pécs, 2016.  
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A. Asszimiláció 

Az asszimiláció egy kisebbségi csoport befogadása a népesség többsége által, 

amelynek során a kisebbségi csoport magáévá teszi az uralkodó kultúra normáit és értékeit. 

Annyit jelent, hogy a bevándorlók feladják eredeti szokásaikat és életmódjukat, és 

viselkedésüket a többség értékeihez és normáihoz igazítják. Az asszimilációs megoldás 

megkívánja a bevándorlóktól, hogy változtassák meg a nyelvüket, az öltözködésüket, az 

életstílusukat és kulturális megnyilvánulásaikat, miközben integrálódnak egy új társadalmi 

rendbe. A kisebbségek körében természetesen gyakran előfordul, hogy bár szeretnének 

asszimilálódni, képtelenek erre, különösen akkor, ha rasszosítva kezelik őket, vagy ha úgy 

érzik, hogy kísérleteiket akár a foglalkoztatás, akár a párkapcsolatok teremtése terén vagy 

bármely más viszonylatban visszautasítják. 

B. „Olvasztótégely” modell 

Az olvasztótégely (melting pot) kifejezés Israel Zangwilltől származik, az 1908-ban 

New Yorkban színpadra vitt The Melting Pot című drámájában tűnik fel először ez a metafora. 

A melting pot fogalom annak a meghatározására szolgált, hogy Amerika képes a különböző 

népcsoportokat egységes nemzetté átformálni. 26 

Az olvasztótégely modelljének az esetében nem arról van szó, hogy a bevándorlók 

hagyományai feloldódnak a már meglévő népesség domináns csoportjának a kultúrájában, 

hanem ötvöződnek azzal, újonnan kialakuló kulturális mintákat hozva létre. Nem csupán 

kívülről „kerülnek be" különböző kulturális értékek és normák a társadalomba, hanem 

változatosság jön létre annak a folyamatnak az eredményeként is, melynek során az etnikai 

csoportok alkalmazkodnak a tágabb társadalmi környezethez. Az olvasztótégely gyakorlati 

megvalósulásai a konyha, a divat, a zene és az építészet különféle hibrid formái.  

C. Kulturális pluralizmus/multikulturalizmus 

A kulturális pluralizmus megvalósulása esetén az etnikai kultúrák teljesen szabadon 

létezhetnek egymás mellett, miközben részt vesznek a tágabb társadalom gazdasági és politikai 

életében. A pluralizmus egyik újabb kísérő jelensége a multikulturalizmus, ami azt jelenti, hogy 

az etnikai csoportok egymás mellett élnek, többé-kevésbé elkülönülve, és egyenlőek egymással. 

1971-ben a világon elsőként Kanada fogadott el multikulturalizmussal kapcsolatos hivatalos 

politikát. Kanada a kulturális sokszínűséget az állam politikai prioritásaként jelölte meg, és 

kötelező feladatként határozta meg a szemlélet elterjesztését a közfelfogásban is. Az effajta 

multikulturalizmusnak az a célja, „hogy olyan szociopolitikai kontextust hozzon létre, amelyen 

                                                           
26 GABRIELA COLŢESCU: Szótár plurális társadalmaknak. Polirom Kiadó, Jászvásár, 2005. 
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belül az egyének egészséges identitásokat és kölcsönösen pozitív csoportközi attitűdöket 

képesek kialakítani.”2728 

 

2.2. Autonómia típusai 

Elsősorban a legfontosabb feladatunk az autonómia kifejezés értelmezése ahhoz, hogy a 

későbbiekben be tudjuk mutatni annak típusait. Az autonómia fogalmának a mai napig nincs 

pontos meghatározása. A nemzetközi jog sem határozza meg pontosan, mit jelent az autonómia, 

így a fogalom meglehetősen képlékenynek és komplexnek tekinthető.29 E fogalom 

definiálásával már sokan foglalkoztak, éppen ezért az alábbiakban ebből nézünk meg pár 

kiragadott példát.  

Etimológiáját tekintve az autos (ön) és nomos (törvény) szóösszetétel az 5. századi 

Athénban született meg, s mint terminus technikus kizárólag politikai kategóriaként, az államra 

és az államok közötti kapcsolatok meghatározására szolgáló kifejezésként volt használatban. 

Az autonómia fogalmának e kettős tartalma mindmáig fennmaradt. A modern jogállamban 

autonóm egyén az, aki külső erőktől függetlenül önállóan választja meg nyelvhasználatát, 

célját, hovatartozását, szabadon fejtheti ki a véleményét és hozhatja meg a döntését. Az 

autonómia iránti igény, illetve az erre való képesség általános emberi sajátosság.30 

Lapidoth Ruth „Autonomy” című művében az autonómiát az etnikai feszültségek 

csökkentéséül szolgáló eszköznek tekinti, amely az önrendelkezési jogon alapul. Az autonómia 

legfőbb előnye a rugalmasság és az adott helyzet határozza meg, hogy melyik megoldási 

módozatot kell alkalmazni az önrendelkezést biztosító formák közül.31 

Kovács Péter definíciója alapján „az autonómia az illető közösségnek valamilyen – az 

általa lakott terület egészéhez, esetleg egy részéhez kötődő vagy pedig a közösséghez tartozó s 

az identitást felvállaló összes individuumot átfogó – érdekképviseleti és adott esetben akár 

bizonyos igazgatási jogosítványokkal bíró intézménykomplexumokkal történő felruházása.” 32 

 

 

                                                           
27 SIPOS JUDIT: A kulturális sokszínűség megélésének és kezelésének körülményei a hazai és külföldi 

tanítóképzésben. Doktori (PhD) értekezés, Pécs, 2016. 
28 ANTHONY GIDDENS: Szociológia. Második kiadás. Osiris Kiadó, Budapest, 2008. 
29 DOMONKOS ENDRE: Nemzetközi autonómia-modellek és kisebbségi kérdés: A katalán regionális autonómia és 

tapasztalatai. In Valóság, 2009. 52. évf. 3. sz. 
30 Autonómia modellek (elmélet és gyakorlat az Európai Unióban).  

Forrás:http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:1zOuhSxKL20J:www.onkormanyzas.sk/letoltes/

dokumentumok/201204032048150.autonomia_modellek.pdf+&cd=1&hl=hu&ct=clnk&gl=ua#5 
31 LAPIDOTH RUTH: Autonomy – flexible solutions to ethnic conflicts. US Institute of Peace Press, Washington 

D.C., 1997. 
32 KOVÁCS PÉTER: Területi autonómiák, speciális státusok nemzetközi jogi és diplomáciatörténeti 

összefüggései. In Magyarság és Európa, 2. szám, 1994. 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:1zOuhSxKL20J:www.onkormanyzas.sk/letoltes/dokumentumok/201204032048150.autonomia_modellek.pdf+&cd=1&hl=hu&ct=clnk&gl=ua#5
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:1zOuhSxKL20J:www.onkormanyzas.sk/letoltes/dokumentumok/201204032048150.autonomia_modellek.pdf+&cd=1&hl=hu&ct=clnk&gl=ua#5
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Az autonómiák létrehozásakor a következő tényezők lényegesek: 

• az autonómia létrehozásának a módja; területi, személyi vagy kombinált 

autonómia kialakítása-e a cél; 

• melyek lesznek az autonómia intézményei; hogyan osztják meg a hatalmat; mi 

lesz a szuverenitás szerepe; hogyan biztosítják a viták rendezését; 

• hogyan szavatolják az állam és az autonómiarendszer biztonságát; 

• miként osztanak meg különböző ügyeket (gazdasági, kulturális, politikai); 

• hogyan biztosítják az emberi jogok védelmét, a lakosság közéletben való 

részvételét.  

Az autonómia fő típusai:  

• A személyi elvű autonómia a nem egységes területen, szórványban élő 

kisebbségek számára nyújt lehetőséget saját kulturális intézmények és érdekképviseletek 

létrehozására. 

• Területi autonómia ott jöhet létre, ahol a kisebbség egy nagyobb összefüggő 

területen többségben van, és szabályozhatja, irányíthatja az adott térség oktatási, kulturális, 

gazdasági, politikai életét. 33 

• Kulturális autonómia a kultúra fogalma felől – a világszemléletet és viselkedést 

explicit és implicit minták által meghatározó tanult rendszer, mely szimbólumokon keresztül 

válik elsajátíthatóvá és közvetíthetővé – értelmezve azt jelenti, hogy az érintett kisebbség 

kizárólag az identitás megőrzése és újratermelése szempontjából rendelkezik alapvető 

hatáskörökkel.34 

 

2.3. A kárpátaljai magyarság autonómiai törekvései 

Az autonómia különféle formáinak megteremtése minden magyar szervezet hosszú távú tervei 

között szerepel, nincs ez másképp a kárpátaljai magyar közösség körében sem. 

Kárpátalján a legnagyobb magyar érdekképviseleti szervezet – ami nem más, mint a 

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) – már megalakulása óta (1989. február 26.) 

céljai között tartja a nemzetiségi önigazgatás megteremtése, amit nemzetiségi önkormányzat 

vagy területi autonómia elnyerése útján kíván elérni. 1990 novemberében állásfoglalásban 

fektették le a kárpátaljai magyarság autonómiaigényeinek alapjait. A szervezet létrehozott egy 

különbizottságot annak érdekében, hogy kidolgozzanak egy alkotmánymódosító javaslatot az 

                                                           
33 GYŐRI SZABÓ RÓBERT: Kisebbség, autonómia, regionalizmus. Osiris Kiadó, Budapest, 2006. 
34 BOGNÁR ZOLTÁN: Autonómiák világszerte: az önállóság formai és tartalmi ismérvei tizennyolc államban. 

In Magyar kisebbség: nemzetpolitikai szemle. 2005. 9. évf. 3-4. sz. 
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ukrán kormány felé a kárpátaljai autonómia és a szabad gazdasági övezet létrehozása 

érdeklében.  

1991 decemberében az ukrán függetlenségről tartott népszavazással együtt 

Kárpátalján helyi népszavazást tartottak az egész régió különleges önkormányzatáról, illetve a 

beregszászi járásban létrehozandó Magyar Autonóm Körzetről, azaz a területi autonómiáról. A 

lakosság döntő többsége, csaknem 80%-a támogatta az elképzeléseket. Azonban a 

népszavazásokat követően a kidolgozott törvénytervezeteket Kárpátalja különleges 

önkormányzati státuszáról, valamint a Beregszászi Magyar Nemzetiségi Körzetről a parlament 

máig nem tárgyalta meg. A népszavazás előtti időszakban az autonómia ügye soha nem 

tapasztalt politikai aktivitást váltott ki. Az ukrán nacionalista erők szervezett 

kampánymunkával élesen támadták a ruszin és a magyar törekvéseket.  

A területi autonómia kicsikarására tett törekvések kudarcba fulladtak. A kivitelezésért 

vívott küzdelmeknek mindamellett voltak pozitívumai: megengedték a kétnyelvű feliratokat, a 

települések történelmi nevének, a magyar nemzeti szimbólumoknak a használatát, az utcák, 

terek, intézmények magyar személyiségekről történő elnevezését, új magyarságintézmények 

létrehozását.  

A KMKSZ a továbbiakban újabb elképzelésekkel állt elő, kidolgozott egy tervezetet 

egy nemzetisági kulturális önkormányzat megalakítására és működésére. 1993. február 4-én 

Kijevben megtartotta első ülését a kisebbségek ügyeivel foglalkozó ukrán–magyar vegyes 

bizottság, melynek napirendjén szerepelt a magyar kulturális autonómia problémája. Ezen év 

tavaszán az ukrán államfő és a magyar miniszterelnök találkozóján is szó esett a magyarság 

kulturális autonómiájáról. Leonyid Kucsma megígérte: „messzemenően támogatja a 

magyarság kulturális autonómiájára irányuló törekvéseket, valamint a többségükben 

magyarlakta vidékek önkormányzatának létrehozását.” 35 

Az 1996-ban elfogadott ukrán alkotmány csak a kulturális autonómiához való jogot 

ismerte el: az állam elősegíti a nemzeti kisebbségek etnikai, kulturális, nyelvi és vallási 

sajátosságainak fejlődését, illetve garantálja számukra nyelvük szabad fejlődését, használatát 

és azt a jogot, hogy anyanyelvüket megtanulják, illetve anyanyelvükön tanuljanak az 

iskolákban. 36 

A KMKSZ 1999 decemberére újabb elképzeléssel állt elő, amely nem volt más, mint 

a Tisza-melléki járás kialakítása. A szervezet egy nyilatkozatban fogalmazta meg aggodalmát 

az ország kisebbségpolitikájában megnyilvánuló tendenciákkal kapcsolatban: „a kárpátaljai 

magyarság jogainak teljes körű érvényesítése csupán a megfelelő kollektív státus birtokában 

                                                           
35 DUPKA GYÖRGY: Autonómia-törekvések Kárpátalján. Intermix Kiadó, Ungvár–Budapest, 2004. 
36 GYŐRI SZABÓ RÓBERT: Kisebbség, autonómia, regionalizmus. Osiris Kiadó, Budapest, 2006. 
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lehetséges, amely létrehozná a magyar kisebbség döntéshozó és végrehajtó szerveit, s amely 

egy, a magyarlakta településeket magába foglaló adminisztratív egység területi bázisán 

nyugodna.” 

Ez a Nyilatkozat bombaként robbant a kisebbségi kérdésekkel foglalkozó Ukrán–

Magyar Kormányközi Vegyes Bizottságban. A legnagyobb vitát a bizottság ülésén a KMKSZ 

javaslata váltotta ki. A KMKSZ azért indítványozta a vidék tömbmagyarsága által lakott 

települések zömét magába foglaló közigazgatási egység létrehozását, mivel az ukrán kormány 

nem teszi lehetővé a kisebbségek területi autonómiáját, így más kitörési lehetőség nem 

kínálkozott. 37 Az első ábrán látható a kárpátaljai magyar nyelvterület.38 

 

 

1.ábra. A kárpátaljai magyar nyelvterület 

Forrás: Molnár D. István, 2005. 

 

                                                           
37 DUPKA GYÖRGY: Autonómia-törekvések Kárpátalján. Intermix Kiadó, Ungvár–Budapest, 2004. 
38 MOLNÁR JÓZSEF, MOLNÁR D. ISTVÁN: Kárpátalja népessége és magyarsága a népszámlálási és 

népmozgalmi adatok tükrében. PoliPrint, Ungvár, 2005. 
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2004 novemberében az ukrán elnökválasztások második fordulója előtt Viktor 

Juscsenkó ukrán elnökjelölt és Kovács Miklós, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 

elnöke Orbán Viktor, a Fidesz- Magyar Polgári Szövetség elnöke jelenlétében megállapodást 

írt alá, melynek értelmében a KMKSZ vállalta, hogy az elnökválasztáson Viktor Juscsenkonak, 

a Mi Ukrajnánk ellenzéki pártszövetség elnökjelöltjének megválasztását támogatja Kárpátalja 

magyarlakta településein. Cserében Juscsenkó – megválasztása esetén – támogatja a KMKSZ-

nek az ukrajnai tömbmagyarság településeit magában foglaló Tisza-melléki járás létrehozását 

célzó kezdeményezését, elősegíti a sztálinizmus magyar áldozatainak rehabilitálását és anyagi 

kárpótlását, valamint az ukrajnai kisebbségek, köztük a magyarok állandó parlamenti 

képviseletének biztosítását, a kárpátaljai magyarság nyelvi jogainak kibővítését és 

megvalósulását, az anyaországi támogatások eljutását a jogosultakhoz.  

A szerződés azonban csak papíron maradt meg, végrehajtása, mely a területi és 

kulturális autonómia irányába való elmozdulást jelenthette volna, elmaradt, így a Tisza melléki 

járás létrehozása is elakadt. Mindennek oka abban keresendő, hogy a választások után az ukrán 

politikai vezetés már nem vette figyelembe a kárpátaljai magyarok akaratát.39 

Mindezen történésekből az a következtetés állapítható meg, hogy az ukrán parlament 

politikai bizonytalansága egy általános probléma, a gyakori jogszabály-módosítások, a 

kisebbségvédelmi jogszabályok végrehajtása néhány esetben akár már helyi szinten elakad. 40 

  

                                                           
39 BAYERNÉ SIPOS MÓNIKA: A kárpátaljai magyar kisebbség autonómia törekvései. Doktori (PhD) értekezés, 

Pécs, 2014. 
40 GYŐRI SZABÓ RÓBERT: Kisebbség, autonómia, regionalizmus. Osiris Kiadó, Budapest, 2006. 
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III. A FÜGGETLEN UKRAJNA ETNIKAI VISZONYAINAK 

ALAKULÁSA 

 

 

3.1. A függetlenségtől a 2014-es forradalomig 

Ukrajna 1991-es függetlenné válása óta az állami kisebbségpolitikai törekvések gyökeresen 

megváltoztak, az oroszosítás helyébe az egész ország „újraukranizálása” lépett. A szuverén 

ukrán államiság első napjait a kisebbségek iránti tolerancia jellemezte. Azonban miután a fiatal 

állam rendezte a szomszédos országokkal esetleges határvitáit, illetve már önálló államként 

tekintettek az országra, ezt követően a külpolitikáról áthelyeződött a hangsúly a belpolitikára 

és kezdetét vette egy homogén nemzetállam kialakításának procedúrája.41  

Ukrajna függetlenségének kikiáltásával jelentős pozitív fordulatok mentek végbe a 

kisebbségi nemzetek jogi státusának a formalitásában. Megalkották a nemzeti kisebbségek 

fejlődéséhez és jogaik biztosításához létfontosságú törvényi bázist, jóváhagyták a nemzeti 

kisebbségeknek „A nemzeti kisebbségekről Ukrajnában” szóló törvény 6. cikkelye szerinti, a 

nemzeti-kulturális autonómiára vonatkozó jogukat. Alkotmányos szinten elfogadták a nemzeti 

kisebbségek létezését, azonkívül dokumentáltak egyes, a nemzeti kisebbségek jogainak 

védelmére és biztosítására irányuló aspektusokat; ratifikáltak számos nemzetközi egyezményt, 

amelyeknek célja a nemzeti kisebbségek jogainak védelme és biztosítása Ukrajnában. 

A soknemzetiségű Ukrajnában szükség van a nemzeti kisebbségek széles körű 

fejlődéséhez elengedhetetlen feltételek megteremtésére és különböző problémák megoldására. 

Fokozott figyelmet igényel a nemzeti kisebbségek kollektív jogainak garantálása. Míg a legtöbb 

európai országban a nemzeti kisebbségek jogi státusa több évtizedes tapasztalaton alapul, 

Ukrajnában a helyzet egészen más, ami bizonyos mértékű probléma kiéleződéséhez vezet. A 

szovjethatalom éveiben a kisebbségek nem rendelkeztek alkotmányban rögzített jogi státussal, 

amely szavatolta kollektív jogaik biztosítását és az azzal kapcsolatos önszervezkedési jogukat. 

Ebből kifolyólag momentán Ukrajnában tart a nemzeti kisebbségek önszervezkedési 

folyamatainak jogi szabályozása, optimális útjainak kutatása, amelyek között helyet foglal a 

nemzeti-kulturális autonómia új intézményének meghonosítása. 42 

Mióta Ukrajna a független országok körébe tartozik, azóta egyetlen alkalommal került 

sok népszámlálásra, pontosan 2001-ben. Természetesen azóta különböző ukrán, illetve más 

nemzetiségű – köztük a magyar is – statisztikai hivatalok készítettek becsléseket a népesség 

                                                           
41 CSERNYICSKÓ ISTVÁN: A magyar nyelv Ukrajnában (Kárpátalján). Osiris Kiadó, Budapest, 1998. 
42 JAROSLAV LAZUR–GAJDOS ISTVÁN: A kisebbségek nemzeti-kulturális autonómiájának jogi státusa: 

Külföldi és hazai tapasztalatok. Intermix Kiadó, Ungvár–Budapest, 2006. 
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számát illetően. Munkánk során elsősorban a hivatalos népszámlálás adataira támaszkodtunk, 

melyek az alábbiakban lesznek olvashatóak. A tervezetek szerint Ukrajnában 2020-ban lesz 

újra népszámlálás.  

Ukrajna 1990 után jelentős demográfiai fogyatkozást élt meg. Az 1990-es évek elején 

még 52 milliós népesség a legutóbbi, 2001-es cenzus adatai szerint 48 millióra csökkent, 2012-

es becslések szerint ez a szám már csak 45 millió körül lehet és ez a redukálódó tendencia mind 

a mai napig tart.43 Az állam a többnemzetiségű országokhoz tartozik nemzetiségi összetételét 

tekintve. A 2001-es népszámlálás adatai alapján több, mint 130 nemzetiség és annak 

képviselője él az ország területén. Az Ukrajnában élő első tíz legnagyobb nemzetiség adatai az 

1. táblázatban láthatók:  

 

1.táblázat 

Ukrajna legnagyobb nemzetiségei a 2001-es népszámlálás alapján44 

Nemzetiség Lélekszám (ezer főre) Százalékarány (%) 

1. Ukrán 37541,7 77,8 

2. Orosz 8334,1 17,3 

3. Fehérorosz 275,8 0,6 

4. Moldvai 258,6 0,5 

5. Krími tatár 248,2 0,5 

6. Bolgár 204,6 0,4 

7. Magyar 156,6 0,3 

8. Román 151,0 0,3 

9. Lengyel 144,1 0,3 

10. Zsidó 103,6 0,2 

 

Az ország lakossága 2001-ben 48 millió 457 ezer ember volt. Az 1. táblázatból jól 

látható, hogy a lakosság legnagyobb számú etnikuma az ukrán, kis híján 78%-kal. Második 

helyet foglalják el az oroszok 17,3%-kal, az orosz etnikum képviselői főként Ukrajna keleti 

részén élnek. Harmadik helyen találhatóak a fehéroroszok (0,6%), akik az ország északi, 

Fehéroroszországgal határos megyéiben élnek. Negyedikek a sorban a moldvaiak (0,5%), ők 

az ország déli, Moldovával határos megyéiben találhatóak. Ötödik helyen vannak a krími 

                                                           
43 TANDEM 2016. Kárpátaljai szociológiai felmérés. Nemzetpolitikai Kutatóintézet, 2016. 

Forrás: https://bgazrt.hu/wp-content/uploads/2019/03/A5-tandem.pdf 
44 Всеукраїнського перепису населення 2001 року 

Forrás:http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/general/nationality/?fbclid=IwAR1ox5uXwjY6xAUvCekferwnK_zj

x7NqK7il0D5pOvaI1NOJSs75ccVrxuI 

https://bgazrt.hu/wp-content/uploads/2019/03/A5-tandem.pdf
http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/general/nationality/?fbclid=IwAR1ox5uXwjY6xAUvCekferwnK_zjx7NqK7il0D5pOvaI1NOJSs75ccVrxuI
http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/general/nationality/?fbclid=IwAR1ox5uXwjY6xAUvCekferwnK_zjx7NqK7il0D5pOvaI1NOJSs75ccVrxuI
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tatárok (0,5%), akik a már napjainkra vitatott hovatartozású Krím-félszigeten élnek. A 

hatodikok a bolgárok (0,4%), akik az Odesszai megyében élnek. A számunkra legfontosabb 

nemzeti kisebbség, ami nem más, mint a magyar (0,3%), az országon belül a hetedik 

legnagyobb nemzetiséget alkotja. Szorosan a magyarokat követik a románok (0,3%) – akiknek 

többsége Csernyivci és Kárpátalja megye lakója –, majd a lengyelek (0,3%) és a zsidók (0,2%). 

