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Rezümé A tanulmány témája „Kárpátalja magyar–
magyar kapcsolatainak alakulása. 1989-1994”. A téma 
a magyar–magyar kapcsolatok menetét vizsgálja az 
adott időszakokban. A rendelkezésre álló források alap-
ján, megvizsgálva az 1989–94 közötti magyar–magyar 
kapcsolatokat és az 1990–1994 közötti sajtóorgánu-
mokat, a szerző arra a következtetésre jutott, hogy az 
adott időszakban a kárpátaljai magyarságot felfedezte 
az magyarországi közvélemény és politikai hatalom, az 
anyaországi kapcsolatok fellendülése magával vonta a 
támogatáspolitika kialakulását és a határon túliak segé-
lyezését. Továbbá azokat az eredményeket írja le, ame-
lyek jellemezték a magyar–magyar kapcsolatot 1989–94 
között. E tekintetben az a véleménye, hogy a magyar–
magyar nemzetközileg elismert kapcsolat csak a ’90-es 
évektől vette kezdetét és szervezett formáját is, mely az 
Antall-kormányhoz fűződik, s ettől az időtől datálhatjuk. 
Összességében a megállapítható, hogy a vizsgált időszak 
magyar-magyar kapcsolataiban az anyaország részéről 
egy közeledő, de mégis az Európai Unióval való integrá-
ció felé mutató korszakot lehet kijelölni. Ezen korszak-
nak megvolt a maga sajátossága, amelyet folyamatosan 
alakított a nemzetközi helyzet alakulása, elvárása, illetve 
ezen belül a két fél egymáshoz való viszonya.

Резюме Тема наукової статті «Формування 
між угорських відносин на Закарпатті у 1989-
1994 рр.». У даному періоді досліджує відноси-
ни між угорцями Закарпаття та угорцями, які 
проживають в Угорщині. На основі наявних 
джерел, обстежуючи між угорські відносини у 
1989-1994 роках та органи преси можна зроби-
ти висновки, що в даний період угорців Закар-
паття ставить до центру уваги суспільство та 
політична влада Угорщини, і розвиток зв’язків з 
Угорщиною приводить до виникнення політики 
підтримки і допомоги угорців за межами краї-
ни. Надалі описує ті результати, які характерні 
для між угорських відносин у 1989-1994 роках. 
До цього є думка, що міжнародні признані між 
угорські відносини почалися у 90-х роках у ор-
ганізованій формі, що датується владі Йожефа 
Анталла в Угорщині. Підсумувавши можна ви-
явити, що у даному періоді між угорські від-
носини з боку Угорщини є наближеним, але це 
період інтеграції країни до Європейського Со-
юзу. Ці періоди мали свої особливості на яких 
постійно впливає формування міждержавних 
відносин та світової міжнародної ситуації.
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A rendszerváltást környékező kapcsolatalakító tényezők

A szovjetkorszak magyar–magyar kapcsolatait a pangás jellemezte. A Szovjetunió 
nem nézte jó szemmel a nemzetiségi diverzitást, különösen nem, ha az a területi 
integritását veszélyeztette.1 A Birodalom igyekezett elérni egy olyan közösségi tu-
datállapotot, mely a kárpátaljai és az anyaországi magyar társadalom elidegenedé-
séhez vezetett. A rendszerváltás környékéig nem volt számottevő kapcsolattartás. A 
kontaktust leginkább érintő nemzetközi helyzet 1980-as évekbeli mélyreható átala-
kulása gyökeres változásokat eredményezett mind a kárpátaljai, mind a magyar-
országi félben. Pozitív fejlődést a Szovjetunió legfiatalabb vezetőjének, Mihail Gor-
bacsovnak hatalomra jutása eredményezett. A peresztrojka meghirdetője tisztában 
lévén a Birodalom gyengeségeivel, reformokat vezetett be, melyek a kapcsolattartás 
szempontjából kedvező társadalmi, bár még mindig cenzúrázott liberalizációhoz, a 
kisebbségi öntudat felébresztéséhez és a határok átjárhatóságához vezettek.