A 2001-es összeírás adatai szerint 156 566 magyar nemzetiségű lakost tartottak 

számon az országban. A magyarok legnagyobb számban Ukrajna legnyugatibb megyéjében, 

Kárpátalján élnek, ezért a továbbiakban e régió nemzetiségi összetételét vizsgáltuk meg.  

Kárpátalja ugyanúgy, mint ahogyan Ukrajna is tipikusan soknemzetiségű terület. A 

megyében a népszámlálás során több, mint 100 nemzetiség képviselőit jegyezték fel. Viszont 

ebből a sok nemzetiségből csak nyolc aránya haladta meg a 0,1%-ot. A megye összlakossága a 

népszámlálási adatok tükrében 1,2 millió fő volt. Legnagyobb számban ukránok élnek a 

megyében, arányuk 80,5%. Második helyet foglalják el a magyarok 151 516 fővel (12,1%), 

őket követik a románok (2,6%), az oroszok (2,5%), a cigányok (1,1%), a szlovákok (0,5%), a 

németek (0,3%) és a beloruszok (0,1%). A felsorolt nemzetiségek lélekszámáról és százalékos 

megoszlásukról számol be a 2. táblázat: 

 

2.táblázat 

Kárpátalja népesebb nemzetiségei a 2001-es népszámlálás alapján45 

Nemzetiség Lélekszám (ezer főre) Százalékarány (%) 

1. Ukránok 1 010 127 80,5 

2. Magyarok 151 516 12,1 

3. Románok 32 152 2,6 

4. Oroszok 30 993 2,5 

5. Cigányok 14 004 1,1 

6. Szlovákok 5695 0,5 

7. Németek 3582 0,3 

8. Beloruszok 1540 0,1 

9. Egyéb 5005 0,3 

 

A kárpátaljai magyarság területileg főként az ukrán-magyar határ mentén él, itt 

képeznek nyelvterületet, ez a következő járásokat érinti: Beregszász, Munkács, Nagyszőlős és 

                                                           
45 MOLNÁR JÓZSEF–MOLNÁR D. ISTVÁN: Kárpátalja népessége és magyarsága a népszámlálási és 

népmozgalmi adatok tükrében. PoliPrint Kiadó, Ungvár–Beregszász, 2005. 
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Ungvár. De a határtól távolabb is élnek szórványban vagy nyelvszigetet képezve Kárpátalja 

városaiban és falvaiban magyarok. A megye területén kívül többnyire nagyvárosokban élnek 

még magyarok, akik leginkább kárpátaljai gyökerekkel rendelkeznek. 

Mivel 2001 óta nem történt összukrajnai népszámlálás, ezért az azóta eltelt időszak 

népesedési folyamatairól és etnikai viszonyairól nagyon csekély az információ. Az Ukrajnai 

Állami Statisztikai Hivatal adatai alapján készültek becslések az ország népességszámát 

illetően, melyek megyei szintű lebontásban megtekinthetőek. Így a 2. ábrán láthatjuk azt, 

hogyan is változott Kárpátalja népességszáma 2002 és 2013 között ezen statisztikai adatok 

alapján.  

 

 

2.ábra: Kárpátalja népességszámának változása 2002 és 2013 között 

Forrás: Ukrajnai Állami Statisztikai Hivatal, 2019. 

 

Elmondható az ábrát megvizsgálva, hogy a megye népességének száma a vizsgált 

időszak kezdetétől a 2008-as évig folyamatosan csökkent, nagyobb mértékben főként 2004-től, 

aminek egyik oka lehet a narancsos forradalom, illetve Magyarország Európai Unióhoz való 

csatlakozása, melynek következtében többen is elhagyták az országot. 2009-től ismételten 

pozitív irányú növekedés figyelhető meg, melynek ürügye lehetett az, hogy az országban 

jelentős mértékben megemelték a fizetéseket és a nyugdíjakat, illetve a gyerekszülési 

támogatásokat, melynek következtében megnövekedett a természetes szaporulat a megyében. 

Azonban ez a családi támogatás a népességnek csak egyes rétegeit ösztönzi több gyerek 

vállalásra, ez alatt legfőképp a megye roma lakossága értetődő, akiknél alapvetően is a 

többgyerekes családmodell jellemző. Annak érdekében, hogy minden szinten növekedni tudjon 

a megye, valamint az ország lakossága is, ahhoz egy tartós gazdasági és politikai stabilitásnak 

kellene történnie. 
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3.2. 2014-től napjainkig 

Ukrajnában a 2013 novembere óta tartó geopolitikai események (Euromajdan, kelet-ukrajnai 

fegyveres konfliktus) következményeként a gazdaság tartósan visszaesett, Kelet-Ukrajna 

területén hadi cselekmények folynak, az ország minden tájáról a férfi lakosság katonai 

besorozása történik, ami a létbiztonságot fenyegetik. Mindezek eredményeképp olyan 

tendencia figyelhető meg, miszerint megnövekedett a kárpátaljai magyarok kivándorlása. 

Ezalatt a migráció alatt érthetünk bizonyos esetekben munkai jelleget, azaz, hogy a férfiak a 

jobb megélhetés és családfenntartás folytán külföldön kényszerülnek munkát vállalni, de nem 

egy esetben megfigyelhető családok teljes egészében való áttelepülése a szomszédos 

Magyarországra vagy akár távolabbi európai államokba. Ezt az elvándorlási folyamatot 

nagyban megkönnyítette a 2011-ben Magyarországon életbe lépő egyszerűsített honosítás 

intézménye, ami főként a helyi magyarságnak kedvezett elköltözés vagy munkamigráció 

tekintetében.46 

Sajnos azt, hogy milyen irányú és mértékű átalakuláson ment végbe a megye 

nemzetiségi szerkezete nem tudjuk pontosan megmondani. Az ukrán statisztikai adatokból az 

állapítható meg, hogy 2014-2015 között még növekedés mutatkozik Kárpátalja 

lakosságszámában, majd a 2015-ös évet követően folyamatos csökkenés vette kezdetét, 

melynek okai között szerepel a kelet-ukrajnai konfliktus kirobbanása, illetve a parlamentben 

hatalmon lévő vezetők politikája. Valamint a csökkenés egyik oka lehet az is, hogy 

Kárpátaljának periférikus földrajzi elhelyezkedése van, távol esik a fővárostól, így a fizetések 

átlaga is jelentősen alacsonyabb az ország belsejében megkeresett összegtől. Ennek 

következtében az itt élő lakosok még inkább rákényszerülnek arra, hogy a jobb megélhetés 

érdekében nyugati irányba vegyék útjukat. Ezen változások számbeli adatait szemlélteti 

számunkra a 3. ábra.  

                                                           
46 TÁTRAI PATRIK – MOLNÁR JÓZSEF – MOLNÁR D. ISTVÁN –KOVÁLY KATALIN – ERŐSS ÁGNES 

– FERENC VIKTÓRIA – RÁKÓCZI KRISZTIÁN: A migrációs folyamatok hatása a kárpátaljai magyarok 

számának alakulására. SUMMA 2017. In Metszetek, Vol. 7., 2018. 



30 
 

 

3.ábra: Kárpátalja népességszámának változása 2014 és 2018 között 

Forrás: Ukrajnai Állami Statisztikai Hivatal, 2019. 

 

A megyében a migráció napjainkra etnikai jelleget öltött, a magyar lakosság többnyire 

Magyarországot célozza meg útirányként, míg az ukránok többsége inkább Csehországba vagy 

Lengyelországba veszi az irányt elsődlegesen munkavállalás céljából. 

A magyarok fogyásának a legfőbb oka emigráció, a Summa 2017 kutatás alapján a 

2001-es ukrán népszámlálás óta több, mint 14 ezer kárpátaljai magyar távozott külföldre, 

közülük 10 ezren Magyarországra. A Summa 2017 kutatás egyik kitűzött célja az volt, hogy 

felmérje a magyarság változásának számát, hogy mennyire változott a 2001-es cenzus óta. A 

vizsgálat eredményeként olyan becslés született, mely szerint 2017 elején a magyar 

népességnek a lélekszáma 130 ezer fő körül lehetett. Ez egy jelentős méretű csökkenést jelent 

egy ilyen kis nemzet tekintetében, aminek okai között szerepel a természetes fogyás, az 

asszimiláció és az emigráció is. Azonban vannak bizonyos törekvések az ukrán politikában, de 

elsősorban Magyarország részéről, hogy ezt a fogyást megakadályozzák, vagy valamilyen 

szinten csökkenteni tudják. 47  

Az utóbbi években a magyar állam a kárpátaljai magyarságról kiemelten gondoskodik, 

minden irányból támogatásokkal látja el. Az otthonmaradást elősegítő humanitárius, gazdasági, 

egészségügyi és oktatásbéli támogatásokat nyújtanak a külhoni, kárpátaljai magyarok részére, 

illetve több esetben nem csak nekik, hanem az egész megyének. Támogatásokat folyósítanak a 

lakosságnak ahhoz, hogy szülőföldjükön maradjanak és otthon tudjanak boldogulni. Rengeteg 

fejlesztést hajtanak végre az magyar oktatás terén, új óvodákat építenek, pedagógus támogatást 

                                                           
47 TÁTRAI PATRIK – MOLNÁR JÓZSEF – MOLNÁR D. ISTVÁN –KOVÁLY KATALIN – ERŐSS ÁGNES 

– FERENC VIKTÓRIA – RÁKÓCZI KRISZTIÁN: A migrációs folyamatok hatása a kárpátaljai magyarok 

számának alakulására. SUMMA 2017. In Metszetek, Vol. 7., 2018. 
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nyújtanak, elősegítik a magyar fiatalság helyben való továbbtanulását, ukránoknak magyar 

nyelvtanfolyamot indítanak.  

Megyei szinten a két legnagyobb számú nemzetiség közötti viszony többnyire 

békések. Az ukrán-magyar viszony mivoltáról már több felmérés is készült, ezek közül a 

legfrissebb a Tandem Kárpátaljára vonatkozó szociológiai felmérése 2016-ban. Ez alapján 

elmondható az, hogy a megye ukrán etnikuma szerint települési és megyei szinten egyáltalán 

nincs konfliktus a többségi nemzet és a magyarok között, országos viszonylatban is csak 

minimális. A magyarok kicsit másként vélekedtek, minél nagyobb területet érintett a két nemzet 

kapcsolatának a megítélése, annál nagyobbnak ítélték meg a konfrontáció mértékét és 

kisebbnek az együttműködés mennyiségét.48  

Ha figyelembe vesszük azt, hogy Ukrajnában a magyar nemzetiség száma 

mindösszesen 0,3%-ot tesz ki az ország lakosságából, elmondható, hogy a kisebbségi etnikum 

tagjai felett ilyen számok mellett a többségi nemzeti mindig fölényt fog érezni. Viszont annak 

ellenére, hogy nem nagy arányban, de mégis jelen van e nemzet az országban, arról nagyon jól 

tudnak országszerte. Hiába kevesen vannak, akkor is kiállnak a nekik járó jogokért, hallatják 

hangjukat a magyarság képviselői egészen a fővárosig. Helyi szinten békességben élnek 

egymás mellett Kárpátalja nemzetiségei. Vannak olyan időszakok, amikor direkt módon 

gerjesztenek konfliktusokat, főként megfigyelhető ez a választási időszakok előtt. Előremutató 

prognózisokat nehéz adni, merthogy az interetnikus viszonyokat mindig az aktuális hatalmi 

helyzet és a politika határozza meg. A békés egymás mellett élés kulcsa a megértésben, egymás 

megértése pedig a nyelvben, továbbá a történelem és a kultúra ismeretében rejlik. Alapvető 

dolog az, hogy az emberek ne akarják egymást megváltoztatni, hanem tudják elfogadni a 

másikat, annak nyelvét, kultúráját, amivel rendelkezik. Remélhetőleg az állami vezetés nem fog 

olyan akadályokat gördíteni a magyarság elé, amely a jövőben akadályozná a szervezett magyar 

közösség meglétét Kárpátalján, annak békés létezését és együttélését a többi etnikummal.  

 

  

                                                           
48 TANDEM 2016. Kárpátaljai szociológiai felmérés. Nemzetpolitikai Kutatóintézet, 2016. 

Forrás: https://bgazrt.hu/wp-content/uploads/2019/03/A5-tandem.pdf 

https://bgazrt.hu/wp-content/uploads/2019/03/A5-tandem.pdf
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IV. MAGYARELLENES MEGNYILVÁNULÁSOK UKRAJNÁBAN 

 

 

A diplomamunkánk kutatásában egyfajta monitoringot végeztünk, azt vizsgáltuk meg, hogy a 

magyar kisebbség ellen az elmúlt években milyen megnyilvánulások történtek, főleg a 

politikusok, közszereplők, egyéb emberek részéről. A kutatási időszakunk a következő tartamot 

öleli fel: 2001 januárjától egészen 2019 márciusáig. 

A magyarellenes megnyilatkozásokat számba véve nyilvánvalóvá válik, hogy a 

magyarságunkkal szemben folytatott ukrán állampolitika céltudatos és következetes módon 

törekszik kisebbségi közösségünk asszimilációjára és kiküszöbölésére. Ezen magyarellenes 

megnyilvánulások véghezvitelében sok esetben egyaránt szerepet vállalnak vagy 

hallgatólagosan asszisztálnak mind az állami szervek, mind az államhatalom központi és 

területi végrehajtó szervei, mind a politikai pártok, továbbá a hírközlő szervek széles skálája, 

valamint az ukrán nacionalista erők. 

Az alkalmazott stratégia egyszerű, de igen hatásos: az ukrajnai sajtóban – melyet 

nagyrészt politikai pártokhoz kötődő személyek tulajdonolnak – heves támadások indulnak a 

magyar közösség, a magyar intézmények és szervezetek, a közösség vezetői ellen, hamis és 

megalapozatlan elméletekkel és vádakkal mérgezve a közvéleményt, szeparatista, ukránul nem 

beszélő, államellenes egyénekként bemutatva az ország 0,3%-át kitevő maroknyi, ám 

legszervezettebb nemzeti kisebbségét. A több éve tartó magyarellenes lejárató és gyűlöletkeltő 

ukrán médiakampány és a bekövetkezett események kétségkívül aggodalomra adnak okot. 

A kutatás kezdeti pontja az ukrán, magyar és orosz nyelven írott és elektronikus 

sajtóban megjelent cikkek vizsgálata volt.  

A választott téma sajtóképének jellemzéséhez a következő hírközlőket vizsgáltuk: 

Kárpátalja – közéleti hetilap, a lapot a Kárpátalja Kft. alapította és saját 

terjesztőhálózatán keresztül juttatja el az olvasókhoz. Az Illyés Közalapítvány támogatásával 

1999-ben a KMKSZ jegyeztette be. Hetente egyszer, A3-as formátumban 16 oldalon, 

péntekenként jelenik meg. Megbízott főszerkesztője: Darcsi Karolina. Az internetes változat 

címe: www.karpataljalap.net. 

Kárpáti Igaz Szó (az igazi) (zöld) – országos közéleti lap. A lap a Kárpáti Igaz Szó 

(fekete) – kiválásából jött létre. Miután a Kárpátaljai Megyei Tanács leváltotta Kőszeghy 

Elemért, az UMDSZ alelnökét, ő nem fogadta el a döntést és azonos néven másik lapot alapított. 

Postai hálózaton keresztül terjesztik, hetente háromszor jelenik meg. Az UMDSZ lapjaként 

tartják számon. Főszerkesztő: Kőszeghy Elemér. Internetes címe: www.kiszo.hhrf.org 
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Kárpátinfo – 1997-ben BeregInfo hetilap néven jelenik meg A4-es formátumban, 

csak a beregszászi járásban. 2003-ban változik a neve Kárpátinfo hetilapra. A formátum ezzel 

együtt változik A3-asra. A terjesztés kitolódik Kárpátalja magyarok lakta területeinek nagy 

részére. Főszerkesztő: Szoboszlai István. Internetes címe: www.karpatinfo.net 

www.karpatalja.ma – a hírportál hivatalosan 2011. február 1-jén indult. Céljuk a 

kárpátaljai olvasókat érdeklő hírek közlése. Arra törekszik, hogy híreik által mindig 

naprakészen, színesen és egyéni szemléletmóddal fűszerezve tájékoztassák az olvasóikat. 

Szándékuk, hogy olvasók visszajelzései alapján a hírportál tartalmát folyamatosan bővítsék. 

Főszerkesztő: Pallagi Marianna.  

www.mukachevo.net – munkácsi hírportál, orosz és ukrán nyelven érhető el. 

Kárpátalja közéleti híreivel és gazdaságával foglalkozik. Leggyakrabban más oldalakról veszik 

át az anyagokat (naponta frissítik). 

www.zakarpattya.net.ua – ungvári hírportál, ukrán nyelven érhető el. A Kárpátaljai 

Megyei Adminisztráció weboldalának számít, az aktuális hatalom oldalán áll. Elsősorban 

Kárpátalja politikai, gazdasági és kulturális életéről közöl híreket.  

www.goloskarpat.info – egy kárpátaljai tájékoztató társadalmi és politikai internetes 

kiadvány, amely 2011-ben alakult. Feladatuknak tekintik azt, hogy gyors, megbízható és 

exkluzív híreket biztosítsanak a Kárpátaljai régióról.  

www.dzerkalo-zakarpattya.com – operatív Kárpátaljai hírek a politikáról, 

életünkről, vidékünk történelméről és kultúrájáról, továbbá rendkívül hírek. 

www.prozak.info – egy kislétszámú profi újságírokból álló kollektíva, amelyek 

széleskörű tematikával rendelkező minőségi információs terméket hoztak létre (Turizmus, Jog, 

Történelem, Filmek, Művészet, Irodalom, Közlekedés). Függetlenek az oligarhák és pártok 

befolyásától. 

www.golos.ua – szociálisan orientált fiatal médiacsoport, amely a Golos UA 

információs cég alapján lett létrehozva. Különböző információs források tartoznak hozzá: 

politika, gazdaság, társadalom, egészségügy, sport, stb. 

www.ukrinform.ua – Ukrajna egyetlen nemzeti információs ügynöksége, Ukrajna és 

a külföldi országok politikai, gazdasági, kulturális, társadalmi, tudományos életének 

információs forrása. Az ügynökség 1918 óta működik. Jelenleg az UKRINFORM rendelkezik 

a legnagyobb létszámú regionális és külföldi közvetítőkkel. A tudósítók Ukrajna minden 

régiójában, továbbá a világ 9 országában vannak jelen: Belgium, Kanada, Moldova, 

Németország, Hollandia, Lengyelország, Oroszország, USA, Franciaország. 

www.ua-reporter.com – ungvári hírportál. Ukrán, orosz és angol nyelven érhető el. 

A mérsékeltek ukrán nemzeti irányultságú portálok egyike. Csaknem napi rendszerességgel 
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jelennek meg rajta magyar vonatkozású cikkek. Főképpen orosz és ukrán hírportáloktól 

vesznek át anyagokat, saját írásaik száma csekély.49 

A kutatás során leginkább a fent említett hírportálok oldalain megjelent cikkeket 

tekintettük vizsgálati egységnek, de emellett még számos ukrán és magyar oldalon elvétve 

megjelent írásokat is számba vettünk, s aszerint vizsgáltuk azokat, hogy milyen viszonylatban 

nyilatkoztak a magyarellenes megnyilvánulások témájában (4.ábra). Az egyéb kategóriába 

sorolt oldalak közé a következők tartoznak: UA-Reporter, Golos Karpat, Dzerkalo, Golos UA, 

Ukrinform, Prozak, PGM, Pershij UA, Eurointegration, News Liga, Facebook, KMKSZ, Origo. 

 

 

4.ábra. A megvizsgált közlemények száma 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A vizsgálat tárgyát összesen 679 publikáció képezte 2001 és 2019 márciusa közötti 

időintervallumban. Évenkénti megoszlásuk számát a 5. diagram szemlélteti 2001 és 2016 

között. Az ábrán láthatjuk, hogy a vizsgált periódusban a magyarellenes megnyilvánulások 

száma folyamatos növekvő tendenciát mutat. 2001 és 2014 között javarészt magyar nyelvű 

sajtóorgánumok által megjelent cikkeket tartalmaz az adatbázisunk, ez évet követően pedig 

ukrán, orosz, elenyésző számban angol, illetve német nyelvű írások is bekerültek a kutatásba. 

Az első nagyobb kiugrást a kutatás során a 2009-es évben láthatjuk, aminek az az oka, hogy 

ebben az évben igencsak megnövekedtek a magyarságot ért támadások száma minden szinten. 

Nem egyszer rongálták ebben az évben a magyar vonatkozású emlékhelyeket Kárpátalján, 

                                                           
49 DARCSI KAROLINA: A kettős állampolgárság kérdése az ukrán sajtóban. In A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 

Magyar Főiskola Lehoczky Tivadar Intézetének tanulmánygyűjteménye 2012. In memorian Dr. Soós Kálmán 

(1962-2011). PoliPrint Kiadó, Ungvár, 2012. 
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valamint az ukrán parlament több olyan döntést is hozott, amely szűkítette a magyar nyelv 

használatát a sajtóban és az oktatásban. Egy ukránosítási folyamat kezdődött el, aminek 

következtében látható az, hogy évről évre növekedtek a magyarságot érintő események. 

Olyannyira nagy mértékű volt ez a növekedés, hogy a 2017-2018-as évek alatt megduplázódott. 

 

 

5.ábra A megvizsgált publikációk évenkénti száma 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A 2017-es és 2018-as évnek a nagy kiugrási mutatója leginkább annak tudható be, 

hogy tüzetesebben ekkor kezdtünk el foglalkozni a témával, valamint, hogy ebből az időközből 

nem csak magyar nyelvű írásokat gyűjtöttünk össze, továbbá az utóbbi években igencsak 

megsokszorozódtak a magyarellenes tevékenységeknek a száma (6. ábra).  

 

 

6.ábra. A megvizsgált publikációk havi eloszlása 2017-ben és 2018-ban 

Forrás: saját szerkesztés 
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Annak érdekében vettük külön vizsgálati egységként ezt a két évet, hogy minél 

szembetűnőbb legyen a növekedés mértéke. Míg 2001 és 2016 között összesen 284 cikk jelent 

meg, addig 2017-ben 109, 2018-ban pedig 257. Megfigyelhető, hogy mind a két évben januártól 

augusztusig kisebb kiugrásokkal az értékek viszonylag csekély számúak, ellenben mind a két 

évben szeptembertől jól látható változások történtek. 2017 szeptemberében és októberében a 

kiugró értékek oka a Legfelső Tanács által szeptember 5-én elfogadott új oktatási törvény volt.  

A 2018 őszén történő nagymértékű növekedés hátterében a szeptember folyamán a 

Beregszászi Magyar Konzulátuson készült rejtett videó és az azt követő események állnak. 

Tudniillik a Youtube videomegosztón egy rejtett kamerával készült felvétel jelent meg, 

amelyen ukrán állampolgárok magyar állampolgársági esküt tesznek Magyarország beregszászi 

konzulátusán.50 

A magyarellenes megnyilvánulásokat tartalmazó médiaanyag különböző témaköröket 

érint, mint például: a nyelvhasználat, az oktatás, a magyar vonatkozású emléktáblákon, 

épületeken, emlékműveken megesett rongálások sorozata, a magyar szimbólumok és 

helységnevek használata, a magyarság ellen zajlott szélsőséges nacionalista tüntetések, a 

kettősállampolgárság, az utóbbi években lezajlott provokációkeltések a magyarság ellen és még 

sok más dolog. A következőkben az általunk megvizsgát médiaforrások tartalmát elemezve 

tárjuk fel ezeket a kérdésköröket.  

 

4.1. Ukrajna kisebbségeire vonatkozó nyelvhasználati és oktatásügyi kérdéskörök 

Ukrajna soknemzetiségű állam, területének több részén élnek egy tömbben nemzetiségek. A 

nemzetiségi kérdések megoldása azonban nem mindig követi a soknemzetiségű európai 

országok gyakorlatát.  

Az Ukrajnán belül élő nemzetiségi kisebbségek, azon belül is esetünkben a magyarság 

nyelvi és oktatási kérdéseivel régóta foglalkozik az ukrán parlament. Talán ezen témák 

tartoznak a legtöbbet érintett topikok közé, amelyet minden egyes kormányváltáskor, minden 

elnökválasztáskor újra meg újra elővesznek, sorra be nem tartott és meg nem valósított 

ígéretekkel kecsegtetnek. Az ország függetlensége óta ez a kérdéskör kapott már jót és rosszat 

is egyaránt. Az alábbiakban ezekre a témákra vonatkozó eseményekből éves szinten való 

lebontásban kaphatunk némi betekintést.  

1991 novemberében a parlament elfogadott egy nyilatkozatot a nemzeti 

kisebbségekről, amely minden nemzet és nemzetiség számára biztosította az egyenlő politikai, 

                                                           
50 У Береговому українцям видають угорські паспорти під присягу та шампанське. Ukrinform, 2018. 

Forrás: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2541093-u-beregovomu-ukraincam-vidaut-ugorski-pasporti-

pid-klatvu-ta-sampanske.html 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2541093-u-beregovomu-ukraincam-vidaut-ugorski-pasporti-pid-klatvu-ta-sampanske.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2541093-u-beregovomu-ukraincam-vidaut-ugorski-pasporti-pid-klatvu-ta-sampanske.html
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gazdasági, szociális és kulturális fejlődéshez való jogot, elismerve a nyelvhasználat jogát a 

közélet minden szintjén.  

A Kárpátaljai Elnöki Képviselő 1992. december 17-én kiadott egy rendeletet Ukrajna 

nyelvi és nemzetiségi kisebbségek jogairól szóló törvénynek a végrehajtására. A rendelet 

kijelenti, hogy amennyiben a nemzetiségi kisebbség az adott területen a lakosság többségét 

alkotja, úgy a nemzeti kisebbség nyelve is használható az ukrán államnyelv mellett az állami 

közhivatalokban és intézményekben. A szabályoknak megfelelően használható a kétnyelvű 

ügyintézés, valamint a nemzeti kisebbségek szimbólumai az ukrán állami szimbólumok 

mellett.51 

A Kisebbségi és Regionális Nyelvek Európai Chartáját Ukrajnában 1999-ben 

ratifikálták. Azonban 2000-ben az ukrán alkotmánybíróság nacionalista parlamenti képviselők 

beadványa nyomán úgy döntött: alkotmányellenes a Charta ratifikációjáról szóló 

1999. december 29-én elfogadott ukrán törvény.52 2003-ban az ukrán parlament újonnan 

elfogadta a kisebbségi és regionális nyelvek európai chartáját. Ellenben a nemzetiségek 

nyelvhasználati jogait jelentősen szűkebbre szabta. Teljesen kikerült a törvényből a kisebbségi 

nyelveknek az állami adminisztrációk általi használata, minden téren szűkült a nemzetiségi 

nyelvhasználat biztosítására vállalt garanciák köre.53  

Az oktatás nyelvi kérdésében mindig is nehézségei voltak és mind a mai napig vannak 

a magyar tannyelvű iskolák diákjainak. Olyan rendeleteket fogadnak el a parlamentben, 

amelyek kedvezőtlenül érintik a kárpátaljai magyarságot. Ilyen például Ukrajna Oktatásügyi 

Minisztériuma által 2002-ben kiadott rendelet, ami szerint a nemzetiségi iskolák érettségiző 

hallgatóinak ukrán tartalomírást kell írniuk az eddigi tollbamondás helyett. Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetség elnöksége tiltakozását fejezi ki e rendelkezés ellen, ugyanis a magyar 

iskolákban nincs megfelelően biztosítva az ukrán nyelv oktatása.54  

Hasonló eset, hogy az oktatási minisztérium 2004 februárjában tovább csökkentette a 

nemzetiségek nyelvi jogait. Rendeletük értelmében a közoktatási intézmények pecsétjét 

módosítani kell: nem szerepelhet rajta csakis ukrán vagy orosz felirat. Ezen jogszabály nagyban 

megsértette és leszűkítette a nemzetiségeknek garantált jogokat.55  

                                                           
51 GERENCSÉR BALÁZS–JUHÁSZ ALBIN: A kisebbségi autonómia. PPKE-JÁK Flachbarth Ernő Kisebbségi 

Jogi Kutatóműhely, Budapest, 2001. 
52 Kiskapuk mindig vannak… Huzavona a nyelvi Charta körül. Kárpátalja Hetilap, 2001.  

Forrás: http://karpataljalap.net/?q=2001/03/16/kiskapuk-mindig-vannak 
53 A KMKSZ választmányának nyilatkozata a magyarság nyelvi jogaival kapcsolatban. Kárpátalja Hetilap, 2003. 

Forrás: http://karpataljalap.net/?q=2003/06/27/kmksz-valasztmanyanak-nyilatkozata-magyarsag-nyelvi-jogaival-

kapcsolatban 
54A KMKSZ elnökségi ülésének határozatai. Kárpátalja Hetilap, 2002.  

Forrás: http://karpataljalap.net/?q=2002/05/17/kmksz-elnoksegi-ulesenek-hatarozatai 
55 Ne pecsételj magyarul? Lekerül a magyar felirat az iskolai pecsétekről. Kárpátalja Hetilap, 2005. 

Forrás: http://karpataljalap.net/?q=2005/01/21/ne-pecsetelj-magyarul 

http://karpataljalap.net/?q=2001/03/16/kiskapuk-mindig-vannak
http://karpataljalap.net/?q=2003/06/27/kmksz-valasztmanyanak-nyilatkozata-magyarsag-nyelvi-jogaival-kapcsolatban
http://karpataljalap.net/?q=2003/06/27/kmksz-valasztmanyanak-nyilatkozata-magyarsag-nyelvi-jogaival-kapcsolatban
http://karpataljalap.net/?q=2002/05/17/kmksz-elnoksegi-ulesenek-hatarozatai
http://karpataljalap.net/?q=2005/01/21/ne-pecsetelj-magyarul
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Az országban 2006-ban jelent meg az érettségi előtt álló diákok számára a független 

vizsgaközpontban különböző tantárgyakból történő tesztek írása, ekkor még csak kísérleti 

formában. Mivel ezt a fajta érettségit csak ukrán nyelven alkalmazták, ez azt jelentette, hogy 

nem magát a tárgyi tudást kívánták felmérni vele, hanem a magyar diákok ukrán nyelvismeretét. 

Ebből valószínűsíthető, hogy hátrányba kerülnek majd az állami felsőoktatási intézményekbe 

való továbbtanulás útján. A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség szerint a legcélravezetőbb 

megoldás egy önálló magyar vizsgaközpont létrehozása lenne.56 A 2008-as tanévre már 

kötelezővé vált a független vizsgaközpontokban való vizsga tétele a továbbtanulni kívánó 

tanulók számára. Mindazonáltal a nemzetiségi iskolák végzőseire ugyanazok a szabályok 

érvényesek, mint az ukrán nyelven tanulókra. A nemzetiségek anyanyelven való vizsgázását az 

intézmények pedagógusainak, illetve a szülőknek kell kérniük.57 

Szintén 2008-ban látott napvilágot Ivan Vakarcsuk oktatási miniszter 461. számú 

rendelete a nemzetiségi iskolák ukrán nyelvoktatásának javításáról, ámde ez a határozat 

igazából a nemzetiségek anyanyelvű oktatási rendszerének a megsemmisítésére irányult. A 

Régiók Pártjának képviselőcsoportja a rendelet hatályon kívül helyezését és az oktatási 

miniszter személyes felelősségre vonását követelte Julija Timosenko miniszterelnöktől, 

mivelhogy az oktatási minisztérium egyre arrogánsabb és cinikusabb módon sérti meg az 

emberi jogokat.58  

Sólyom László magyar köztársasági elnök 2009 májusában Budapesten tárgyalt Viktor 

Juscsenko ukrán elnökkel, melyet követően sajtótájékoztató keretein belül azt nyilatkozta, hogy 

a két évvel ezelőtt bevezetett új egyetemi felvételi rendszer, az ukrán nyelvű emelt szintű 

érettségi ellehetetlenítheti a magyar nyelvű iskoláztatást Kárpátalján. Viktor Juscsenko erre 

reagálva kiemelte, hogy a továbbiakban is készen állnak az ukrajnai magyar közösség 

helyzetének javítására.59 Mindezek ellenére mégis magyarországi útja előtt az ukrán államfő 

utasítást adott egy olyan állami szerv létrehozására, amely az ukrán nyelv kötelező használatát 

felügyelné a közhivatalokban és az állami intézményeknél.60 

                                                           
56 Veszélyben a magyar nyelvű érettségi. Kísérleti vizsgaközpontok: elővizsgák ukránul. Kárpátalja Hetilap, 2006. 

Forrás: http://karpataljalap.net/?q=2006/04/07/veszelyben-magyar-nyelvu-erettsegi 
57 A miniszter rendelete. Oktatás: Jönnek az ukrán tesztek? Kárpátalja Hetilap, 2007.  

Forrás: http://karpataljalap.net/?q=2007/08/10/miniszter-rendelete 
58 Nacionalizmusért vonatnák felelősségre Vakarcsukot. Kárpátalja Hetilap, 2008. 

Forrás: http://karpataljalap.net/?q=2008/09/12/nacionalizmusert-vonatnak-felelossegre-vakarcsukot 
59 Sólyom László: Ellehetetleníti az ukrán rendszer a kárpátaljai magyar oktatást. Államfők találkozója. Kárpátalja 

Hetilap, 2009.  

Forrás: http://karpataljalap.net/?q=2009/05/01/solyom-laszlo-ellehetetleniti-az-ukran-rendszer-karpataljai-

magyar-oktatast 
60 Büntetnék a nyelvtörvény megszegőit. Ezentúl csak ukránul? Kárpátalja Hetilap, 2009.  

Forrás: http://karpataljalap.net/?q=2009/05/15/buntetnek-nyelvtorveny-megszegoit 

http://karpataljalap.net/?q=2006/04/07/veszelyben-magyar-nyelvu-erettsegi
http://karpataljalap.net/?q=2007/08/10/miniszter-rendelete
http://karpataljalap.net/?q=2008/09/12/nacionalizmusert-vonatnak-felelossegre-vakarcsukot
http://karpataljalap.net/?q=2009/05/01/solyom-laszlo-ellehetetleniti-az-ukran-rendszer-karpataljai-magyar-oktatast
http://karpataljalap.net/?q=2009/05/01/solyom-laszlo-ellehetetleniti-az-ukran-rendszer-karpataljai-magyar-oktatast
http://karpataljalap.net/?q=2009/05/15/buntetnek-nyelvtorveny-megszegoit
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Valamennyi nemzetiségi nyelven oktató tanintézményt, így a magyar iskolákat is érinti 

az, hogy Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma nem rendelte meg a 2010-2011-es 

tanévre a kárpátaljai magyar tannyelvű iskolák számára az alaptantárgyak fordításos 

tankönyveit. Az országban a tizenkét éves oktatási rendszerre való áttérés miatt a következő 

tanévben válna esedékessé valamennyi 10. osztályos tankönyv cseréje. Ha ez nem történik meg, 

megszűnhet a magyar iskolai tankönyvek kiadása az országban. Olekszandr Udodot, az oktatási 

minisztérium innovációs technológiai és oktatástartalmi intézetének igazgatója azonban 

tagadta, hogy jövőre ne jelennének meg a tizedikes könyvek magyarul.61  

2009 nyarán az oktatásügyi minisztérium egyik körleveléből az derült ki, hogy a 

következő tanévben csak ukrán nyelven tehetik le az emelt szintű érettségi vizsgákat a magyar 

iskolák továbbtanulni szándékozó végzősei.62 Azonban 2010 tavaszán Dmitro Tabacsnyik 

oktatási miniszter határozata elrendelte az ukrán nyelvű tesztek (az ukrán nyelv és irodalom, 

valamint az idegennyelv-vizsgák kivételével) krími tatár, moldáv, lengyel, orosz, román és 

magyar nyelvre történő lefordítását63, valamit pozitív irányú módosításokat hajtottak végre a 

felsőoktatási felvételi feltételeivel kapcsolatban, ami valamilyen szinten megkönnyítette a 

magyar nemzetiségű diákok továbbtanulási esélyeit.64  

Immár két évtizede feltűnően diszkriminált helyzetben vannak a kárpátaljai magyar 

iskolák tankönyvellátást illetően. Az oktatási minisztérium a hatalomváltást követően sem 

2010-ben, sem 2011-ben nem adott ki egyetlenegy tankönyvet sem a magyar iskolák 1-4. 

osztályai számára, miközben az orosz nyelvű tankönyveket a szükségesnél jóval több 

példányban nyomtattak. Mindemellett Viktor Janukovics államfő elnökjelöltként tett ígéretei 

sem teljesültek az ukrajnai nemzetiségi, köztük a kárpátaljai magyar oktatás problémáinak 

orvoslását kapcsán.65 

2012. augusztus 10-én hatályba lépett az Ukrajna Legfelsőbb Tanácsa által július 3-án 

megszavazott, a közbeszédben csak nyelvtörvényként emlegetett jogszabály.66 A törvény 

pontosan megnevezi azt a 18 nyelvet, melyek a hatálya alá tartoznak, s ezeket – köztük a 

magyart is – regionális vagy kisebbségi nyelveknek nevezi. A jogszabály jelentős nyelvi 

                                                           
61 Elveszik a magyar tankönyveket? Kárpátalja Hetilap, 2009. 

Forrás: http://karpataljalap.net/?q=2009/11/13/elveszik-magyar-tankonyveket 
62 Jövőre csak ukránul? Emelt szintű érettségi. Kárpátalja Hetilap, 2009. 

Forrás: http://karpataljalap.net/?q=2009/07/24/jovore-csak-ukranul 
63 Magyarul érettségizhetnek a diákok. Kárpátalja Hetilap, 2010. 

Forrás: http://karpataljalap.net/?q=2010/04/02/magyarul-erettsegizhetnek-diakok 
64Az oktatási minisztérium enyhített a szigorú szabályozáson. Kárpátalja Hetilap, 2010. 

Forrás: http://karpataljalap.net/?q=2010/04/16/az-oktatasi-miniszterium-enyhitett-szigoru-szabalyozason 
65 Orosz van bőven, a magyar jövőre megszűnhet. Diszkriminatív tankönyvkiadás. Kárpátalja Hetilap, 2011. 

Forrás :http://karpataljalap.net/?q=2011/05/27/orosz-van-boven-magyar-jovore-megszunhet 
66 Закон України „Про засади державної мовної політики” 

Forrás: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5029-17 

http://karpataljalap.net/?q=2009/11/13/elveszik-magyar-tankonyveket
http://karpataljalap.net/?q=2009/07/24/jovore-csak-ukranul
http://karpataljalap.net/?q=2010/04/02/magyarul-erettsegizhetnek-diakok
http://karpataljalap.net/?q=2010/04/16/az-oktatasi-miniszterium-enyhitett-szigoru-szabalyozason
http://karpataljalap.net/?q=2011/05/27/orosz-van-boven-magyar-jovore-megszunhet
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5029-17
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jogokat biztosított a kisebbségi nyelvek beszélői számára. Azonban a törvényt nem alkalmazták 

teljes mértékben a gyakorlatban, ugyanis kiderült, hogy a Kárpátaljai Megyei Tanács hatásköre 

nem terjedt ki arra, hogy hivatalosan is regionális nyelvvé nyilvánítsa a magyart67, valamint a 

nyelvtörvény elvben lehetővé tette, hogy a végzős diákok ukrán-magyar kétnyelvű érettségi 

bizonyítványt kapjanak, de ezt hiába kérelmezték a szülők, nem kapták meg.68  

A 2014-es év egy jelentős mérföldkő az Ukrajnában élő nemzeti kisebbségeknek, 

beleszámítva a magyarok számára is. Ez évet követően a magyarság ellen számos téren 

jogfosztások történtek. Mindez azzal kezdődött, hogy az ukrán Legfelső Tanácsot uraló 

ellenzék 2014 februárjában eltörölte a két évvel azelőtt elfogadott nyelvtörvényt, s helyébe új 

törvénytervezetet készítettek el. Kovács Miklós, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 

(KMKSZ) elnöke a Magyar Hírlapnak úgy nyilatkozott: „a volt nacionalista ellenzék a Régiók 

Pártjából átállókkal nacionalista többséggé alakult át, és módszeresen semmisíti meg a 

Janukovics-rezsim emblematikus törvényeit. A nyelvtörvény visszavonása elsősorban 

oroszellenes, és mellékesen értelemszerűen magyarellenes is. A gyakorlatban a döntésnek 

közvetlen hatása nincs, mert a nyelvtörvényt nem hajtották végre. Viszont most minden 

nacionalista irányba fog kilengeni, és ennek veszélyeztetettjei vagyunk.”69 S szintén 2014 

nyarán az ukrán parlament egy felsőoktatásról szóló törvényt fogadott el, mely szerint a 

felsőoktatás kizárólagos nyelveként az ukránt határozták meg. Ez az új törvényi szabályozás 

gyakorlatilag megkérdőjelezte Ukrajna nemzeti közösségeinek az anyanyelven történő 

felsőoktatáshoz való jogát.70 

2016 őszén Ukrajna Legfelső Tanácsa elé került az új oktatási törvény tervezete. A 

dokumentum alapjában véve megfelel a kárpátaljai magyarság elvárásainak, azonban a tervezet 

7. cikkelyét jelentős mértékben módosították, s e változtatások a nemzetiségek nyelvén történő 

oktatás jogát jelentős mértékben szűkítette. A kisebbségeknek a jövőben csupán az államnyelv, 

azaz az ukrán mellett biztosítana lehetőséget az anyanyelvükön való tanulásra az állami és 

önkormányzati oktatási intézményekben azokon a területeken, ahol az adott nemzetiséghez 

tartozók egy tömbben élnek.71 

                                                           
67 Zakurenij: a megyei tanács nem nyilváníthatja regionális nyelvvé a magyart. Kárpátalja Hetilap, 2012. 

Forrás: http://karpataljalap.net/?q=2012/09/07/zakurenij-megyei-tanacs-nem-nyilvanithatja-regionalis-nyelvve-

magyart 
68Nyelvtörvény van – magyar érettségi bizonyítvány nincs. Kárpátalja Hetilap, 2013. 

Forrás: http://karpataljalap.net/?q=2013/05/24/nyelvtorveny-van-magyar-erettsegi-bizonyitvany-nincs 
69 Nyelvtörvény: élt másfél évet... Kárpáti Igaz Szó, 2014. 

Forrás: http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=17057 
70 Felsőoktatás: „kizárták” a nemzetiségi nyelveket? Kárpáti Igaz Szó, 2014. 

Forrás: http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=19011 
71 Nehéz helyzetben a kárpátaljai magyar oktatás. Kárpátalja Hetilap, 2016. 

Forrás: http://karpataljalap.net/?q=2016/10/26/nehez-helyzetben-karpataljai-magyar-oktatas 

http://karpataljalap.net/?q=2012/09/07/zakurenij-megyei-tanacs-nem-nyilvanithatja-regionalis-nyelvve-magyart
http://karpataljalap.net/?q=2012/09/07/zakurenij-megyei-tanacs-nem-nyilvanithatja-regionalis-nyelvve-magyart
http://karpataljalap.net/?q=2013/05/24/nyelvtorveny-van-magyar-erettsegi-bizonyitvany-nincs
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=17057
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=19011
http://karpataljalap.net/?q=2016/10/26/nehez-helyzetben-karpataljai-magyar-oktatas
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Larisza Nyicoj író, pedagógus a 2016 októberében tartott szakminisztériumi 

tanácskozáson szégyenteljesnek nevezte az oktatási törvény tervezetének hetedik pontját. 