A fordulópontnak köszönhetően a kárpátaljai tudományos könyvkiadás 
is egyre „jobban árnyalja a korábban kötelezően megfestett rózsaszín képet…”2 

* A Beregszászi 3. Sz. Zrínyi Ilona Középiskola földrajztanára.
1 SoóS kálMán – Medvecz AndreA: „Akkoriban ez még igen nagy bűn volt.” Adalékok Magyarország és a 
kárpátaljai magyar kisebbség kapcsolatának alakulásához (1945–1989). Hatodik Síp, XI. évf., 1999/1-4. 
52.
2 SoóS kálMán: Tudományos könyvkiadás Kárpátalján a rendszerváltástól napjainkig. (1985 – 2005). In.: SiMon 
AttilA: A határon túli magyar tudományos könyvkiadás. Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum 
Könyvkiadó, Somorja–Dunaszerdahely, 2005. 16.
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A helyi magyarság a ’80-as évek vége felé már megengedhetett olyan kiadványokat 
is, melyekben felvetette a sztálini kultusz hibáit. Engedélyezték a nemzeti történe-
lem oktatását, 1988-ban magyar anyanyelvű óvodai oktatást. Ungváron 1989-ben 
megalapították a vitatott Szovjet Hungarológiai Intézetet.31989. február 26-án meg-
alakult az első érdekvédelmi szervezet, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, 
azaz a KMKSZ. Megalapításánál alapszabályában rögzítette és hirdette, miszerint 
Kárpátalja magyarsága szerves és elválaszthatatlan része a magyar nemzetnek.

A reformeszmék kivitelezése közben elkövetett hibák a Szovjetunió összeom-
lásához vezettek. A gazdaság dekonjunktúrájának köszönhetően nemcsak a kul-
túrára szánt források elapadása, az állami könyvkiadók csődbe jutása, az ’57-től 
tartó anyaországi lapok, kiadványok behozatalának megszűnése4 rendítette meg a 
lakosságot, hanem a létet jelentő állami gazdaságok, gyárak folyamatos leépülése 
és csődbe jutása, munkahelyek elvesztése. „Ebben a helyzetben a magyar nemzeti 
közösség számára a túlellést elsősorban a határ menti (csere) kereskedelem jelenti. 
Sok ezren vállalnak feketén mezőgazdasági idénymunkát a szomszédos magyaror-
szági megyékben...”5A feketemunka elharapódzása miatt azonban a kapcsolattartás 
eme módja negatívan hatott a határon túliak majdani anyaországi megítélésére.

A szovjetunióbeli fordulat a szocialista táborra is rányomta bélyegét. Az ese-
ményekkel párhuzamosan Magyarországon is megindult egy nyugatorientálódó 
folyamat, mely a későbbiekben igyekezett betölteni a Szovjetuniót követő űrt. Az 
anyaország határon túli kisebbségfelfogása és állásfoglalása is jelentős mértékben 
átlényegült. A rendszerváltozás lehetővé tette a nemzeti kötődéseket. A Kádár-po-
litika átcsapott a határon túliak iránti érdeklődésbe, szabad utat adva a tudomá-
nyos kisebbségkutatásnak is.

A szovjet politika hatását jól példázza az, hogy legkésőbb a kárpátaljai ma-
gyarságot ismerte meg a magyarországi közvélemény.6A szovjet befolyás regresszi-
ójának eredményeként 1989-ben „Magyarország felfedezte Kárpátalját…”7 A hiva-
talos visszatartó, nagyhatalmi erő hiányában immár valós kétoldalú tárgyalások, 
párbeszédek indulhattak meg a két fél, az anyaország vezetői, társadalma és a kö-
zel-külföldi magyarság között. A határ két oldalán ténykedő és a térségből koráb-
ban hiányzó szervezetek is lassan felvették egymással a kapcsolatot. A kárpátaljai 
kulturális rendezvényeken és egyéb találkozókon ezentúl már néhány anyaországi 
közéleti személyiség – főleg politikus – is részt vett.

Az Antall-kormány és a kárpátaljai magyarság

A határon túliak iránti rendszerváltást követő odafigyelés a magyarság-
politika sajátos fejezete. A rendszerváltást környékező magyarországi politika, 

3 duPkA györgy–HorvátH Sándor–Móricz kálMán: Sorsközösség. A kárpátaljai magyarok a 80-as évek végén. 
Kárpáti Kiadó, Ungvár, 1990. 20.
4 SoóS K.: Tudományos könyvkiadás… i.m. 18.
5 botlik JózSeF: Egestas Subcarpathica. Adalékok az Északkeleti-Felvidék és Kárpátalja XIX–XX. századi törté-
netéhez. Hatodik Síp Alapítvány, Budapest, 2000. 295.
6 ludányi AndráS: Programozott amnézia és kellemetlen ébredés. Magyar kisebbségek a nemzetközi politikában 
(1945–1989). In.: Magyarország és a nagyhatalmak a 20. században. Tanulmányok. Szerkesztette: roMSicS 
ignác. Teleki László Alapítvány, Budapest, 1995. 246.
7 botlik JózSeF – duPkA györgy: Ez hát a hon… Tények, adatok, dokumentumok a kárpátaljai magyarság életé-
ből. 1918–1991. Mandátum–Universum, Ungvár, 1991. 5–6.
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közelkülföldi magyar diaszpórához fűződő nexusa, valamint a kapcsolattartást 
szolgáló politikai ideológia jelentős mértékben átlényegült, minden kormánynak 
és pártnak megvolt a maga sajátos határon túli retorikája. Változás a magyar–
magyar kapcsolatokban akkor jelentkezett, amikor az anyaország felismerte a 
határon túliak alapvető szükségleteit, melyet leginkább a szociális, gazdasági és 
kulturális élet dekadenciája jellemzett. A rendszerváltást követően az anyaországi 
és a külhoni magyarság közelkerülésének jeleként egy addig elhanyagolt magyar-
nemzet-közi jelenség kezd eluralkodni a Kárpát-medencében. A legmeghatározóbb 
formái voltak a határon túliak gondjait enyhíteni próbáló támogatások. A támo-
gatásoknak két fő típusa alakult ki: egyéni és szervezett. Rokoni, illetve magán-
akciók képezték az egyéni kezdeményezéseket, azonban társadalmi visszhangjuk 
csekélyebb volt. A közvélemény szemében az intézményesített támogatásoknak 
volt nagyobb sikere, amelyek az aktuális kormányprogramoktól függtek.

A határon túli politizálás az 1990-es tavaszi rendszerváltás8 után kor-
mányalakító Antall-kabinettel vette kezdetét. Ekkortájt kezdett kialakulni a 
külmagyarokat érintő támogatáspolitika rendszere. Az anyaországi történelmi fe-
lelősségérzet volt az Antall-kormány határon túli politikájának alapja. Az Antall-
kormány magyarságpolitikája már tudatosan, határozott célkitűzésekkel próbált 
úrrá lenni a határon túli kisebbség problémáin. Különböző alapelvek szerint dol-
gozták ki a magyarságot illető kérdéseket és azok megoldásait. A kapcsolattartást 
meghatározta a külpolitikai alapprioritás, melynek rangsora a következő volt: az 
Amerikai Egyesült Államok igényeinek kielégítése, az Európai Gazdasági Közösség 
integrációs elvárásainak megfelelése, jószomszédi viszony fenntartása, a határon 
túli magyarság érdekeinek védelme és képviselete úgy, hogy az egyik szint érdekeit 
sem sérthette, különösképpen a jószomszédi viszonyt.

Az Antall-kormány magyarságpolitikájának kérdéskörét alapvetően két do-
log határozta meg. „Egyrészt el kellett helyeznie a problémát a kormányzati mun-
kában, és ki kellett építeni a megfelelő intézményes kereteket… Másrészt ennek 
a kormánynak kellett a legélesebben szembenéznie… az integrációs, a szomszéd-
sági és a magyarságpolitika kényes egyensúlyával.”9Az Antall-kormány határon 
túli kisebbségbe került magyarság kezelésének, azaz magyarságpolitikájának 
három alaptétele közé tartozott a kisebbségek nemzetközi védelme, a kisebbségi 
kérdés kezelésére a közép-európai mintaadás, valamint az Antall-doktrína kidol-
gozása, azaz „a határon túli magyarok véleményének meghallgatása nélkül nem le-
het magyarságpolitikai kérdésekben róluk döntést hozni… Ez persze nem jelentett 
vétójogot…”10Az Antall-doktrínát anyaországi kormányzati szinten azonban nem 
fogadták kitörő örömmel, hiszen nem akarták, hogy a kormányzati politikába a 
határon túliak is betekintést nyerjenek.