Vádolja az oktatási minisztériumot, hogy a törvény e cikkével előnyöket biztosítanak az orosz 

nyelvnek. Elmondása szerint nincs a kisebbségek ellen, nem ellenzi, hogy a kisebbségek a saját 

nyelvükön tanuljanak. Ám az egyetemeken nem kellene engedni a kisebbségek nyelvének 

használatát. Szerinte az elemi iskolákban még folyhat két nyelven a tanítás, majd az általános 

iskolákban lassan át kell állni az ukrán nyelvre, végül a középiskolákban már csak az 

államnyelven folyjék a tanítás. Nyicoj szerint a kárpátaljai magyar iskolák egyetlen célja, hogy 

felkészítsék a tanulókat a magyarországi továbbtanulásra, vagyis Ukrajna ingyen biztosít 

Magyarországnak képzett embereket.72 

Bocskor Andrea, a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselője 

2016. december 21- én Strasbourgban egy plenáris ülésen az ukrajnai nemzeti kisebbségek 

nyelvhasználati jogait sértő oktatási reformok ellen szólalt fel: „Aggodalomra ad okot a nemrég 

nyilvánosságra került oktatási reform, mely a nemzeti kisebbségek rovására módosítaná az 

oktatási törvény oktatás nyelvére vonatkozó cikkelyét.”73 Továbbá a Kárpátaljai Megyei Tanács 

is kiállt a nemzetiségi kisebbségek mellett, levélben kérték Petro Porosenko ukrán elnököt, 

hogy ne engedje szűkíteni a nemzeti kisebbségekhez tartozóknak az anyanyelvükön való 

tanuláshoz való alkotmányos jogát az oktatást szabályozó törvény „modernizációja” során.74 

A 2016-ban az ukrán parlament elé került államnyelvtörvény nagy port kavart egész 

Európában. Az Európai Parlament több képviselője fordult 2017-ben az ukrán oktatási 

miniszterhez a tervezettek kapcsolatban. Magyarország külügyminisztere szintén kijelentette, 

hogy az anyaország nem tűri el az Ukrajnában élő magyarok anyanyelv-használati jogainak 

korlátozását. A Kárpátalján található két magyar szervezet a Kárpátaljai Magyar Kulturális 

Szövetség (KMKSZ) és az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) együttesen 

aláírásgyűjtést kezdeményezett az ukrajnai kisebbségek oktatási és nyelvi jogainak tervezett 

szűkítése ellen. Kijevben a Legfelső Tanács tudományos és oktatási bizottsága is számos 

alkalommal tanácskozott az oktatási törvény kapcsán. Ezen történéseket követően a Legfelső 

Tanács 2017. szeptember 5-én elfogadta az új oktatási törvényt, amit nem csak a kárpátaljai 

magyarok, de Magyarország kormánya is mély aggodalommal és felháborodással fogadott.  

                                                           
72 A nemzetvédő írónő esete a kisebbségi oktatással. Kárpáti Igaz Szó, 2016. 

Forrás: http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=28360 
73Visszalépés a kisebbségi joggyakorlat terén Ukrajnában. Kárpátalja.ma, 2016. 

Forrás: http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/visszalepes-a-kisebbsegi-joggyakorlat-teren-ukrajnaban/ 
74 A megyei tanács is kiáll a nemzeti kisebbségek anyanyelvhasználati jogaiért. KMKSZ.com.ua, 2016. 

Forrás: https://kmksz.com.ua/2016/12/15/a-megyei-tanacs-is-kiall-a-nemzeti-kisebbsegek-anyanyelvhasznalati-

jogaiert/ 

http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=28360
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/visszalepes-a-kisebbsegi-joggyakorlat-teren-ukrajnaban/
https://kmksz.com.ua/2016/12/15/a-megyei-tanacs-is-kiall-a-nemzeti-kisebbsegek-anyanyelvhasznalati-jogaiert/
https://kmksz.com.ua/2016/12/15/a-megyei-tanacs-is-kiall-a-nemzeti-kisebbsegek-anyanyelvhasznalati-jogaiert/


42 
 

A Beregszászi Járási Tanács, valamint a Beregszászi Városi Tanács szeptember 19-i, 

rendkívüli ülésein egyhangúlag elfogadott egy-egy beadványt, amelyben arra kérték Ukrajna 

elnökét, Perto Porosenkót, hogy ne írja alá a szeptember ötödikén a kijevi parlament által 

elfogadott oktatási törvényt.75 Számos tiltakozás és kérelem ellenére az ukrán elnök aláírta az 

új oktatási törvényt, amelyet szeptember 5-én fogadott el a kijevi parlament, s ezáltal a 

jogszabály 2017. szeptember 28-án életbe lépett. 

Az oktatási törvény hatályba lépése után az változatlanul vezető téma maradt úgy az 

ukrán, mind a magyar közéletben. A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elítélte a 

jogszabályt, az Európai Tanács Parlamenti Közgyűlése is napirendre tűzte az ukrán oktatási 

törvény vitáját. Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter Budapesten tárgyalt 

Pavlo Klimkin ukrán külügyminiszterrel, úgyszintén az ukrán oktatási törvény 7. cikkelye 

kapcsán. Kijevben pedig Lilija Hrinevics oktatási miniszter a kárpátaljai pedagógusokkal és 

oktatási vezetőkkel egyeztetett a törvénynek a nyelvhasználatot szabályozó, a nemzetiségek 

nyelvén folyó tanítást ellehetetlenítő 7. cikkelyéről.76 Az Európa Tanács szakértői testülete, a 

Velencei Bizottság is véleményezte az ukrán oktatási törvényt, illetve ajánlásokat is 

fogalmazott meg Ukrajna számára. 77 

A kárpátaljai magyarságnak és az Ukrajnában élő nemzeti kisebbségnek nem elég, 

hogy jelentős mértékű nyelvhasználati szűkítéssel kellett szembe nézniük, emellé az ukrán 

alkotmánybíróság részéről egy provokatív lépés történt 2018 elején, amikor is 

alkotmányellenesnek minősítették a nemzetiségi kisebbségek nyelvhasználati jogait biztosító 

törvényt. Ez ismételten egy újabb jogszűkítést jelentett a nemzeti kisebbségek részére. A 

testület a törvény tartalmát figyelmen kívül hagyta, formai okokra hivatkozva hatályon kívül 

helyezte a 2012-ben elfogadott, a nyelvhasználatot szabályozó törvényt, azzal indokolta ezen 

lépését, miszerint 2012-ben a parlament házszabályt sértve fogadta el a törvényt. Az 

alkotmánybírósági döntés jelentős visszalépést eredményezett a nemzetiségi kisebbségek 

nyelvhasználati jogainak vonatkozásában.78 

Pozitív előrelépésnek számított a 2018 júniusában megvalósult tanácskozás, mely a 

kárpátaljai magyar érdekképviselet és az ukrán oktatási miniszter, valamint konzulensei között 

                                                           
75 Beregszász és a Beregszászi járás vétót kér az elnöktől. Kárpátalja Hetilap, 2017. 

Forrás: http://karpataljalap.net/?q=2017/09/19/beregszasz-es-beregszaszi-jaras-vetot-ker-az-elnoktol 
76 Kárpátaljai pedagógusokkal tárgyalt az oktatási miniszter. Kárpátalja Hetilap, 2017.  

Forrás: http://karpataljalap.net/?q=2017/10/17/karpataljai-pedagogusokkal-targyalt-az-oktatasi-miniszter 
77 Egyértelmű álláspont: az ukrán oktatási törvény jogkorlátozó! Kárpátalja Hetilap, 2017. 

Forrás: http://karpataljalap.net/?q=2017/12/12/egyertelmu-allaspont-az-ukran-oktatasi-torveny-jogkorlatozo 
78 Rendkívül sajnálatos az ukrajnai kisebbségek nyelvhasználatát szabályozó törvény hatályon kívül helyezése. 

Kárpátalja.ma, 2018. 

Forrás: http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/rendkivul-sajnalatos-az-ukrajnai-kisebbsegek-

nyelvhasznalatat-szabalyozo-torveny-hatalyon-kivul-helyezese/ 

http://karpataljalap.net/?q=2017/09/19/beregszasz-es-beregszaszi-jaras-vetot-ker-az-elnoktol
http://karpataljalap.net/?q=2017/10/17/karpataljai-pedagogusokkal-targyalt-az-oktatasi-miniszter
http://karpataljalap.net/?q=2017/12/12/egyertelmu-allaspont-az-ukran-oktatasi-torveny-jogkorlatozo
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/rendkivul-sajnalatos-az-ukrajnai-kisebbsegek-nyelvhasznalatat-szabalyozo-torveny-hatalyon-kivul-helyezese/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/rendkivul-sajnalatos-az-ukrajnai-kisebbsegek-nyelvhasznalatat-szabalyozo-torveny-hatalyon-kivul-helyezese/
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zajlott az oktatási törvény nyelvi passzusát illetően. Több perspektívát tekintve sikerült 

megegyezniük a feleknek. Ukrán részről elfogadták azt a nézőpontot, hogy az államnyelv 

oktatási módszerének tekintetében a magyar iskolák számára más metódust kell alkalmazni. 

Továbbá ígéretet kaptak arra, hogy az emelt szintű ukrán érettségi ponthatárát alacsonyabbra 

veszik a nemzetiségi tanulók számára.79 Azonban az egy hónappal későbbi, szintén Kijevben 

tartott tárgyaláson az ukrán fél már kevésbé volt engedékeny. Több dologban is egyet értettek 

a felek, mint például abban, hogy nem lehetnek azonosak az ukrán iskolákban tanulóknak és a 

nem ukrán iskolában tanuló diákoknak a követelményei az ukrán nyelvet illetően, valamint 

abban, hogy a jövőben is lefordításra kerülnek majd az érettségi vizsgák. Csakhogy a lényegi 

témakörökben nehezen tudtak közeledni egymáshoz a két fél álláspontjai, mivel az oktatási 

kabinet kitartott abban, hogy a középfokú oktatásról határozó rendeletnek meg kell felelnie az 

oktatásról szóló kerettörvénynek. Így tovább folyatódnak azok az ukrajnai törvényalkotási 

intézkedések, melyek a nemzetiségek jogainak jelentős mértékű szűkítését eredményezik. 

Valamint nem született megállapodás a kisebbségekkel az oktatási törvény kapcsán, melynek 

végrehajtása – Ukrajna nemzetközi kötelezettségvállalásait megsértve – lerombolja a 

kisebbségek anyanyelven történő oktatásának meglévő rendszerét. Nyugtalanító, hogy az 

Ukrán Legfelső Tanács előtt olyan nyelvtörvényjavaslatok vannak, melyek további jogfosztást 

és jogszűkítést eredményezhetnek.80 

2018 őszén Ukrajna Legfelső Tanácsa első olvasatban elfogadta Az ukrán, mint 

államnyelv működésének biztosításáról című törvénytervezet átdolgozott verzióját. A 

parlamenti képviselők nem voltak teljesen tisztában azzal, hogy mit is szavaztak meg, ugyanis 

nem kapták kézhez a végleges módosításokat tartalmazó tervezetet. A dokumentum szerint az 

állam egyetlen hivatalos nyelve az ukrán, melyet minden állami szervezet és intézmény 

dolgozóinak kötelessége folyékonyan beszélni.81  

Az ukrán parlament 2019 februárjában megkezdte második olvasatban tárgyalását a 

nyelvtörvény javaslataival kapcsolatban. Dunja Mijatovic, az Európa Tanács emberi jogi 

biztosa 2019 márciusában úgy nyilatkozott, hogy Kijevnek el kell halasztani a kisebbségi 

nyelvhasználatot érintő törvénytervezet megszavazását az Ukrajnában készülődő 

elnökválasztás utánra. Arra hívta fel a figyelmet, hogy egy ilyen jogszabály elfogadásánál be 

                                                           
79 У Міносвіти повідомили про початок переговорів із угорцями Закарпаття щодо закону про освіту. 

Zakarpattya.net, 2018. 

Forrás: https://zakarpattya.net.ua/News/182278-U-Minosvity-povidomyly-pro-pochatok-perehovoriv-iz-

uhortsiamy-Zakarpattia-shchodo-zakonu-pro-osvitu 
80 Újabb egyeztetés az oktatási törvényről Kijevben: az alapvető kérdésekben nincs közeledés. Kárpátalja Hetilap, 

2018. 

Forrás: http://karpataljalap.net/?q=node%2F40129 
81 Elfogadták első olvasatban a nyelvtörvényt. Kárpátalja Hetilap, 2018. 

Forrás: http://karpataljalap.net/?q=2018/10/04/elfogadtak-elso-olvasatban-nyelvtorvenyt 

https://zakarpattya.net.ua/News/182278-U-Minosvity-povidomyly-pro-pochatok-perehovoriv-iz-uhortsiamy-Zakarpattia-shchodo-zakonu-pro-osvitu
https://zakarpattya.net.ua/News/182278-U-Minosvity-povidomyly-pro-pochatok-perehovoriv-iz-uhortsiamy-Zakarpattia-shchodo-zakonu-pro-osvitu
http://karpataljalap.net/?q=node%2F40129
http://karpataljalap.net/?q=2018/10/04/elfogadtak-elso-olvasatban-nyelvtorvenyt
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kell vonni az országban élő nemzetiségeket az őket érintő törvények kidolgozásába, figyelembe 

kell venni véleményüket.82 Mindezek ellenére a parlament a Velencei Bizottság és más 

nemzetközi szervek véleményét és javaslatait figyelmen kívül hagyva, az 

alkotmányellenességet semmibe véve április végén elfogadta a nyelvtörvényt, ismételten úgy, 

hogy a végleges szöveget nem ismerték a képviselők. A jogszabály értelmében a családi körön 

belül és a vallási szertartásokat kivéve mindenütt az ukrán nyelv használata lesz kötelező, aki 

ezt nem tartja be vagy megsérti, arra jogi felelősségre vonás vár. A törvény hivatalos 

publikálása utána két hónappal fog érvénybe lépni.83  

Mindezen eseménysorozatot végig nézve elmondható, hogy a kárpátaljai magyar 

kisebbséget érintő nyelvhasználati jogok, valamint a magyar oktatásban történt események 

pozitív és negatív oldalával is találkozhattunk az utóbbi évtizedeket illetően a független 

Ukrajnában. Az ukrán nyelv kizárólagosságát minden területen jogszabályba foglalta a 

kormányban lévő vezetés. Kárpátalján, az itt élő magyaroknak és más kisebbségeknek már 150 

éve biztosítva vannak az anyanyelven való oktatásnak a jogai, melyet az ukrán alkotmány is 

szavatol, azonban a legfelsőbb ukrán vezetés az elmúlt öt évben minden téren jogfosztottá tette 

a magyarokat a nyelv területén. A nemzetiségi közösségeket, beleértve a magyarságot is 

hátrányosan érintette az, hogy az anyanyelvén működő iskolákban az adott nyelv oktatásának 

ellehetetlenítésére törekszenek, minden áron próbálják asszimilálni a kisebbséget. A nyelvi 

különbségek kiküszöbölése érdekében kétnyelvűvé próbálják tenni a nemzetiségek oktatását, 

majd fokozatosan csak átállni az ukrán nyelvre. Itt tart jelenleg az ország, céljuk egy homogén 

nemzetállam kialakítása, annak ellenére, hogy Ukrajna milyen nagy számú nemzeti 

kisebbségnek ad otthont.  

 

4.2. A magyar vonatkozású emléktáblákon, épületeken, emlékműveken megesett 

rongálások sorozata 

Kárpátalján a magyar szimbólumok, emlékhelyek vagy épületek elleni megbecstelenítések 

2006 óta figyelhetők meg. A legtöbb magyar emlékmű rongálást a megyeszékhely, Ungvár 

szenvedte el az idők során, de nem sokkal marad le tőle Beregszász városa sem, valamint az 

Ukrán-Kárpátok egyik legfontosabb hágóján – a Vereckei-hágón található magyar honfoglalás 

millecentenáriumi emlékmű. Természetesen ezen kívül számos magyarlakta településen 

                                                           
82 Európa Tanács: Ukrajna halassza el a kisebbségek nyelvhasználatáról szóló jogszabály elfogadását. 

Kárpátalja.ma, 2019. 

Forrás:http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/europa-tanacs-ukrajna-halassza-el-a-kisebbsegek-

nyelvhasznalatarol-szolo-jogszabaly-elfogadasat/ 
83 Porosenkóék utolsó dobása – elfogadták a nyelvtörvényt. Kárpáti Igaz Szó, 2019. 

Forrás: https://kiszo.net/2019/04/25/porosenkoek-utolso-dobasa-elfogadtak-a-nyelvtorvenyt/ 

http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/europa-tanacs-ukrajna-halassza-el-a-kisebbsegek-nyelvhasznalatarol-szolo-jogszabaly-elfogadasat/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/europa-tanacs-ukrajna-halassza-el-a-kisebbsegek-nyelvhasznalatarol-szolo-jogszabaly-elfogadasat/
https://kiszo.net/2019/04/25/porosenkoek-utolso-dobasa-elfogadtak-a-nyelvtorvenyt/
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történetek még meggyalázások, mint például több járási központban – Nagyszőlősön, 

Munkácson, Técsőn, Huszton – és a magyar nyelvterületet érintő járások falvaiban. Az 

emlékműveken esett rongálásokon kívül történtek még magyarellenes tüntetések is, szintén 

Ungváron és Beregszászban, valamint hamis szórólapok osztogatása Beregszász környező 

falvaiban provokatív jelleggel a KMKSZ ellen, illetve többszöri robbantás a Kárpátaljai 

Magyar Kulturális Szövetség központi irodájának épületében, továbbá zavart keltő 

óriásplakátok a kárpátaljai magyar vezetők ellen. Minden egyes tettlegességbe torkolló eset 

után történt rendőrségi feljelentés, folytak nyomozások a tettesek után, sajnálatos módon 

azonban a legtöbb ügyben nem sikerült megtalálni az elkövetőt. Ezekről az eseményekről és 

azok földrajzi elhelyezkedéséről tanúskodik számunkra a 7.ábra. 

 

 

7.ábra: Magyarellenes megnyilvánulások helyei Kárpátalján 

Forrás: saját szerkesztés 

 

2006 óta ezek a magyarellenes megnyilvánulások számbelileg évről évre csak 

gyarapodtak, s a történések 2014 óta megsokszorozódtak. 2006-ban és 2007-ben egy-egy 

rongálásról számolt be a sajtó, mind a két esetben Beregszász magyar emlékjelein történek a 
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rongálások, egyik esetben fáradtolajjal öntötték le a magyar vonatkozású emléktáblákat, másik 

esetben pedig fekete festékkel fújták be azokaz.8485  

A sokat bántott Vereckei-emlékmű felállításának a gondolata már az 1990-es években 

felmerült, azonban Kárpátalja nacionalista természetű társadalmi csoportjai, illetőleg Ukrajna 

Legfelső Tanácsának egyes képviselői nemtetszésüket fejtették ki ez ellen. Azonban a 

kárpátaljai megyei adminisztrációval történt együttműködés által 2008. július 21-én sor került 

az emlékmű leleplezésére. Ugyanazon a napon emlékművet avattak Kárpát-Ukrajna védőinek 

tiszteletére. 86 Nem kellett sok időnek eltelnie ahhoz, hogy ukrán nacionalista beállítottságú 

személyek rongálást kövessenek el rajta. Az első komoly bemocskolást 2009 tavaszán kapta az 

emlékmű, amikor is alsó kőtömbjeinek burkolatát leverték, kék-sárga ukrán nemzeti színekkel 

feliratot festettek rá, azonfelül horogkereszt és az ukrán címer is felkerült rá.87 Sajnálatos 

módon 2009-ben nem ez volt az egyetlen eset az emlékmű ellen, ugyanis az év őszén 

felgyújtották az oltárkövet is.88 2011-ben ugyanolyan történésekről számoltak be, mint 2009-

ben, vagyis egy alkalommal felgyújtották a vereckei magyar honfoglalási emlékművel, s ebben 

az esetben sikerült elfogni a tetteseket, valamint az eset után két hónappal fehér festékkel 

önkényuralmi jelképeket mázoltak az emlékműre.89 2012-ben csakugyan két esetben történt 

rongálás, először tavasszal ismeretlenek kék és sárga festékkel fújták be az emlékmű minden 

oldalát (8. ábra), majd nyáron nem csupán gyalázás történt, hanem egyben fenyegetés is. Az 

emlékművön ugyanis olyan ukrán nyelvű feliratok voltak olvashatóak, mint „Ez itt Ukrajna”, 

továbbá „Halál a magyarokra”.90  

 

                                                           
84 Magyar emlékjeleket rongáltak meg Beregszászban. Kárpátalja Hetilap, 2006. 

Forrás: http://karpataljalap.net/?q=2006/09/22/magyar-emlekjeleket-rongaltak-meg-beregszaszban 
85 Ismét meggyalázták a magyar emlékjeleket. Kárpátalja Hetilap, 2007. 

Forrás: http://karpataljalap.net/?q=2007/04/20/ismet-meggyalaztak-magyar-emlekjeleket 
86ZAN MIHAJLO: Nemzeti történelmi emlékezet. In FEDINEC CSILLA–VEHES MIKOLA: Kárpátalja 1991–

2009. Történelem, politika, kultúra. Argumentum Kiadó, Budapest, 2010. 
87 Bemocskolták a vereckei emlékművet. Kárpátalja Hetilap, 2009. 

Forrás: http://karpataljalap.net/?q=2009/03/13/bemocskoltak-vereckei-emlekmuvet 
88 Ezúttal égették a vereckei emlékművet. Kárpátalja Hetilap, 2009. 

Forrás: http://karpataljalap.net/?q=2009/09/04/ezuttal-egettek-vereckei-emlekmuvet 
89Az UNE átírja, a Szvoboda felgyújtja. Horogkeresztet mázoltak a vereckei magyar emlékjelre. Kárpátalja Hetilap, 

2011. 