Közvetlenül a rendszerváltás környékén a kapcsolattartás ezen formája még 
a külpolitika égisze alá tartozott. A magyar–magyar kapcsolat hatóköre túlmuta-
tott ugyanis a nemzetközileg elismert és szankcionált határokon. „A külügyi mun-
kában lényegében az euróatlanti integráció és a magyarságpolitika került előtérbe, 
és így a szomszédsági kapcsolatok kezeletlen konfliktusok sorából áll.”11

8 PetScHing MáriA zitA: Örökségtől örökségig. A magyar gazdaság. 1990–1994. Századvég Kiadó, Budapest, 
1994. 7.
9 bárdi nándor: Tény és való… i.m.
10 Uo.
11 Uo.



38

A szovjet hegemónia megszűnésével és a régi-új államok függetlenedésével, 
azok egymás közötti kapcsolatának tisztázása és nemzetiségiekhez való viszony 
volt az elsődleges államközi aspektus. Európa e kornerében a korábban egymás 
ellen elkövetett sérelmek megakasztó tényezőnek bizonyulhattak volna. A nyugati 
elvárások feledtetni látszottak a baljós viszonyok összetevőit. A politikai pálfor-
dulást és az europanizálás folyamatát nem mindegyik, a területén magyarsággal 
rendelkező szomszédos állam tudta megoldani. A kárpátaljai magyarság értékdif-
ferenciálódása is szükségessé tette a befogadó álammal történő egyeztetéseket a 
rájuk vonatkozó státus megállapításában. A fennálló helyzetet többször próbálta 
egyeztetni az anyaország. A problémás kérdések megoldását tisztázandó, minta-
adó szándék szellemében dolgozták ki elsőként az ukrán–magyar alapszerződést, 
melyben mindkét fél kötelezettségeket vállalt magára, bár maradéktalan betartá-
sára egyik fél sem látott garanciát. Viszonylagos sikerek mindenképpen voltak a 
kárpátaljai magyarságra vonatkozóan. A korábban ruszifikált Árpád-kori telepü-
lésnevek nagy részét rehabilitálták. A hivatalos dokumentumok ennek ellenére 
továbbra is ukrán nevükön említették őket.

A magyar politika is csakhamar rájött, hogy a közel-külföldi magyarságot 
nem lehetett külpolitikaként kezelni, hiszen szerves részét képezték a magyar 
nemzetnek. A határon túli magyarság kérdése és a határon túliakkal való kapcso-
lattartás átlényegült a belpolitika sajátos külpolitizálásává.12 A mindenkori ma-
gyar kormány feladatává és felelősségévé vált elszakadt nemzetrészei identitástu-
datának, életterének, helyzetének fenntartása és javítása, melyeket segélyezéssel 
próbáltak meg elérni.

A külmagyarok dotálása többnyire nem spontán módon történt. A dotáci-
ók folyósítását legtöbbször komoly helyzetértékelés előzte meg. Kiosztásuk logikus, 
stratégiai célok megfogalmazását indokolták. A kategorizálás többnyire azon as-
pektusok alapján történt, hogy mely célcsoportot és célterületet érinthetett a leg-
nagyobb hasznosulás érdekében. Ezen szempontok alapján a célcsoport bármely 
olyan személy vagy közösség, intézmény, program lehetett, amely valamely hiányt, 
hátrányt vagy megoldásra váró problémát szenvedett és a támogatásnak köszön-
hetően az várható enyhülést vagy megoldást ért el. Célterületek lehetettek kulturá-
lis, gazdasági, politikai-diplomáciai, egészségügyi, egyéni, intézményi programok. A 
támogatók sem voltak egységesek, lehettek állami, politikai, gazdasági, kulturális, 
egyházi szervezetek, alapítványok, magános mecénások.13