Forrás: http://karpataljalap.net/?q=2011/02/25/az-une-atirja-szvoboda-felgyujtja, 

http://karpataljalap.net/?q=2011/04/08/karpataljai-magyar-kulturalis-szovetseg-feljelentest-tett 
90 A vereckei emlékmű legújabb felirata: „Halál a magyarokra”. Kárpátalja Hetilap, 2012. 

Forrás: http://karpataljalap.net/?q=2012/08/17/vereckei-emlekmu-legujabb-felirata-halal-magyarokra 

http://karpataljalap.net/?q=2006/09/22/magyar-emlekjeleket-rongaltak-meg-beregszaszban
http://karpataljalap.net/?q=2007/04/20/ismet-meggyalaztak-magyar-emlekjeleket
http://karpataljalap.net/?q=2009/03/13/bemocskoltak-vereckei-emlekmuvet
http://karpataljalap.net/?q=2009/09/04/ezuttal-egettek-vereckei-emlekmuvet
http://karpataljalap.net/?q=2011/02/25/az-une-atirja-szvoboda-felgyujtja
http://karpataljalap.net/?q=2011/04/08/karpataljai-magyar-kulturalis-szovetseg-feljelentest-tett
http://karpataljalap.net/?q=2012/08/17/vereckei-emlekmu-legujabb-felirata-halal-magyarokra
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8.ábra: A Vereckei-emlékmű meggyalázása 2012-ben 

Forrás: Kárpátalja Hetilap, 2012. 

 

A vereckei magyar honfoglalási emlékművön szinte minden második évben történt 

valami rongálás, így 2014-ben is, amikor újra felgyújtották, s ezt ismételten egy magyarellenes 

provokációnak értékelték a kárpátaljai magyarok.91 Jóllehet, hogy sok viszontagságon kellett 

átesnie ennek az emlékműnek az idők során, de megnyugvást nyújt az a tény, hogy 2014 óta 

semmi nemű kárt nem okoztak rajta, amiben valószínűleg nagyban közrejátszott az, hogy 

térfigyelő kamerát helyeztek el a helyszínen. Egy eset történt még, amikor a rendőrségnek 

sikerült elfognia egy Cserkasszi megyei lakosokból álló bűnözői csoportot, amely a magyar 

emlékmű felrobbantására készült Kárpátalján.92  

Amint az már a fentiekben említésre került, a legtöbb magyar vonatkozású 

emlékművön megesett rongálás Ungváron történt. Először ilyen eset 2009-ben zajlott, amikor 

a megyeszékhely központjában ismeretlenek fehér festékkel mocskolták be Petőfi Sándor 

szobrát történetesen pont a magyarok nemzeti ünnepének napján – március 15-én (9.ábra). A 

magyar emlékhelyeken több esetben az atrocitások a márciusi hónaphoz köthetők, március 15-

e nem csak a magyarok számára ünnep, hanem az ukránok számára is, hiszen a pár napig 

fennálló Kárpát-Ukrajnát 1939. március 15-én kiáltották ki.93 Óramű pontossággal szintén két 

év elteltével újra megrongálták a szoboralakot Ungváron, ezúttal lefűrészelték a magyar költő 

kardját. A magyar szervezetek az ukrán hatóságnál bejelentést tettek, de még a 2009-ben történt 

                                                           
91 KMKSZ: a vereckei emlékmű újbóli felgyújtása súlyos magyarellenes provokáció. Kárpátalja.ma, 2014. 

Forrás: http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/kmksz-a-vereckei-emlekmu-ujboli-felgyujtasa-sulyos-

magyarellenes-provokacio/ 
92A vereckei emlékmű elleni merényletet akadályoztak meg. Kárpátalja Hetilap, 2017. 

Forrás: https://karpataljalap.net/?q=2017/10/02/vereckei-emlekmu-elleni-merenyletet-akadalyoztak-meg 
93 Ungváron meggyalázták Petőfi Sándor szobrát. Népszabadság Online, 2009. 

Forrás: http://nol.hu/kulfold/ungvaron_meggyalaztak_petofi_sandor_szobrat-324654 

http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/kmksz-a-vereckei-emlekmu-ujboli-felgyujtasa-sulyos-magyarellenes-provokacio/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/kmksz-a-vereckei-emlekmu-ujboli-felgyujtasa-sulyos-magyarellenes-provokacio/
https://karpataljalap.net/?q=2017/10/02/vereckei-emlekmu-elleni-merenyletet-akadalyoztak-meg
http://nol.hu/kulfold/ungvaron_meggyalaztak_petofi_sandor_szobrat-324654
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rongálás tetteseit sem sikerült megtalálni a rend őreinek.94 2015-ben és 2016-ban ugyan ez az 

eset történt meg, ismételten letörték a szobor kardját annak ellenére, hogy a területet már 

térfigyelő kamerákkal látták el 2012-ben ilyen atrocitások megelőzése érdekében.  

 

 

9.ábra: Az ungvári Petőfi-szobron meggyalázása 2009-ben  

Forrás: Népszabadság Online, 2009. 

 

A szóban forgó szoboralakon a legutóbbi gyalázás 2017-ben történt, azóta nem volt rá 

példa. Ebben az esetben a szobrot koszos, szakadt pulóverbe öltöztették, viszont hiába 

kamerával megfigyelt területről van szó, a tetteseket egy esetben sem sikerült megtalálni és 

felelősségre vonni.95 

Mindamellett nem csak a magyar szobrok számítanak célpontnak, hanem a 

helységnévtáblák is, természetesen azoknak csak a magyar feliratot tartalmazó része. 2015-ben 

az Ungvári járás számos magyarlakta településén lefújták a községek névtábláit fekete 

festékkel. Olyan települések tartoztak ide, mint Eszeny, Homok, Ketergény, Nagy- és 

Kisdobrony, Szürte, Tiszaásvány és Tiszaújfalu. Több esetben nem csak a magyar feliratokat 

fújták le, hanem a település történelmi címerét is, valamint letépték a magyar zászlót is a 

községházáról, a kultúrházról és az iskoláról. Az elkövetőket ebben az esetben sem sikerült 

megtalálnia a rendőrségnek.96 

                                                           
94Megrongálták az ungvári Petőfi-szobrot. Kárpátalja Hetilap, 2011. 

Forrás: http://karpataljalap.net/?q=2011/04/22/megrongaltak-az-ungvari-petofi-szobrot 
95 Rongyos pulóvert húztak Pefőfi szobrára Ungváron. Magyar Nemzet, 2017. 

Forrás: https://magyarnemzet.hu/archivum/kulfold-archivum/rongyos-pulovert-huztak-pefofi-szobrara-ungvaron-

3857272/ 
96 Lefújt magyar feliratok, széttépett magyar zászlók. Kárpáti Igaz Szó, 2015. 

Forrás: http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=22097 

http://karpataljalap.net/?q=2011/04/22/megrongaltak-az-ungvari-petofi-szobrot
https://magyarnemzet.hu/archivum/kulfold-archivum/rongyos-pulovert-huztak-pefofi-szobrara-ungvaron-3857272/
https://magyarnemzet.hu/archivum/kulfold-archivum/rongyos-pulovert-huztak-pefofi-szobrara-ungvaron-3857272/
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=22097
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Ungvárra visszatérve a következő emlékhelyen esett rongálás 2016-ban történt, 

amikor a magyar kormány támogatásából készült holokauszt áldozatainak emlékművét egy 

nacionalista csoport képviselői piros festékkel bemocskolták. Az esetről maguk az elkövetők 

osztottak meg képeket a világhálón, a rendőrég garázdaság címén nyomozást indított az 

elkövetők ellen.97 Hasonló rongálás történt 2017-ben Huszt városában, a magyar közösség által 

a Huszt várában többször megforduló Kölcsey Ferencnek állított emléktáblát ismeretlenek zöld 

sebszárító tinktúrával öntötték le. Sajnos a hasonló incidenseket ritkán vizsgálják ki, a tettesek 

pedig mondhatni soha nem kerülnek meg.98 

A magyarság elleni, lehet mondani legnagyobb merényletre 2018 februárjában került 

sor, két alkalommal is, tudniillik első ízben Molotov-koktélt dobtak a Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetség központi irodájába Ungváron, pár héttel később pedig felrobbantották azt. 

Kárpátalja történelmében először került sor egy olyan szándékos robbantásra, melynek 

célpontja a kárpátaljai magyar közösség érdekvédelmi szervezete volt. Az első merényletnél 

nem esett nagy kár az épületben, csak az ablakok rongálódtak meg, viszont a robbantást 

követően az épület alsó szintje teljes egészében kiégett és az emeleten is jelentős károk 

keletkeztek. A gyújtogatás időpontja konkrétan az érdekvédelmi szervezet fennállásának a 29. 

évfordulóján történt (10.ábra). Az események kapcsán a rendvédelmi szervek operatívan 

tevékenykedtek, sikerült megtalálniuk a merénylet elkövetőit, illetve azok megrendelőit. 

Bírósági tárgyalások azóta már több alkalommal zajlottak és még mindig folynak, ítélet még 

nem született, addig a vádlottakat pedig őrizetben tartják. Az ügyről számos írásos bizonyíték 

tulajdonában van a bírói testület, melyek megvizsgálása jelentős időt vesz igénybe, valamint a 

tárgyalások időpontjait több esetben módosítják és halasztják későbbre, mivel nem minden 

esetben jelennek meg a beidézett tanúk. A merénylet után az Európai Biztonsági és 

Együttműködési Szervezet munkatársai is tájékozódtak a KMKSZ-székház elleni 

támadásokról.99 

 

                                                           
97A gyűlöletkeltés ungvári arca. Kárpáti Igaz Szó,2016. 

Forrás: http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=28885 
98У Хусті вандали облили зеленкою "замкову" меморіальну табличку Ференцу Келчеї. Zakarpattya.net, 2017. 

Forrás: https://zakarpattya.net.ua/News/171224-U-KHusti-vandaly-oblyly-zelenkoiu-zamkovu-memorialnu-

tablychku-Ferentsu-Kelchei-FOTO 
99Brutális születésnapi ajándék a KMKSZ-nek. Kárpáti Igaz Szó, 2018.  

Forrás: http://kiszo.net/2018/02/28/brutalis-szuletesnapi-ajandek-a-kmksz-nek/ 

http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=28885
https://zakarpattya.net.ua/News/171224-U-KHusti-vandaly-oblyly-zelenkoiu-zamkovu-memorialnu-tablychku-Ferentsu-Kelchei-FOTO
https://zakarpattya.net.ua/News/171224-U-KHusti-vandaly-oblyly-zelenkoiu-zamkovu-memorialnu-tablychku-Ferentsu-Kelchei-FOTO
http://kiszo.net/2018/02/28/brutalis-szuletesnapi-ajandek-a-kmksz-nek/
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10.ábra: Robbantás a KMKSZ ungvári székháza ellen 

Forrás: Kárpátaja Hetilap, 2018. 

 

Ezek után 2018 nyarán Ungvár közelében magyar emlékjelet csúfítottak meg az Egán 

Ede Emlékparkban. Az ott található egyik kőtömbről eltüntették a magyar zászló színeit, 

helyére az ukrán nacionalisták szimbólumaként ismert vörös-feketét mázolták. Magyarország 

Ungvári Főkonzulátusa helyreállította a rongálást visszafestve a magyar trikolórt, majd egy 

hónap elteltével újból vörös-fekete színeket kapott az emlékmű.100 

A sokat emlegetett Ungvár után Beregszász városa a második a sorban, ahol szintén 

számtalan sérelmet kellett elszenvednie a magyar emlékműveknek. Kezdődött mindez a már 

említett 2006-os és 2007-es emléktáblák bemocskolásával, s folytatódott 2013-ban, amikor 

felgyújtották Petőfi Sándor szobrát – az elkövetőt sajnos senki nem látta, már csak a tüzet 

oltották el a szobor mellett található étterem munkásai.101  

A Beregszászi-dombvidék egyik része a Kerek-hegy, melyen egy kereszt található, 

valamint egymás mellett a magyar és az ukrán zászló. A magyar lobogót, valamint a hozzá 

vezető keresztutat és a keresztet 2014 óta számos alkalommal meggyalázták már. 2014-ben és 

2017-ben közel azonos esetről számolt be a sajtó, miszerint letépték és megrongálták a 

magyarok nemzeti zászlóját, miközben az ugyanott található ukrán lobogó sértetlen maradt.102 

2018-ban a hegyen lévő kereszt talapzatát gyalázták meg, piros–fekete zászlót festettek rá, 

oldalra pedig a Dicsőség Ukrajnának!, Dicsőség a hősöknek! szöveget írták fel.103 

                                                           
100Nacionalisták megrongálták, a főkonzulátus helyreállította. Kárpátalja Hetilap, 2018. 

Forrás: https://karpataljalap.net/?q=node%2F39874 
101 Felgyújtották a beregszászi Petőfi-szobrot. Kárpátalja Hetilap, 2013. 

Forrás: http://karpataljalap.net/?q=2013/04/26/felgyujtottak-beregszaszi-petofi-szobrot 
102 Meggyalázták a magyar zászlót Beregszászban. Kárpátalja.ma, 2017. 

Forrás: http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/meggyalaztak-a-magyar-zaszlot-beregszaszban/ 
103 Ismét meggyalázták a beregszászi Kerek-hegyen lévő keresztet. KMKSZ, 2018. 

https://karpataljalap.net/?q=node%2F39874
http://karpataljalap.net/?q=2013/04/26/felgyujtottak-beregszaszi-petofi-szobrot
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/meggyalaztak-a-magyar-zaszlot-beregszaszban/
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Összességében elmondható az, hogy a Petőfi-szobrokkal, a Vereckei-emlékművel, a 

magyar zászlóval és emléktáblákkal történtek, továbbá a hasonló kulturálatlan cselekvések 

rontják Ukrajna megítélését Európában, olyan elgondolást ébresztve külföldön, mintha az 

ország a terrorizmus és vandalizmus színtere lenne. A legtöbb eset, amelyekről a fentiekben 

beszámoltunk a magyarok nemzeti ünnepeihez közel eső időpontokban történt, legyen az 

március 15-e vagy augusztus 20-a, ráadásul nagyon kevés incidensnek sikerült megtalálni az 

elkövetőjét.  

 

4.3. A magyarság ellen zajlott szélsőséges nacionalista tüntetések 

Egyfajta fordulópontnak tekinthető az, ami 2013 óta szinte minden évben zajlik Kárpátalján, 

kimondottan Ungvár és Beregszász utcáin. Ukrán nacionalista szervezetek felvonulásainak és 

tüntetéseknek a szemtanúi lehettünk már számtalan alkalommal, amelyeknek az időpontja 

szintén egybefonódik március 15-ével, s amire még nem volt hasonló példa az ország 

függetlensége óta a megyében. Ahhoz már lassan rákényszerülve hozzá szokott a magyarság, 

hogy emlékműveikben kárt tesznek, de arra még nem került sor, hogy akár testi épségét is 

félteni kelljen a helyi magyar etnikumnak. Az események 2013 márciusában Ungváron 

kezdődtek, majd Beregszászban folytatódtak. A Szvoboda (Szabadság) ukrán nacionalista párt 

hívei vonultak a két város utcáin, Karpatszka Ukrajina megalakulásának 74. évfordulóját 

éltetve, közben pedig olyan jelszavakat skandálva, hogy „A magyarok – kutyák”, „Disznó 

magyarok”, „Ukrajna mindenek felett”. A felvonulás részvevőiről kiderült az, hogy nem 

helyiek voltak, hanem kisbuszokkal érkeztek valószínűleg a szomszédos megyékből.104 A 

következő ilyen eset 2016-ban volt, amikor az Azov, a Pravij Szektor és a Karpatszka Szics 

szélsőséges civil szervezetek képviselői Ungváron tüntettek, szintén magyarellenes szavakat 

hangoztatva, a magyar etnikum kipusztítására buzdítottak „Kést a magyarok torkára!” 

jelszóval.105 2017 januárjában a tüntetések már nem csak a megyére korlátozódtak le, ugyanis 

fővárosban a Fekete Bizottság mozgalom tagjai a Kijevi Magyar Nagykövetség épülete előtt 

„Kiállunk Ukrajna ukránosítása mellett. A következő lépés Európa ukránosítása lesz.” felirattal 

demonstráltak. 106 Majd 2017 márciusában újból a Karpatszka Szics szervezésével Ungváron 

fekete ruhás felvonulást tartottak maszkokban, fáklyával a kezükben ukrán hazafiak. Az előző 

                                                           
Forrás: https://kmksz.com.ua/2018/06/27/ismet-meggyalaztak-a-beregszaszi-kerek-hegyen-levo-keresztet/ 
104„Hety magyari” Beregszászból. Kárpáti Igaz Szó, 2013. 

Forrás: http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=12682 
105Kést szegeznének a magyarok torkának – magyarellenes megmozdulás Ungváron. Kárpátalja.ma, 2016. 

Forrás: http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/kest-szegeznenek-a-magyarok-torkanak-magyarellenes-

megmozdulas-ungvaron/ 
106„Magyarország tegye államnyelvvé az ukrán nyelvet”. Kárpátinfo, 2017. 

Forrás: https://www.karpatinfo.net/cikk/belfold/magyarorszag-tegye-allamnyelvve-az-ukran-nyelvet 

https://kmksz.com.ua/2018/06/27/ismet-meggyalaztak-a-beregszaszi-kerek-hegyen-levo-keresztet/
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=12682
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/kest-szegeznenek-a-magyarok-torkanak-magyarellenes-megmozdulas-ungvaron/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/kest-szegeznenek-a-magyarok-torkanak-magyarellenes-megmozdulas-ungvaron/
https://www.karpatinfo.net/cikk/belfold/magyarorszag-tegye-allamnyelvve-az-ukran-nyelvet
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évhez képest jelszavuk már nem volt annyira durván magyarellenes, ezúttal “Idegen, vésd az 

agyadba, itt ukrán a gazda!” jelszót skandálták (11.ábra).107 Októberben Kárpátalja magyar 

konzulátusainak épülete előtt folytattak tüntetést az ukrán nyelvtörvény mellett. A főként 

fiatalkorúakból, valamint a frontot megjárt katonákból verbuválódott csapat transzparensein a 

következő feliratok álltak: „Magyarország ne avatkozzon be Ukrajna belső ügyeibe”, „Minden 

ukrán köteles elsajátítani az államnyelvet”.108 Ugyanazon év novemberében újból tüntetést 

tartottak Magyarország Ungvári Főkonzulátusa előtt, majd Beregszászban is sor került egy 

tüntetésre szintén nacionalista csoportok képviselői által, bejárva a város utcáit az „Ukrajna 

mindenek fölött – együtt a végsőkig” jelszavakat hangoztatták, miközben füstbombákat 

dobáltak, amivel megfélemlítették a helyi lakosságot. A tüntetés előre be volt jelentve, a hatóság 

azt engedélyezte is, így a felvonulók rendőri kísérettel masíroztak a városban, de mégis sikerült 

nekik leengedni a városházán található magyar nemzeti lobogót, melyet fel is akartak gyújtani, 

amit azonban már megakadályoztak.109 2018-ban és 2019-ben is sor került a Karpatszka Szics 

képviselőinek felvonulására Ungváron, de azok már fegyelmezetten és nyugalommal zajlotta 

le. 

 

 

11.ábra: Ukrán nacionalisták felvonulása Ungváron 2017-ben 

Forrás: Kárpátalja.ma, 2017. 

                                                           
107Ukrán nacionalisták a “nemzetek Európáját” éltető fekete ruhás felvonulást tartottak Ungváron. Kárpátalja.ma, 

2017. 

Forrás: http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/ukran-nacionalistak-a-nemzetek-europajat-elteto-fekete-

ruhas-felvonulast-tartottak-ungvaron/ 
108Ukrán nacionalisták tüntettek Magyarország kárpátaljai konzulátusainál. Kárpátalja.ma, 2017. 

Forrás: http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/ukran-nacionalistak-tuntettek-magyarorszag-karpataljai-

konzulatusainal/ 
109 Félelemkeltő nacionalista felvonulás Beregszászban. Kárpátalja Hetilap, 2017. 

Forrás: https://karpataljalap.net/?q=2017/11/13/halal-az-ellensegre-halal-az-oroszokra 

http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/ukran-nacionalistak-a-nemzetek-europajat-elteto-fekete-ruhas-felvonulast-tartottak-ungvaron/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/ukran-nacionalistak-a-nemzetek-europajat-elteto-fekete-ruhas-felvonulast-tartottak-ungvaron/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/ukran-nacionalistak-tuntettek-magyarorszag-karpataljai-konzulatusainal/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/ukran-nacionalistak-tuntettek-magyarorszag-karpataljai-konzulatusainal/
https://karpataljalap.net/?q=2017/11/13/halal-az-ellensegre-halal-az-oroszokra
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A magyarellenes tüntetéssorozatok egyik célja a provokáció volt, továbbá az, hogy 

konfliktust generáljanak Kárpátalján a nemzetiségek között, miközben a helyiek éppen a békés 

egymás mellett élésre törekednek nap, mint nap. Valamint felsőbb szinteken is az ukrán 

vezetésnek céljai között szerepel az, hogy jó viszonyt ápoljon a magyarokkal, illetve a 

szomszédos Magyarországgal. Habár ez nem mindig tükröződött vissza cselekedeteikből vagy 

kijelentéseikből. Erre jó példa volt az ukrán külügyminiszter által elhangzott szavak: 

„Moszkvához, a Kremlhez és az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálathoz (FSZB) forduljon az, 

aki azt bizonygatja, hogy Ukrajnában magyarellenes hangulat uralkodik, sőt magyarellenes 

kampány zajlik.”110 

 

4.4. Magyar szeparatizmus? 

A kárpátaljai magyarokat számos alkalommal vádolták már szeparatizmussal az ukrán 

médiában, a következőkben azt szeretnénk bemutatni, hogy mik is voltak ezek az állítások és 

hogy igazak e. Először 2009-ben fordult elő az, hogy az ukrán állami televízió központi 

csatornáján egyértelműen magyarellenes műsort sugároztak, tulajdonképpen szeparatizmussal 

vádjával. Az adás címe az alábbi volt: Ukrajnára leselkedő veszélyek: a magyar irány. A 

középpontban a kárpátaljai magyarok álltak, akiknek felrótták azt, hogy számos magyar 

emlékművet mertek állítani a megyében, mint például a honfoglalási emlékművet Vereckén, 

vagy a Turul-szobrot a Munkácsi várban. Felháborodással számoltak be arról, hogy a 

magyarság büntetlenül használja a magyar nemzeti szimbólumokat, énekli a magyar himnuszt. 

Az adásban arról számoltak be, hogy mindezekkel az a célja a magyarságnak, hogy Kárpátalját 

Magyarországhoz csatolhassák.111  

Egy ukrán újság címlapján 2010-ben magyarellenes cikket jelentettek meg Kis lépések 

Nagy-Magyarország felé? címmel. A cikk szerzője arról számol be, hogy a kárpátaljai 

magyaroknak Magyarország által nyújtott humanitárius segélyek nagyban növelik a megyére 

gyakorolt hatalmának a megerősödését, illetve, hogy a jövőben elfogadásra kerülő magyar 

állampolgárság szerzése is hozzájárul majd ehhez. Az író szerint Magyarország valós célja az, 

hogy az ukrajnai magyarok körében szeparatista hangulatot ébresszenek, amely majd 

hozzájárul hosszútávú terveikhez, a terültet elcsatolásához, melynek útján Budapest lassú, de 

biztos léptekkel halad.112 

                                                           
110Moszkvánál lehet sírni az ukrajnai magyarellenes kampány miatt. Itthon.ma, 2018. 

Forrás: https://www.itthon.ma/moszkvanal-lehet-sirni-az-ukrajnai-magyarellenes-kampany-miatt/ 
111Magyarellenes uszítás az ukrán állami tv-ben. Kárpátalja Hetilap, 2009. 

Forrás: http://karpataljalap.net/?q=2009/11/20/magyarellenes-uszitas-az-ukran-allami-tv-ben 
112Magyarellenes írás a Sztarij Zamok - Palanok címlapján. Kárpátalja Hetilap, 2010. 

Forrás: http://karpataljalap.net/?q=2010/12/24/ujra-ellenseg-magyar-karpataljan 

https://www.itthon.ma/moszkvanal-lehet-sirni-az-ukrajnai-magyarellenes-kampany-miatt/
http://karpataljalap.net/?q=2009/11/20/magyarellenes-uszitas-az-ukran-allami-tv-ben
http://karpataljalap.net/?q=2010/12/24/ujra-ellenseg-magyar-karpataljan
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2013-ban a nacionalista beállítottságú Szvoboda párt kárpátaljai megyei szervezetének 

sajtószolgálata számos alkalommal közölt magyarellenes, rágalmazó vagy uszító jellegű 

írásokat az ukrán sajtóban. Számos alkalommal ismét felrótták azt, hogy mennyire sokkalja az 

ukránokat a magyar feliratok és a magyar zászlónak a megléte akár Beregszász városában, akár 

a magyarlakta településeken, illetve a magyar vonatkozású emlékjelek felállítása. A legtöbb 

megjelent írásban a kettős állampolgárság és a magyar útlevelek kiadása miatt aggódnak, ami 

szerintük fenyegeti Ukrajna szuverenitását, valamint Magyarország célja ezzel az, hogy 

bekebelezze az ország nyugati területét. Másik esetben pedig azt sérelmezik, hogy a helyi kis 

számú magyarság ki mer állni alkotmányos jogaiért, a nemzetiségi kisebbségeknek járó 

jogokért, ami alapvetően nem járna másnak csak az orosz nemzetiség képviselőinek az 

országban. Az írások alapján ellenségként tekintenek ránk magyarokra, szeparatisták volnánk 

valamennyien, akik bizonyosan Nagy-Magyarország feltámasztásán munkálkodunk 

Magyarország pártfogásával. Pedig Kárpátalján a nemzetiségek mindig is békésen éltek egymás 

mellett, nem hiányzik az, hogy provokálják és megbontsák ezt a békét.113 

A Zakarpattya.net online hírportál a 2012 utáni években egyre több nacionalista írást 

jelentetett meg, ezek közé tartozott 2016-ban egy videónak a leközlése is, amely azt tartalmazta, 

hogy mi az oka az ukránellenes hangulat megjelenésének Kárpátalján. Nem meglepő módon 

újra a magyar kormányt okolták, valamint a magyar útlevelek kiadását a megyében. Közölték 

azt, hogy Ukrajna nyugati részén megpróbálják destabilizálni a helyzetet, autonómiára 

törekedni, s mindez annak köszönhető, hogy jelentős számú magyar etnikum él a térségben, 

akik nem tudnak ukránul, még az oktatás is a szomszédos ország nyelvén folyik. Ezek által 

pedig Magyarország konfliktusokat generál a vidéken.114 

2017-ben igen sok alkalommal kerültek céltáblára a magyarok, első alkalommal 

májusban, amikor ismeretlen eredetű táblákat helyeztek el több helyen Kárpátalján, amelyről 

számos ukrán hírportál számolt be. Olyan állításokkal jelentek meg a cikkek, hogy a 

Nagyszőlősi és a Beregszászi járásban szeparatista feliratokat tartalmazó táblákat helyeztek ki 

a magyar szervezetek, ami természetesen hamis rágalmazás volt, már csak ha azt figyelembe 

vesszük, hogy a nyelvtani megfogalmazása a tábláknak helytelen volt, ilyen hibát pedig nem 

vétene egy kárpátaljai magyar. Mint a későbbiekben kiderült, a szóban forgó táblákat 

oroszországi megrendelésre készítette egy kijevi cég.115 

                                                           
113Van-e sapka a kárpátaljai magyarságon? Kárpátalja.ma, 2013. 

Forrás: http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/van-e-sapka-a-karpataljai-magyarsagon/ 
114 Журналісти з'ясували, хто розганяє антиукраїнські настрої на Закарпатті. Zakarpattya.net, 2016. 

Forrás: https://zakarpattya.net.ua/News/163263-ZHurnalisty-ziasuvaly-khto-rozhaniaie-antyukrainski-nastroi-na-

Zakarpatti-VIDEO 
115Magyarellenes „magyarságvédelem”. Kárpáti Igaz Szó, 2017. 

Forrás: http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=30747 

http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/van-e-sapka-a-karpataljai-magyarsagon/
https://zakarpattya.net.ua/News/163263-ZHurnalisty-ziasuvaly-khto-rozhaniaie-antyukrainski-nastroi-na-Zakarpatti-VIDEO
https://zakarpattya.net.ua/News/163263-ZHurnalisty-ziasuvaly-khto-rozhaniaie-antyukrainski-nastroi-na-Zakarpatti-VIDEO
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=30747
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12.ábra: A kárpátaljai magyarság ellen irányuló provokatív tábla 

Forrás: Kárpátalja.ma, 2017. 

 

Az ukrán televízióban nem első alkalommal került már sor szeparatizmussal riogató 

riport közzétételére, ilyen volt 2017 nyarán is egy felvétel az ukrán köztévében, melyben 

elemezték a magyar kormány által nyújtott támogatásokat és a magyar útleveleket. A riportban 

a megkérdezettek természetesen elmondták azt, hogy mindezzel Magyarországnak nem a 

területi autonómia kialakítása a cél, hanem a magyar lakosság szülőföldön való 

megmaradásának az elősegítése, azonban a tudósítás mégis valamilyen szintű negatív jelleget 

tulajdonít ennek a segítő szándéknak.116 Alig egy hónap elteltével az ország fennállásának ideje 

alatt talán leguszítóbb, kisebbségellenes ukrán dokumentumfilmje látott napvilágot, melyben a 

kárpátaljai magyarságot a kelet-ukrajnai orosz szeparatistákkal állították egy síkra. A 

legnagyobb veszélyforrásnak titulálták a kettős állampolgársággal rendelkező kárpátaljai 

magyarokat. Megnyugtatásképpen azért elmondható, hogy ugyanazon a tv csatornán egy másik 

műsorban tébolyként értékelték a Kárpátalja ellen uszító riportot.117 

Immáron menetrendszerűen folytatódtak a vádak a magyarság ellen, mikor 2017 

novemberében szeparatistaképzőnek nevezték a beregszászi főiskolát. Szerhij Kvit egykori 

oktatási miniszter nyilatkozott Kárpátalját illetően és elképzelhetetlennek tartotta azt, hogy 

valaki óvodás korától egészen az egyetemig anyanyelvén tanul, s nem sajátítja el az 

államnyelvet. A kijevi szerkesztésű hírportál cikkében a gyűlölködés után rátért arra, hogy a 

főiskola, mialatt magyar állami pénzből tartja fent az intézményt, amolyan szeparatistaképző 

                                                           
116Фантоми Великої Угорщини. Zakarpattya.net, 2017. 

Forrás: https://zakarpattya.net.ua/News/171211-Fantomy-Velykoi-Uhorshchyny-VIDEO 
117Документальный фильм "112.doc. Операция "Паспорт" 112.ua, 2017. 

Forrás: https://112.ua/video/dokumentalnyy-film-112doc-operaciya-pasport-244455.html 

https://zakarpattya.net.ua/News/171211-Fantomy-Velykoi-Uhorshchyny-VIDEO
https://112.ua/video/dokumentalnyy-film-112doc-operaciya-pasport-244455.html
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bázisává vált a helyi magyarságnak. Ennek tetejébe pedig az egyik főiskolai oktatót is próbálták 

besározni és ukránellenes tevékenységgel vádolni.118  

Az elszaporodott magyarellenes, szeparatizmussal vádoló újságcikkek és riportok 

megjelenését követően több magyar és ukrán politikus is kiállt Kárpátalja mellett és elmondta 

azt, hogy semmi nemű szeparatizmus nincs jelen a térségben. Ilyenre példa Tompa Tibor, a 

kijevi magyar egyesület alelnöke, aki azt nyilatkozta egy ukrán televíziós csatornán, hogy 

mindez csak provokáció, nem beszélhetünk szeparatizmusról Kárpátalján, a megye ugyanis 

ukrán és az is marad, az ott élő magyarok békében élnek az ukránokkal és mindig megtalálják 

a közös nyelvet.119 Hasonlóan nyilatkozott Viktor Baloga ukrán politikus, elmondta, hogy 

Kárpátalján nincs szeparatizmus, aki ezt mondja csak mesterségesen elő akarja idézni azt, s ez 

sértő a kárpátaljaiakra nézve.120 Illetve felszólalt az ügyben Tuka Georgij is, az ideiglenesen 

elfoglalt területek és az országon belül lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyekkel 

foglalkozó miniszterhelyettes, aki elmondta, hogy Kárpátalján egy úgynevezett puha 

szeparatizmusról beszélhetünk, mivel a területen sosem volt központilag kiemelt felügyelet.121 

Figyelembe véve ezeket a perspektívákat, Ukrajnának konzekvens lenne 

kiegyensúlyozott politikát folytatnia a nemzetiségi kisebbségek vonatkozásában, informálódni 

igényeik iránt, figyelmet fordítani társadalmi integrációjukra, propagálni kultúrájukat, 

tradíciójukat. Az effajta kooperáció az ukránok számára is előnyös lenne. Mindezek 

megvalósulása érdekében pedig az országnak el kell fogadnia a kárpátaljai magyarokat, mert 

másképpen elképzelhetetlen az együttműködés és bármiféle előrelépés. 

 

4.5. Magyarellenes megnyilvánulások sorozata 2018-ban 

Az egyre szaporodó provokációk és incidensek miatt, valamint a 2018 februárjában 

történt attrakciókat követően a magyarság a március 15-i nemzeti ünnepre készülődve 

megerősített rendőrségi védelmet kapott a megemlékezések lebonyolításánál. Ez a védelem 

nem is volt hiábavaló, ugyanis az ünnepnap délelőttjén a rendfenntartók a Kijev-Csap autóúton 

négy járművet állítottak meg, közel harminc emberrel, akik Lemberg megye felől érkeztek 

                                                           
118Чим займаються угорські приватні виші в Україні? Ukrinform.ua, 2017. 

Forrás: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2340120-cim-zajmautsa-ugorski-privatni-visi-v-ukraini.html 
119Тібор Томпа: Про сепаратизм не може йти мова, Закарпаття є і буде українським. Mukachevo.net, 

2017. 

Forrás: http://www.mukachevo.net/ua/news/view/271483 
120Балога: «Сепаратизм на Закарпатті» – це тема штучна, і вона обурює закарпатців. Mukachevo.net, 

2017. 

Forrás: http://www.mukachevo.net/ua/news/view/272029 
121Заступник міністра Георгій Тука розповів про ознаки м’якого сепаратизму на Закарпатті. PMG.ua, 

2017. 

Forrás: https://pmg.ua/life/66088-zastupnyk-ministra-tuka-rozpoviv-pro-oznaky-m-yakogo-separatyzmu-na-

zakarpatti 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2340120-cim-zajmautsa-ugorski-privatni-visi-v-ukraini.html
http://www.mukachevo.net/ua/news/view/271483
http://www.mukachevo.net/ua/news/view/272029
https://pmg.ua/life/66088-zastupnyk-ministra-tuka-rozpoviv-pro-oznaky-m-yakogo-separatyzmu-na-zakarpatti
https://pmg.ua/life/66088-zastupnyk-ministra-tuka-rozpoviv-pro-oznaky-m-yakogo-separatyzmu-na-zakarpatti
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Kárpátalja irányába. A férfiaknál késeket, álarcokat, bokszereket és egyéb fegyvereket találtak, 

továbbá drogra hasonlító anyagra bukkantak. A feltartóztatott személyeket a Volóci Kerületi 

Rendőrségre szállították, hogy tisztázzák az esetet. A fogvatartottak azt állították Kárpátaljára 

síelni jöttek, ezért van ilyen „felszerelésük”.122 Mindez nem volt elegendő megfélemlítés a 

békésen ünnepelni vágyók számára, tetőzte a dolgot az, hogy Beregszászban március 15-én 

éjszaka számos magyar rendszámú autónak törték be az ablakait, a mellettük parkoló ukrán és 

más rendszámú autók pedig érintetlenek maradtak. Az esetet térfigyelő kamera rögzítette, a 

rendőrség pedig azonnal megkezdte a nyomozást és az elkövetők kézre kerítését.123 

A 2018-as év igencsak gazdag volt magyarellenes megnyilvánulásokban. A fentebb 

említett események után a következő történés 2018 nyarára tehető, amikor az Ukrán Biztonsági 

Szolgálat (SZBU) az „Egán Ede” Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ” Jótékonysági 

Alapítvány ellen szeparatizmussal vádjával eljárást indított. Feltevésük szerint a pénzbeli 

támogatás illegális mozgalom támogatására irányul, amely megsérti Ukrajna integritását, ezzel 

indokolták a büntetőeljárás elindítását. A Jótékonysági Alapítvány elítélte a vádakat, közölte az 

illetékesekkel, hogy a szervezet hivatalosan bevan jegyezve Ukrajnában és a törvényeknek 

megfelelően végzi tevékenységét.124  

2018 szeptemberének talán legnagyobb port keverő eseménye a rejtett kamerával 

készült videó volt a Beregszászi Magyar Konzulátuson, amely kikerült a világhálóra is. A 

felvételen az látható, hogy a jelenlévők magyar állampolgársági esküt tesznek.125 Ukrajna 

külügyminisztere, Pavlo Klimkin a hírre reagálva nem zárta ki a beregszászi magyar konzul 

kiutasítását az országból, valamint annak ellenére, hogy maga az ország az EU-integrációt egyik 

céljának tartja, azokat az ukrán állampolgárokat büntetné, akik egyénileg közelednek az EU-

hoz és valamelyik uniós tagország állampolgárságával rendelkeznek. Kárpátalja kormányzója 

egy ukrán televíziós műsorban elmondta azt, hogy a botrányt okozó titkos videofelvételt egy 

ukrán határőr készítette, aki maga is felvette akkor a magyar állampolgárságot. Ukrajnában már 

több éve tudtak arról, hogy a magyar kormány honosítási papírokat és állampolgárságot ad a 

kárpátaljai magyarok számára, mégsem tettek ez ügyben semmit, csak akkor, mikor 

nyilvánosságra került a felvétel.126 Mindeközben egy Myrotvorets News nevű online oldal 

                                                           
122 Közel 30 álarcos felfegyverkezett férfi tartott Lemberg megyéből Kárpátaljára. Kárpátinfo, 2018. 

Forrás: https://www.karpatinfo.net/cikk/kekfeny/2568943-kozel-30-alarcos-felfegyverkezett-ferfi-tartott-

lemberg-megyebol-karpataljara 
123Provokációk a magyar nemzeti ünnep kapcsán. Kárpátalja Hetilap, 2018. 

Forrás: https://karpataljalap.net/?q=node%2F38458 
124 Az ukrán hatóságok szeparatizmussal vádolják az Egán Ede Alapítványt. Kárpátalja Hetilap, 2018. 

Forrás: http://karpataljalap.net/?q=node%2F39593 
125 На Закарпатье украинцам раздают венгерское гражданство. News Liga, 2018. 

Forrás: https://news.liga.net/politics/video/na-zakarpate-ukraintsam-razdayut-vengerskoe-grajdanstvo---smi 
126Москаль стверджує, що скандальне відео у консульстві Угорщини записав діючий прикордонник. 

Mukachevo.net, 2018. 

https://www.karpatinfo.net/cikk/kekfeny/2568943-kozel-30-alarcos-felfegyverkezett-ferfi-tartott-lemberg-megyebol-karpataljara
https://www.karpatinfo.net/cikk/kekfeny/2568943-kozel-30-alarcos-felfegyverkezett-ferfi-tartott-lemberg-megyebol-karpataljara
https://karpataljalap.net/?q=node%2F38458
http://karpataljalap.net/?q=node%2F39593
https://news.liga.net/politics/video/na-zakarpate-ukraintsam-razdayut-vengerskoe-grajdanstvo---smi
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elkezdte listázni a kárpátaljai kettős állampolgárokat, a nyilvántartásába a bekerült egyének – 

akik szerintük magyar állampolgársággal rendelkeznek – privát adatait (nevüket és lakcímüket, 

valakinek a fényképét is) közölték, nem törődve a személyes adatok megsértésével.127 A már 

sokat emlegetett Szvoboda nacionalista párt tüntetést szervezett Magyarország Beregszászi 

Konzulátusa előtt a történtek kapcsán, s azt kérték az ukrán vezetőségtől, hogy minden magyar 

konzult utasítsanak ki az ország területéről, mivel szerintük Magyarország politikája 

ukránellenes és oroszbarát.128 A magyar érdekképviselet tagjai is reagáltak az incidensre, 

Brenzovics László, KMKSZ elnök és Bocskor Andrea, az Európa Parlament képviselője 

egyaránt felháborodásukat fejezték ki a magyarok listázása ellen és provokációként értékelték 

a titkos felvétel készítését.  

Az ígérgetések valósággá váltak, amikor 2018 október elején Ukrajna nemkívánatos 

személynek nyilvánította a beregszászi magyar konzult, s 72 órán belüli távozásra kötelezte.129 

Ahogy a mondás tartja – szemet szemért, fogat fogért, válaszlépésként a magyar konzul 

kiutasítására Magyarország kijelentette, hogy ők is kiutasítanak egy ukrán konzult.130 Ezzel a 

lépéssel lehetne mondani, hogy lezárultak a dolgok, azonban nem tehetünk ilyen megállapítást, 

ugyanis egymást követték az események ez időben. Mindkét fél részéről a konzulok kiutasítása 

után sorra kerültek fel százával a Mirotvorec listájára az állítólagos kettős állampolgársággal 

rendelkező személyek, Ukrajna Legfelsőbb Tanácsának honlapján beregisztráltak egy olyan 

petíciót, amelyben kérték a kárpátaljai kettős állampolgársággal rendelkező személyek ukrán 

állampolgárságtól való megfosztásukat és deportálásukat új hazájukba – Magyarországra.131 A 

két szomszédos ország még ha nem is törekedett az egymás közötti kapcsolatok romlására, a 

lezajlott konfliktus mégis szembenállást eredményezett Ukrajna és Magyarország között. Nem 

tudjuk azt, hogy kinek zavart a mindössze 0,3%-os kárpátaljai magyarság, hogy egy ilyen 

méretű lejárató kampányba kezdtek ellenük. Érdekes, hogy a magyarságnak a kérdése kiemelt 

intenzitást vesz valahányszor választások közelednek Ukrajnában. 

                                                           
Forrás: http://www.mukachevo.net/ua/news/view/368694 
127На Закарпатті відкрили «охоту» на власників угорських паспортів. Transkarpatia.net, 2018. 

Forrás: https://transkarpatia.net/transcarpathia/actual/102208-na-zakarpatt-vdkrili-ohotu-na-vlasnikv-ugorskih-

pasportv.html 
128У Берегові пікетували угорське консульство. Mukachevo.net, 2018. 

Forrás: http://www.mukachevo.net/ua/news/view/368653 
129Паспорти нон грата: що буде з українсько-угорськими відносинами після висилки консулів. 

Eurointegration, 2018. 

Forrás: https://www.eurointegration.com.ua/articles/2018/10/5/7087808/ 
130 У відповідь на дії Києва Угорщина висилає українського консула. Mukachevo.net, 2018. 

Forrás: http://www.mukachevo.net/ua/news/view/368900 
131Всіх закарпатців,які мають паспорти Угорщини пропонують депортувати та позбавити 

громадянства України. Transkarpatia.net, 2018. 

Forrás: https://transkarpatia.net/transcarpathia/politic/102847-vsh-zakarpatcvyak-mayut-pasporti-ugorschini-

proponuyut-deportuvati-ta-pozbaviti-gromadyanstva-ukrayini.html 

http://www.mukachevo.net/ua/news/view/368694
https://transkarpatia.net/transcarpathia/actual/102208-na-zakarpatt-vdkrili-ohotu-na-vlasnikv-ugorskih-pasportv.html
https://transkarpatia.net/transcarpathia/actual/102208-na-zakarpatt-vdkrili-ohotu-na-vlasnikv-ugorskih-pasportv.html
http://www.mukachevo.net/ua/news/view/368653
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2018/10/5/7087808/
http://www.mukachevo.net/ua/news/view/368900
https://transkarpatia.net/transcarpathia/politic/102847-vsh-zakarpatcvyak-mayut-pasporti-ugorschini-proponuyut-deportuvati-ta-pozbaviti-gromadyanstva-ukrayini.html
https://transkarpatia.net/transcarpathia/politic/102847-vsh-zakarpatcvyak-mayut-pasporti-ugorschini-proponuyut-deportuvati-ta-pozbaviti-gromadyanstva-ukrayini.html
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Ukrajna valamilyen szinten elismerte azt, hogy nem törődött kellőképpen megfelelő 

módon a nemzetiségi kisebbségekkel az elmúlt időben, ezt bizonyította a külügyminiszter, 

Pavlo Klimkin fővárosban zajlott Euroatlanti fórumon való elismerése arról a tényről, hogy az 

ország éveken keresztül semmit sem vagy nagyon csekély dolgot tett a kárpátaljai magyarokért, 

de jellemző ez a többi nemzetiségi kisebbségre nézve is. Azt nyilatkozta, hogy reményei szerint 

a magyarok megkülönböztetésében és a hozzájuk való viszonyban a jövőre nézve pozitív 

előrelépések lesznek megfigyelhetőek.132 

A közhangulat a megfélemlítések sorozata miatt még meg sem érkezett nyugodni, 

amikor egy ukrán politikai és társadalmi aktivista, pedagógus, Irina Farion „debileknek” 

nevezte a kárpátaljai magyarokat, ráadásul a kutyához hasonlította őket. Úgy nyilatkozott a 

magyarokat illetően, hogy 7 év szükséges nekik az államnyelv elsajátítására, miközben egy 

kutya egy hónap alatt be tud tanulni parancsszavakat.133  

Még mindig 2018 októberénék járunk, amikor magyarellenes óriásplakátok jelentek 

meg megyeszerte: „Megállítjuk a szeparatistákat” felirattal és a kárpátaljai magyar közösség 

vezetőinek neveivel.134 Hennagyij Moszkal, Kárpátalja kormányzója szerint Oroszország állt 

az óriásplakátok hátterében, Pavlo Klimkin, ukrán külügyminiszter pedig provokációnak 

tartotta azt a magyar vezetőkkel szemben. Az ügyben büntetőeljárás indult.135 

2018-ra vonatkozólag mivel egyre inkább növekvő tendenciákat öltöttek a 

magyarellenes megnyilvánulások, ezért azokat amellett, hogy havi szinten gyűjtöttük és 

vizsgáltuk, kiválasztottunk egy adott hónapot, s ennek az egy hónapnak a menete alatt négy 

ukrán hírportált vizsgáltunk meg és kigyűjtöttük az adatait. Azt néztük meg, hogy milyen 

mértékben jelentek meg magyarokról szóló hírek, közülük mennyi a pozitív üzenet, valamint 

mennyi a lejárató, negatív és semleges tartalmú. A vizsgálat hónapjául 2018 novemberét 

választottuk, a kiválasztott ukrán hírportálok pedig a következők voltak: Mukachevo.net, Golos 

Karpat, Zakarpattya.net és az UA-reporter.  

A legtöbb magyarokról szóló írást a vizsgált hónap alatt a Mukachevo.net jelentette 

meg, szám szerint 33 cikket, a második helyen található a Zakarpattya, amely 21 alkalommal 

közölt írást a magyarokról, harmadik helyen van az UA-reporter 18 közleménnyel és negyedik 

helyet foglalja el. a Golos Karpat, mely 13 esetben publikált a magyarságról (13.ábra). 

                                                           
132Ukrán külügyminiszter: elhibázott Kijev nemzetiségpolitikája Kárpátalján. Hírtv, 2018. 

Forrás: https://hirtv.hu/hirtvkulfold/ukran-kulugyminiszter-elhibazott-kijev-nemzetisegpolitikaja-karpataljan-

2467933 
133 Фаріон назвала закарпатців собаками і дебілами. Pershij, 2018. 

Forrás: https://pershij.com.ua/farion-nazvala-zakarpattsiv-sobakamy-i-debilamy-video/ 
134Зупинимо сепаратистів: На Закарпатті з’явилися скандальні бігборди. Mukachevo.net, 2018. 

Forrás: http://www.mukachevo.net/ua/news/view/369261 
135Через білборди про "сепаратистів" на Закарпатті порушили справу. Pravda, 2018. 

Forrás: https://www.pravda.com.ua/news/2018/10/21/7195829/ 

https://hirtv.hu/hirtvkulfold/ukran-kulugyminiszter-elhibazott-kijev-nemzetisegpolitikaja-karpataljan-2467933
https://hirtv.hu/hirtvkulfold/ukran-kulugyminiszter-elhibazott-kijev-nemzetisegpolitikaja-karpataljan-2467933
https://pershij.com.ua/farion-nazvala-zakarpattsiv-sobakamy-i-debilamy-video/
http://www.mukachevo.net/ua/news/view/369261
https://www.pravda.com.ua/news/2018/10/21/7195829/
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13.ábra: Ukrán hírportálok cikkeinek mennyisége a magyarokról 2018 novemberében 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A megjelent írások tartalmát megvizsgálva elmondható az, hogy összesen 14 pozitív, 

26 negatív és 46 semleges tartalmú cikket jelentettek meg az oldalak egy hónap alatt. A 14 

pozitív hangvételű cikkből ötöt a Mukachevo.net, négyet a Golos Karpat, hármat az UA-

reporter és kettőt a Zakarpattya közölt. A legtöbb negatív eszenciájú cikket a Mukachevo.net 

adta ki a vizsgált intervallumban, ez azt jelenti, hogy 33 cikkből 18 negatív jelleget öltött 

tartalmát illetően. Öt esetben nyilatkoztak negatívan a magyarokról a Golos Karpat portálon, 

két negatív cikket közölt a Zakarpattya.net és egy esetben jelent meg negatív írás az UA-

reporter oldalán. Túlnyomórészt semleges tartalmú írásokat jelentetett meg a Zakarpattya.net 

(17 cikk) és az UA-reporter (14 cikk) oldala, majd a harmadik helyen áll a Mukachevo.net 

semleges összetevőjű közlemények tekintetében és a magyarokról amúgy is keveset nyilatkozó 

Golos Karpat négy esetben semlegesen nyilatkozott a szóban forgó etnikumról (14.ábra). 

 

 

14.ábra: A megvizsgált hírportálok cikkei tartalmuk jellegét tekintve 

Forrás: saját szerkesztés 
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A novemberben megvizsgált ukrán hírportálok magyarokról megjelent cikkeiben 

tartalmuk szerint több esetben voltak egyezések, legtöbb esetben azonos hírek jelentek meg a 

Mukachevo.net és az UA-reporter honlapján. Ilyen volt rögtön a hónap első napján egy álhír, 

melyet leközölt a Mukachevo.net és az UA-reporter oldala is, egy kisfiú bántalmazásáról 

Kárpátalja egyik településén. Azonban a hatóságok rögvest tájékoztatták az olvasókat, hogy 

hamis közleményről van szó, s a hírportálokról is rövid időn belül eltüntették a cikket. A 

következő közös írás, melyet a Zakarpattya.net oldalon kívül a másik három portál közölt, az a 

beregszászi magyar konzul leköszönése és az országból való távozása volt. Emellett 

beszámoltak az új kijevi magyar nagykövet kihelyezéséről és ismertették annak életrajzát, 

valamint Kijev időhúzásáról a hivatalos beiktatást érintően. A Mukachevo.net és az UA-

reporter pozitívan nyilatkozott a Magyarország által Kárpátaljának nyújtott vakcinákért.  

Az első igazán negatív megnyilvánulás november közepén jelent meg a sajtóban, 

amikor is a Népi Front több képviselője benyújtottak egy olyan törvénytervezetet, mely alapján 

a kettős állampolgársággal rendelkező személyektől megvonnák a szavazati jogukat 

Ukrajnában, s mindezek tetejébe még büntetnék is ezeket a személyeket, azokat, akik nem csak 

ukrán állampolgársággal rendelkeznek. Ez a törvénytervezet nagymértékben érintené azokat a 

kárpátaljai magyarokat is, akik szintén rendelkeznek másik ország állampolgárságával.136 Az 

országban már a függetlenség óta problémákat okoz a kettős állampolgárság kérdése, időről 

időre felvetődik ez a téma és próbálják azt kezelni kisebb-nagyobb sikerekkel, de nem lehet 

véletlen az, hogy pont a közelgő választások előtt éleződött ki egy negatív irányú 

törvénytervezet benyújtása kapcsán a dolog. 

Újabb negatívumként érintette a magyarságot az, hogy Orosz Ildikót, a II. Rákóczi 

Ferencz Kárpátaljai Magyar Főiskola rektorasszonyát az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) 

behívatta kihallgatásra az október 23-án, Magyarországon tartott ünnepi beszéde miatt. Orosz 

Ildikó elmondta, hogy a megemlékezés során önálló gondolatait osztotta meg a közönséggel, 

melyekben említést tett Ukrajna aktuális helyzetéről: „a kommunista-fasiszta hatalomgyakorlás 

eszközei napjainkban is kísértenek, különösen Ukrajnában”. Erről a hírről minden oldal cikket 

osztott meg. Valamint egyes nem hivatalos feltevések szerint olyan hír is megjelent, hogy 

büntetőeljárás indulhat a rektor személye ellen, mivel megsértette a büntetőtörvénykönyv egyik 

cikkelyét, amely a polgárok egyenjogúságának megsértését foglalja magába faji, nemzetiségi 

hovatartozás, vallási meggyőződés, fogyatékosság és egyéb jegyek alapján.137 A kihallgatás 

                                                           
136До уваги закарпатців: депутати хочуть ввести покарання за подвійне громадянство. Golos Karpat, 

2018. 

Forrás: https://goloskarpat.info/power/5be70b6602149/?utm_content=031 
137Неофіційно: На Ілдіку Орос можуть відкрити кримінальне провадження. Mukachevo.net, 2018. 

Forrás: http://www.mukachevo.net/ua/news/view/480054 

https://goloskarpat.info/power/5be70b6602149/?utm_content=031
http://www.mukachevo.net/ua/news/view/480054
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után nem sokkal ismét óriásplakátok jelentek meg Kárpátalja szerte, Orosz Ildikót és Hennagyij 

Moszkalt ábrázolva, akik egy turulmadarat tartanak a kezükben és az „Együtt győzzük le a 

fasizmust!” feliratot tartalmazta.138  

November végének hírei semleges hangvételűek voltak, a legtöbb hírportál a magyar 

külügyminiszterről írt, közölték Szíjjártó Péter véleményét, mely szerint az ukrán 

állampolgárok számára a magyar útlevelek kiadása nem ellentétes az ukrán törvényekkel és 

nincs kimondva sehol, hogy az bűncselekmény lenne.139  

Az év utolsó hónapjában pozitív előrelépések történetek Ukrajna és Magyarország 

viszonyának a rendezésében, amelyben reménykedtek a vezetők, hogy sikerül majd megtalálni 

a közös nevezőt és enyhülés lesz megfigyelhető a jövőben, valamint az Európai Parlament 

elnöke is kiállt a kárpátaljai magyarok mellett. Nem utolsó sorban pedig megtalálták a 

novemberi óriásplakátok feltételezett megrendelőjét, amint kiderült Viktor Baloga kárpátaljai 

származású politikus vezette Egységes Centrum párt vezetői rendelték meg az óriásplakátokat, 

melyeket egy munkácsi reklámügynökség készített el.140 

A 2019-es év első három hónapjában, mely alatt még végeztük a vizsgálatot nem 

véltünk felfedezni nagyobb provokatív anyagot tartalmazó híreket, ami különösen meglepő 

annak szempontjában, hogy áprilisban elnökválasztások zajlottak le az országban, valamint 

annak ellenére, hogy a magyar etnikum fel volt készülve arra, hogy a választások előtt még 

biztosan fog történni valamilyen magyarellenes megnyilvánulás. Érdemlegesen csak azokat a 

latolgatásokat lehet felhozni, amelyek a magyarok és a kárpátaljai lakosok szavazatainak 

megoszlásával kapcsolatosak.  

A 2014 és 2018 közötti aktívabb intervallum számszerűsített adatai alapján 

elmondható az, hogy 2014-ben 17 magyarellenes megnyilvánulás történt. Ebből 4 konkrét akció 

volt, ahol tettlegességig fajultak az események. 2015-ben 18 esetben számolt be a sajtó 

magyarellenes eseményekről, köztük 6 tettlegességbe torkolló ügyet jegyeztek fel. 2016-ra a 

magyarellenes megnyilvánulások száma 31-re növekedett. 8 atrocitás történt a magyarok ellen. 

2017-ben a magyar kisebbség elleni események száma csaknem a háromszorosára növekedett 

az előző évekhez képest. 89 ilyen esetről tudósított a sajtó. Ebből 26 tettlegességig fajult. 2018-

                                                           
138Преодолеем фашизм вместе": Провокационные плакаты в Закарпатье могут оказаться фейком. UA-

reporter, 2018. 

Forrás: https://ua-reporter.com/news/preodoleem-fashizm-vmeste-provokacionnye-plakaty-v-zakarpate-mogut-

okazatsya-feykom-foto 
139Петер Сіярто: Ніде в законах України не сказано, що угорський паспорт – злочин. Golos Karpat, 2018. 

Forrás: https://goloskarpat.info/boundless/5bf7ac3220dcc/?utm_content=03141 
140Hennagyij Moszkal: Viktor Baloga pártja rendelte meg a magyarellenes óriásplakátokat Kárpátalján. Kárpáti 

Igaz Szó, 2018. 

Forrás: https://kiszo.net/2018/12/16/hennagyij-moszkal-viktor-baloga-partja-rendelte-meg-a-magyarellenes-

oriasplakatokat- 

 

https://ua-reporter.com/news/preodoleem-fashizm-vmeste-provokacionnye-plakaty-v-zakarpate-mogut-okazatsya-feykom-foto
https://ua-reporter.com/news/preodoleem-fashizm-vmeste-provokacionnye-plakaty-v-zakarpate-mogut-okazatsya-feykom-foto
https://goloskarpat.info/boundless/5bf7ac3220dcc/?utm_content=03141
https://kiszo.net/2018/12/16/hennagyij-moszkal-viktor-baloga-partja-rendelte-meg-a-magyarellenes-oriasplakatokat-
https://kiszo.net/2018/12/16/hennagyij-moszkal-viktor-baloga-partja-rendelte-meg-a-magyarellenes-oriasplakatokat-
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ban 120 megnyilatkozásról számoltak be a hírportálok, melyen közül 20 atrocitás történt a 

magyarság ellenében. 

Láthatjuk azt, hogy 2014 óta milyen mértékben is kezdett megbomlani a Kárpátalján 

élő magyar kisebbség békéje, amelynek a megnehezítésében nagyban közrejátszott a kelet-

ukrajnai fegyveres konfliktus, mely hiába több száz kilométerre zajlik a megyétől, ide is érezteti 

hatását. Illetve nem könnyített a helyzeten az éppen hatalmon lévő ukrán vezetés sem, amely 

sorra hozta a kisebbségellenes és alkotmányellenes törvényeket, sorozta be a magyar férfiakat 

is, akik közül többen életüket vesztették a szűnni nem akaró háborúban keleten. Ennek egyik 

konkrét példája az, hogy 2014 kora tavaszán történt kormányváltást követően az új vezetőség 

alig, hogy hatalomra jutott, már törvényt fogadtatott el a parlamenttel az éppen aktuális 

nyelvtörvény felfüggesztéséről, amely egyike azon lépéseknek, melyek az ukrán-magyar 

konfliktus kibontakozásához vezettek. Pedig Petro Porosenko ukrán elnököt a kárpátaljai 

magyarság is támogatta szavazataival, cserébe ő írásos formában ígéretet tett arra, hogy a 

magyarság nyelvi és más szabadságjogai nem, hogy csökkenni, még bővülni fognak. 

A diplomamunkánk érdemi részében azt mutattuk be, hogy Ukrajna függetlenné válása 

óta milyen viszonyok jellemezték a kárpátaljai magyarság, és az ország más megyéiben elvétve 

élő magyarok életét és viszonyait. Megvizsgáltuk azt, hogy milyen jogokkal látta el az ukrán 

legfelsőbb vezetés a kisebbségeket az országban, abból melyek voltak pozitívak és mik voltak 

azok, amelyek kevésbé voltak előnyös döntések az etnikumok részére. Bemutattuk azt, hogy 

milyen magyarellenes megnyilvánulások történtek az ország fennállása óta. Ezeket 

megvizsgálva levonhatjuk azt a következtetést, hogy míg az 1990-es évek végén és a 2000-es 

évek elején a magyarok helyzete szinte problémamentes volt, mára már eljutottunk odáig, hogy 

havonta történtek magyarellenes nyilatkozások.  

A kutatás során együttműködésre került sor a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskolán működő Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Intézettel, melynek 

eredményeként több nyelven (magyar, angol, ukrán) elkészült egy brossúra a 2014-2018 közötti 

magyarellenes megnyilvánulásokról, amely be lett mutatva többek között Kijevben és 

Brüsszelben, s amely megtalálható a DVD lemezes mellékleten. Valamint elkészült egy 

dokumentumfilm is, melyet a TV21 Ungvár Televízió tett közzé, szintén több nyelven az 

ukrajnai magyarellenes megnyilvánulásokról ugyanazon időintervallumot bemutatva. A film 

elérhető a világhálón.  
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ÖSSZEFOGLALÁS 

 

 

A diplomamunkánk céljául a kárpátaljai magyar közösség ellen irányuló megnyilvánulások és 

cselekmények nyomon követését tűztük ki.  

A történelem eseményei számos alkalommal befolyásolták az etnikumok helyzetét, e 

változások folyamán voltak olyan kisebbségek, melyek egyszerűen asszimilálódtak és voltak 

olyanok, akik bármi történt is hűek maradtak saját nemzetükhöz. Nem kivétel ez alól a 

magyarság sem, hiszen Magyarország területén is többször határváltozás történt, melynek egyik 

következménye az, hogy a kárpátaljai magyarok is el lettek csatolva az anyaországtól. Az 

elszakadás után olyan országok fennhatósága alá került Kárpátalja területe, mint Csehszlovákia, 

a Szovjetunió és végül Ukrajna. Az éppen aktuális hatalmak politikája mindig valami változást 

hozott a magyar népnek, melyek között voltak pozitívok és negatívak is egyaránt. A 

kisebbségek jogosultságainak számos fordulópontja volt az idők során, de valamilyen szinten 

mindig biztosítva voltak jogaik, legyen szó itt anyanyelven való oktatásról, kultúráról vagy 

vallásról.  

A munka érthetősége szempontjából fontos az alapvető fogalmak definícióit feltárni, 

melyen közé tartoznak a többség-kisebbség viszonya, az autonómia és annak típusai. A 

kárpátaljai magyarság nem kivétel az alól, hogy Ukrajna függetlenné válásakor autonómiai 

törekvései voltak. A területi autonómia kiharcolására tett kísérletek kudarcba fulladtak. A 

megvalósításért vívott küzdelmeknek mindamellett voltak pozitívumai: megengedték a 

kétnyelvű feliratokat, a települések történelmi nevének, a magyar nemzeti szimbólumoknak a 

használatát, az utcák, intézmények magyar személyiségekről történő elnevezését, új magyar 

szerveztek alkotását. Mindezen engedmények alkotmányos jogai a helyi magyaroknak, 

azonban egyes ukrán patriótáknak mégis több alkalommal szemet szúrtak azok megléte a 

megyében, melyről számos írás és rövidfilm is tanúskodik. 

Ahhoz, hogy egy átfogó képet kapjunk a témáról, elengedhetetlennek láttunk egy 

demográfiai állapotot is bemutatni Ukrajnáról, továbbá részletesebben azon belül Kárpátaljáról. 

Mivel az országban csak egy népszámlálásra került sor 2001-ben, ezért azokat az adatokat 

tudtuk felhasználni. Napjaink népesedési jellemzőire vonatkozó hivatalos adatokkal nem 

rendelkezünk, azok csak statisztikai hivatalok és becslések alapján kerültek bemutatásra. 

Ukrajna lakossága soknemzetiségű, több, mint 130 nemzetiség képviselői élnek az ország 

területén a népszámlálás adatai alapján. Az etnikumok soraiban a magyarok a hetedik helyet 

foglalják el, Kárpátalján belül pedig a másodikat. Az ország népességében folyamatosan 

csökkenő tendencia figyelhető meg, mely alól az utóbbi években nem kivétel Kárpátalja 
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lakossága és a magyarok sem. Legfőképp 2014 óta jellemző demográfiai csökkenés, aminek 

okai között szerepel a kelet-ukrajnai fegyveres konfliktus, az országban jelenlévő társadalmi–

gazdasági válság, amelyek hatására megnövekedtek a migrációs folyamatok. 

A tömegtájékoztatás és a média nagyban befolyásolja az olvasókat és a nézőket. A 

médiát pedig a politikai csoportosulások irányítják, mely által meghatározzák a közvéleményt. 

Az esetek többségében a politikai erők döntik el azt, hogy mit és hogyan mutatnak be bizonyos 

népcsoportokról, etnikumokról. A munkánkban azt próbáltuk bemutatni, hogy a függetlenség 

óta napjainkig megjelent sajtócikkek hogyan alakították az össztársadalmi képet Kárpátalján és 

azon belül a kárpátaljai magyarságról.  

Ukrajna függetlensége óta eltelt időszakban lezajlott magyarellenes 

megnyilatkozásokat számba véve nyilvánvalóvá válik, hogy az ukrán állampolitika 

következetes és ambiciózus módon törekszik arra, hogy magyarságunkat, mint az ország egyik 

kisebbségi közösségét, asszimilálja. Ezen magyarellenes megnyilvánulások véghezvitelében 

sok esetben egyaránt szerepet vállalnak vagy hallgatólagosan asszisztálnak mind az állami 

szervek, mind az államhatalom központi és területi végrehajtó szervei, mind a politikai pártok, 

továbbá a hírközlő szervek széles skálája. 

A magyarellenes megnyilvánulásokról folytatott monitoringot 2001 januárjától 2019 

márciusáig végeztük, mely időintervallum alatt összesen 679 publikációt rögzítettünk a témával 

kapcsolatban. A megnyilvánulásokat tartalmazó médiaanyag különböző témaköröket érintett, 

egyebek mellett a következőket: a nyelvhasználat, az oktatás, a magyar vonatkozású 

emléktáblákon, épületeken, emlékműveken megesett rongálások sorozata, a magyar 

szimbólumok és helységnevek használata, a magyarság ellen zajlott szélsőséges nacionalista 

tüntetések, a kettős állampolgárság, az utóbbi években lezajlott provokációkeltések a 

magyarság ellen stb. 

A kárpátaljai magyar kisebbséget érintő nyelvhasználati jogok, valamint a magyar 

oktatásban történt események pozitív és negatív oldalával is találkozhattunk az utóbbi 

évtizedeket illetően Ukrajnában. A nyelvi különbségek kiküszöbölése érdekében kétnyelvűvé 

próbálják tenni a nemzetiségek oktatását, majd fokozatosan átállni kizárólag az ukrán nyelvre, 

azonban ez ellen számos kisebbség nemtetszését fejezte ki.  

A magyar vonatkozású emlékhelyek számos alkalommal meg lettek becstelenítve, 

főként a magyar nemzeti ünnepek alkalmához közeledve történtek ezen események. Számos 

esetben a magyarellenesség egyik következménye volt az Ungváron és Beregszászban lezajlott 

megfélemlítő tüntetések, ami után nem történt semmi felelősségre vonás, a feljelentések 

ellenére a vétkesek nem lettek előállítva. Mivel az állam nem vonja felelősségre ezeket az 

embereket, így felbátorodtak és elterjedtek az ilyen jellegű cselekvések. Aktuális példa volt erre 
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a 2018 februárjában történt legnagyobb méretű magyarellenes atrocitás, amikor felrobbantották 

a KMKSZ ungvári székhelyét. Ez esetben sikerült elfogni az elkövetőket, melyeknek tárgyalása 

még folyamatban van.  

A magyarokat számos alkalommal szeparatizmussal vádolták, azt feltételezve, hogy 

autonómiára és a régi Nagy-Magyarország határainak a visszaállítására törekszenek, azonban 

több politikus is kiállt mellettük elmondva azt, hogy a megye ukrán, az ott lakó népek egymás 

mellett élve a békére törekednek, nem pedig az ország területi megbontására.  

Pozitívumként elmondható az, hogy Kárpátalja területén belül az etnikumok egymás 

között harmóniában élnek. A megye két legnagyobb nemzete az ukrán és a magyar. A 

mindennapi életben az interetnikus viszonyok normálisak, a hétköznapi emberek tudnak 

egymás mellett élni békességben és megértésben, ha vannak problémák vagy súrlódások, akkor 

azok leginkább a nagypolitika szintjére jellemzők. Bárminemű magyarellenes megnyilvánulást 

követően a megye magyar szervezetei kiállnak a lakosság érdekei mellett. Ez a pártfogás nem 

csak helyi szinten mutatkozik meg, hiszen Magyarország kormánya is folyamatosan támogatja 

a kárpátaljai magyar kisebbséget, valamint vannak képviselőink az ukrán kormányban is, illetve 

az Európai Parlamentben, ahol fáradhatatlanul a magyarság érdekeit szem előtt tartva, a jogaink 

megvédése érdekében ténykednek.  

Konzekvenciaként megállapíthatjuk azt, hogy míg az 1990-es évek végén és a 2000-

es évek elején a magyarok helyzete szinte problémamentes volt, mára már eljutottunk odáig, 

hogy havonta történtek magyarellenes nyilatkozások. Lehetséges az, hogy ezen kisebbség elleni 

propaganda annak érdekében történt, hogy a történésekkel kicsit megbontsák a békés 

közhangulatot a megyében és elvonják az ország lakosságának figyelmét az éppen aktuális 

háborús, politikai, gazdasági vagy szociális problémákról egy időre. De meglehet az is, hogy 

az éppen hatalmon lévő politikai vezetőség célja a kis etnikumok asszimilálása és egy 

nemzetállam kiépítése, tehát kisebbségvédelem helyett államnemzetvédelem van jelen. Erre 

azonban a választ mindenkinek magában kell eldöntenie. A magyarság remélhetőleg egy 

pozitív irányba történő változás útjára léphet nemsokára, amikor is egy új kormány kerül 

hatalomra az országban. Ezzel a bizalommal, de egyúttal egy nagy kérdőjellel várjuk, hogy mi 

fog történni a jövőben magyarságunkkal. 
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РЕЗЮМЕ  

 

 

Метою дипломної роботи являється детальний опис всіх заходів та новин, які направлені 

проти угорської спільноти Закарпаття. 

Історичні події часто впливали на стан етносів, в процесі даних змін були такі 

меншини, які були асимільовані і були такі, які завжди залишалися вірними до своєї 

нації. Не являються винятками і угорці, тому що на території Угорщини часто 

проводилася зміни кордонів і результатом одного з них являється те, що угорці 

Закарпаття були від’єднанні від своє рідної країни. Після названих подій територія 

Закарпаття була в складі Чехословаччини, Радянського Союзу та України. 

З точки зору логічної структури роботи потрібно пояснити основні поняття, до 

яких належать відносини між панівною більшістю та меншинами, автономія та його 

види. Після отримання незалежності України закарпатські угорці хотіли отримати 

автономію, але ці спроби провалилися. Але дані дії мали і позитивний результат: 

дозволили використання двомовних написів та угорських національних символів, 

утворення нових угорських організацій тощо.  

Для того, щоб ми отримали цілісну картину про тему, необхідно показати 

демографічний стан України та Закарпаття. Із-за того, що в країни перепис населення 

був проведений тільки в 2001 році, тому ми змогли використати тільки ці дані. На 

сьогоднішній день офіційної інформації не маємо, тому можемо опиратися тільки на 

статистичні дані та результати оцінювань. Населення України являється 

багатонаціональним, представники більше 130 національностей проживали на території 

країни. Угорці знаходилися на 7 місці в країні, а на Закарпатті – на другому. За останні 

роки населення України значно скоротилося, винятками не являються і угорці 

Закарпаття. Дане питання загострилося з 2014 року, причинами якого являються 

конфлікти на сході країни, економічна криза, внаслідок яких підвищився рівень 

міграційних процесів.  

Засоби масової інформації в значній мірі впливають на читачів та глядачів. 

Медіа керується політичними угрупуваннями, які визначають ставлення більшості. В 

роботі ми намагаємося показати, як змінювали соціальне ставлення до Закарпаття в 

статтях журналів, які виходили після отримання незалежності.  

На основи аналізу антиугорських проявів на Закарпаття виявилося, що 

українська національна політики поступово намагається того, щоб асимілювати угорців 
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Закарпаття. В цьому їм допомагають (більшій чи меншій мірі) державні установи, органи 

державного управління, політичні партії та широкий спектр засобів масової інформації.  

Моніторинг антиугорських проявів проводився з січня 2001 року по березень 

2019 року, в інтервалі якого ми опрацювали 679 публікацій в даній темі. Медійні 

матеріали, які містять в собі дані прояви охоплює різні тематичні напрями? серія 

руйнувань дошок пошани, будівель та пам’яток угорського походження, 

мовокористування, освіта, використання угорської символіки та місцевих найменувань, 

радикальні антиугорські демонстрації, подвійне громадянство, провокаційні дії 

направлені проти угорського народу тощо.  

Для того щоб зменшити мовні бар’єри в Україні, спочатку освітній процес для 

національних меншин проходить двома мовами, після чого поступово переходить тільки 

україномовне викладання, проти якого з протестами виступило багато представників 

нацменшин.  

Пам’ятні місця угорського походження багато разів були пошкоджені, в 

основному напередодні національних свят. У лютому 2018 року було проведено 

наймасовіший захід, коли зірвали ужгородський офіс організації КМКС. У цьому 

випадку злодії були затримані, процес суду ще не завершений. 

Угорців часто звинувачують в сепаратизму, припускаючи те, що воно 

намагаються отримати автономію та провести реституції кордонів Великої Угорщини, 

але багато політиків заступилися за них розказавши, що область являється українською, 

а мешканці різних національностей живуть у мирі та злагоді і не хочуть порушувати 

територіальну цілісність держави.  

У висновку можемо сказати, що у 1990-х на початку 2000-х років стан угорців в 

Україні було нормальним, безпроблемним, а на сьогодні ми дійшли до такого рівня, що 

майже кожного місяця проводяться заходи антиугорського характеру. Можливо це 

проводиться для того, щоб порушити мирний настрій в нашому регіоні і разом з цим 

відволікти населення від актуальних військових, політичних, економічних та соціальних 

проблем на деякий час. Але може бути прагнення для асиміляції національних меншин 

та створення національної держави правлячим урядом. Але відповідь на дане питання 

кожен має дати сам собі. Після вибору нового президенти ми з надією та з багатьма 

питанням чекаємо на формування майбутньої долі угорців Закарпаття.  
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manyzas.sk/letoltes/dokumentumok/201204032048150.autonomia_modellek.pdf+&cd=1&hl

=hu&ct=clnk&gl=ua#5 

33. Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése: az Emberi Jogok és Alapvető 

Szabadságjogok Védelméről való Egyezmény kiegészítő jegyzőkönyvére tett, a nemzeti 

kisebbségekhez tartozó személyekre vonatkozó javaslat szövege. In 1201-es Ajánlás az Emberi 

Jogok Európai Egyezményéhez való kiegészítő jegyzőkönyvről, 1993. február 1.  

Forrás: http://epa.oszk.hu/02100/02169/00001/m950116.html 

2001 

34. Kiskapuk mindig vannak… Huzavona a nyelvi Charta körül. Kárpátalja Hetilap, 2001. 

Forrás: http://karpataljalap.net/?q=2001/03/16/kiskapuk-mindig-vannak 

35. Всеукраїнського перепису населення 2001 року  

Forrás:http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/general/nationality/?fbclid=IwAR1ox5uXwjY6x

AUvCekferwnK_zjx7NqK7il0D5pOvaI1NOJSs75ccVrxuI 

2002 

36. A KMKSZ elnökségi ülésének határozatai. Kárpátalja Hetilap, 2002.  

Forrás: http://karpataljalap.net/?q=2002/05/17/kmksz-elnoksegi-ulesenek-hatarozatai 

2003 

37. A KMKSZ választmányának nyilatkozata a magyarság nyelvi jogaival kapcsolatban. 

Kárpátalja Hetilap, 2003.  

Forrás: http://karpataljalap.net/?q=2003/06/27/kmksz-valasztmanyanak-nyilatkozata-

magyarsag-nyelvi-jogaival-kapcsolatban 

2005 

38. Ne pecsételj magyarul? Lekerül a magyar felirat az iskolai pecsétekről. Kárpátalja 

Hetilap, 2005.  

Forrás: http://karpataljalap.net/?q=2005/01/21/ne-pecsetelj-magyarul 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:1zOuhSxKL20J:www.onkormanyzas.sk/letoltes/dokumentumok/201204032048150.autonomia_modellek.pdf+&cd=1&hl=hu&ct=clnk&gl=ua#5
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2006 

39. Veszélyben a magyar nyelvű érettségi. Kísérleti vizsgaközpontok: elővizsgák ukránul. 

Kárpátalja Hetilap, 2006.  

Forrás: http://karpataljalap.net/?q=2006/04/07/veszelyben-magyar-nyelvu-erettsegi 

40. Magyar emlékjeleket rongáltak meg Beregszászban. Kárpátalja Hetilap, 2006.  

Forrás: http://karpataljalap.net/?q=2006/09/22/magyar-emlekjeleket-rongaltak-meg-

beregszaszban 

2007 

41. A miniszter rendelete. Oktatás: Jönnek az ukrán tesztek? Kárpátalja Hetilap, 2007. 

Forrás: http://karpataljalap.net/?q=2007/08/10/miniszter-rendelete 

42. Ismét meggyalázták a magyar emlékjeleket. Kárpátalja Hetilap, 2007.  

Forrás: http://karpataljalap.net/?q=2007/04/20/ismet-meggyalaztak-magyar-emlekjeleket 

2008 

43. Nacionalizmusért vonatnák felelősségre Vakarcsukot. Kárpátalja Hetilap, 2008.  

Forrás: http://karpataljalap.net/?q=2008/09/12/nacionalizmusert-vonatnak-felelossegre-

vakarcsukot 

2009 

44. Bemocskolták a vereckei emlékművet. Kárpátalja Hetilap, 2009.  

Forrás: http://karpataljalap.net/?q=2009/03/13/bemocskoltak-vereckei-emlekmuvet 

45. Büntetnék a nyelvtörvény megszegőit. Ezentúl csak ukránul? Kárpátalja Hetilap, 2009. 

Forrás: http://karpataljalap.net/?q=2009/05/15/buntetnek-nyelvtorveny-megszegoit 

46. Elveszik a magyar tankönyveket? Kárpátalja Hetilap, 2009.  

Forrás: http://karpataljalap.net/?q=2009/11/13/elveszik-magyar-tankonyveket 

47. Ezúttal égették a vereckei emlékművet. Kárpátalja Hetilap, 2009.  

Forrás: http://karpataljalap.net/?q=2009/09/04/ezuttal-egettek-vereckei-emlekmuvet 

48. Jövőre csak ukránul? Emelt szintű érettségi. Kárpátalja Hetilap, 2009.  

Forrás: http://karpataljalap.net/?q=2009/07/24/jovore-csak-ukranul 

49. Magyarellenes uszítás az ukrán állami tv-ben. Kárpátalja Hetilap, 2009.  

Forrás: http://karpataljalap.net/?q=2009/11/20/magyarellenes-uszitas-az-ukran-allami-tv-ben 

50. Sólyom László: Ellehetetleníti az ukrán rendszer a kárpátaljai magyar oktatást. 

Államfők találkozója. Kárpátalja Hetilap, 2009.  

Forrás: http://karpataljalap.net/?q=2009/05/01/solyom-laszlo-ellehetetleniti-az-ukran-

rendszer-karpataljai-magyar-oktatast 

51. Ungváron meggyalázták Petőfi Sándor szobrát. Népszabadság Online, 2009.  

Forrás: http://nol.hu/kulfold/ungvaron_meggyalaztak_petofi_sandor_szobrat-324654 
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73 
 

2010 

52. Az oktatási minisztérium enyhített a szigorú szabályozáson. Kárpátalja Hetilap, 2010. 

Forrás: http://karpataljalap.net/?q=2010/04/16/az-oktatasi-miniszterium-enyhitett-szigoru-

szabalyozason 

53. Magyarellenes írás a Sztarij Zamok - Palanok címlapján. Kárpátalja Hetilap, 2010. 

Forrás: http://karpataljalap.net/?q=2010/12/24/ujra-ellenseg-magyar-karpataljan 

54. Magyarul érettségizhetnek a diákok. Kárpátalja Hetilap, 2010.  

Forrás: http://karpataljalap.net/?q=2010/04/02/magyarul-erettsegizhetnek-diakok 

2011 

55. Az UNE átírja, a Szvoboda felgyújtja. Horogkeresztet mázoltak a vereckei magyar 

emlékjelre. Kárpátalja Hetilap, 2011.  

Forrás: http://karpataljalap.net/?q=2011/02/25/az-une-atirja-szvoboda-felgyujtja , 

http://karpataljalap.net/?q=2011/04/08/karpataljai-magyar-kulturalis-szovetseg-feljelentest-

tett 

56. Megrongálták az ungvári Petőfi-szobrot. Kárpátalja Hetilap, 2011.  

Forrás: http://karpataljalap.net/?q=2011/04/22/megrongaltak-az-ungvari-petofi-szobrot 

57. Orosz van bőven, a magyar jövőre megszűnhet. Diszkriminatív tankönyvkiadás. 

Kárpátalja Hetilap, 2011.  

Forrás: http://karpataljalap.net/?q=2011/05/27/orosz-van-boven-magyar-jovore-megszunhet 

2012 

58. A vereckei emlékmű legújabb felirata: „Halál a magyarokra”. Kárpátalja Hetilap, 2012. 

Forrás: http://karpataljalap.net/?q=2012/08/17/vereckei-emlekmu-legujabb-felirata-halal-

magyarokra 

59. Zakurenij: a megyei tanács nem nyilváníthatja regionális nyelvvé a magyart. Kárpátalja 

Hetilap, 2012.  

Forrás: http://karpataljalap.net/?q=2012/09/07/zakurenij-megyei-tanacs-nem-nyilvanithatja-

regionalis-nyelvve-magyart 

60. Закон України „Про засади державної мовної політики”  

Forrás: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5029-17 

2013 

61. „Felgyújtották a beregszászi Petőfi-szobrot. Kárpátalja Hetilap, 2013.  

Forrás: http://karpataljalap.net/?q=2013/04/26/felgyujtottak-beregszaszi-petofi-szobrot 

62. Hety magyari” Beregszászból. Kárpáti Igaz Szó, 2013.  

Forrás: http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=12682 
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63. Nyelvtörvény van – magyar érettségi bizonyítvány nincs. Kárpátalja Hetilap, 2013. 

Forrás: http://karpataljalap.net/?q=2013/05/24/nyelvtorveny-van-magyar-erettsegi-

bizonyitvany-nincs 

64. Van-e sapka a kárpátaljai magyarságon? Kárpátalja.ma, 2013.  

Forrás: http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/van-e-sapka-a-karpataljai-magyarsagon/ 

2014 

65. Felsőoktatás: „kizárták” a nemzetiségi nyelveket? Kárpáti Igaz Szó, 2014.  

Forrás: http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=19011 

66. KMKSZ: a vereckei emlékmű újbóli felgyújtása súlyos magyarellenes provokáció. 

Kárpátalja.ma, 2014.  

Forrás: http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/kmksz-a-vereckei-emlekmu-ujboli-

felgyujtasa-sulyos-magyarellenes-provokacio/ 

67. Nyelvtörvény: élt másfél évet... Kárpáti Igaz Szó, 2014.  

Forrás: http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=17057 

2015 

68. Lefújt magyar feliratok, széttépett magyar zászlók. Kárpáti Igaz Szó, 2015. Forrás: 

http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=22097 

2016 

69. A megyei tanács is kiáll a nemzeti kisebbségek anyanyelvhasználati jogaiért. 

KMKSZ.com.ua, 2016.  

Forrás: https://kmksz.com.ua/2016/12/15/a-megyei-tanacs-is-kiall-a-nemzeti-kisebbsegek-

anyanyelvhasznalati-jogaiert/ 

70. A nemzetvédő írónő esete a kisebbségi oktatással. Kárpáti Igaz Szó, 2016.  

Forrás: http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=28360 

71. A gyűlöletkeltés ungvári arca. Kárpáti Igaz Szó,2016.  

Forrás: http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=28885 

72. Kést szegeznének a magyarok torkának – magyarellenes megmozdulás Ungváron. 

Kárpátalja.ma, 2016.  

Forrás: http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/kest-szegeznenek-a-magyarok-torkanak-

magyarellenes-megmozdulas-ungvaron/ 

73. Nehéz helyzetben a kárpátaljai magyar oktatás. Kárpátalja Hetilap, 2016.  

Forrás: http://karpataljalap.net/?q=2016/10/26/nehez-helyzetben-karpataljai-magyar-oktatas 

74. Visszalépés a kisebbségi joggyakorlat terén Ukrajnában. Kárpátalja.ma, 2016.  

Forrás: http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/visszalepes-a-kisebbsegi-joggyakorlat-

teren-ukrajnaban/ 
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75. Журналісти з'ясували, хто розганяє антиукраїнські настрої на Закарпатті. 

Zakarpattya.net, 2016.  

Forrás: https://zakarpattya.net.ua/News/163263-ZHurnalisty-ziasuvaly-khto-rozhaniaie-

antyukrainski-nastroi-na-Zakarpatti-VIDEO 

2017 

76. A vereckei emlékmű elleni merényletet akadályoztak meg. Kárpátalja Hetilap, 2017. 

Forrás: https://karpataljalap.net/?q=2017/10/02/vereckei-emlekmu-elleni-merenyletet-

akadalyoztak-meg 

77. Beregszász és a Beregszászi járás vétót kér az elnöktől. Kárpátalja Hetilap, 2017.  

Forrás: http://karpataljalap.net/?q=2017/09/19/beregszasz-es-beregszaszi-jaras-vetot-ker-az-

elnoktol 

78. Egyértelmű álláspont: az ukrán oktatási törvény jogkorlátozó! Kárpátalja Hetilap, 2017. 

Forrás: http://karpataljalap.net/?q=2017/12/12/egyertelmu-allaspont-az-ukran-oktatasi-

torveny-jogkorlatozo 

79. Félelemkeltő nacionalista felvonulás Beregszászban. Kárpátalja Hetilap, 2017.  

Forrás: https://karpataljalap.net/?q=2017/11/13/halal-az-ellensegre-halal-az-oroszokra 

80. Kárpátaljai pedagógusokkal tárgyalt az oktatási miniszter. Kárpátalja Hetilap, 2017. 

Forrás: http://karpataljalap.net/?q=2017/10/17/karpataljai-pedagogusokkal-targyalt-az-

oktatasi-miniszter 

81. Magyarellenes „magyarságvédelem”. Kárpáti Igaz Szó, 2017.  

Forrás: http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=30747 

82. „Magyarország tegye államnyelvvé az ukrán nyelvet”. Kárpátinfo, 2017.  

Forrás: https://www.karpatinfo.net/cikk/belfold/magyarorszag-tegye-allamnyelvve-az-ukran-

nyelvet 

83. Meggyalázták a magyar zászlót Beregszászban. Kárpátalja.ma, 2017.  

Forrás: http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/meggyalaztak-a-magyar-zaszlot-

beregszaszban/ 

84. Rongyos pulóvert húztak Pefőfi szobrára Ungváron. Magyar Nemzet, 2017.  

Forrás: https://magyarnemzet.hu/archivum/kulfold-archivum/rongyos-pulovert-huztak-pefofi-

szobrara-ungvaron-3857272/ 

85. Ukrán nacionalisták a “nemzetek Európáját” éltető fekete ruhás felvonulást tartottak 

Ungváron. Kárpátalja.ma, 2017.  

Forrás: http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/ukran-nacionalistak-a-nemzetek-

europajat-elteto-fekete-ruhas-felvonulast-tartottak-ungvaron/ 
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megkönnyítették a dolgozat megírását. Köszönöm építő jellegű kritikáit, amelyek hasznosnak 

bizonyultak a diplomamunka megírásakor. Az ő munkája nélkül nem születhetett volna meg ez 

a dolgozat. 
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NYILATKOZAT 

 

 

Alulírott Bihari Kitti, történelem és régészet szakos hallgató kijelentem, hogy 

diplomamunkámat a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Történelem- és 

Társadalomtudományi Tanszéken készítettem történelem diploma megszerzése céljából. 

Kijelentem, hogy diplomamunkámat más szakon korábban nem védtem meg, saját munkám 

eredménye és csak hivatkozott forrásokat használtam fel. Tudomásul veszem, hogy 

diplomamunkámat a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola könyvtárában a 

kölcsönözhető könyvek között helyezik el. 