A támogatás mozgatórugói változatosak voltak: az anyaország történelmi fe-
lelőssége, a nemzeti szolidaritás, a kicsit sem elhanyagolható csaknem félmillió ma-
gyar állampolgár családi és rokoni kapcsolatai, az adott terület etnikai-migrációs 
stabilizálása – hiszen egy etnikai konfliktus jelentős migrációt okozhat –, valamint a 
magyarországi munkaerőpiac kiszélesítése, frissítése képzett szakembergárdával.14

A határon túliakhoz való viszonyulást kettőség jellemezte, a társadalmi hoz-
záállás ugyanis nem mindig esett egybe az egyéni, különösen nem a politikai elvárá-
sokkal. Az anyaországi politikai és társadalmi folyamatok a határon túli magyarság 
emócióját is megbolygatta. A rendszerváltás mezsgyéjén még örömmel fogadták a 
külmagyarokat. Ez a fajta gondolkodásmód nagymértékben idealizálta a határon 
túliakat, hiszen „a szomszédos országokban élő magyar kisebbségek a magyaror-
szági politikai élet szent tehenei; kritikai elemzés tárgyát nem képezhetik életük 
12 kovácS M.: Üzenet… i.m. 184.
13 tótH Pál Péter: A kutatás módszertana. Balassi Bálint Intézet, Budapest, 2002. 8–10.
14 bárdi nándor: Tény és való… i.m. Vö.: kovácS MiklóS: Üzenet… i.m. 229–230.
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bizonyos vonatkozásai, s a hozzájuk való viszonyulásban is van egy sor rituális 
elem”.15A rendszerváltás után értelemszerűen nem változtak meg rögtön a sztere-
otípiák, melyekkel a kisebbségi magyarokat illették, illetve lassan és fokozatosan 
átalakultak saját érdekek féltésévé, főleg a kishatárnak köszönhetően. A határon 
túli magyarság visszaélései is rombolólag hatottak a kialakult image-re.

A sajtó hasábjain

A támogatások rendszere rendkívül szerteágazó és nehezen áttekinthető té-
makör. Az egységes összefoglaló munkák hiányában a sajtó alapján történt a ku-
tatása. Három-négy év sajtó anyagát ajánlott16 feldolgozni az áttekinthetőség és a 
periódus alatt hatalmon lévő kabinet aktuális határon túli magyarságpolitikája vé-
gett. A sajtót e tekintetben nagyfokú bizonytalanság jellemezte. A támogatások nem 
tematizált egységekként és nem is rendszeresen jelentkeztek, hatásukra vonatkozó 
részletes visszacsatolások hiányoztak, ugyanakkor egyes, a sajtóreferensek érzel-
meit inkább felkorbácsoló nemzetközi és ukrajnai politikai, gazdasági események 
szinte teljes mértékben háttérbe szorították a vonatkozó híreket. Az alábbi kutatás 
nagyrészt Miskolc város támogatásával működött és már megszűnt Kárpátalja című 
havilap 1990–1994 közötti, és a KMKSZ Kárpátaljai Szemle elnevezésű folyóiratá-
nak 1993–1994-es időszakát felölelő sajtóanyaga alapján történt.

1990-től már egyre jobban nyomon követhetővé váltak az anyaország és a 
határon túli magyarság közötti kapcsolat és a helyi intelligencia érzelmei a sajtó ha-
sábjain. A kutatás során a vizsgálat tárgyát képezte mindennemű magyar–magyar 
interakció, nemcsak az állami támogatások, hanem a magánosok akciói, valamint a 
kétoldalú kölcsönös meghívások mint a kapcsolattartás közvetlen formái.

A ’90-es évek elején a magyar–magyar kontaktus szinte minden eseménye ku-
riózumnak számított és a legkisebb vonatkozó híreket is legalább fél vagy egy oldalon 
közölték az újságok. A kutatás első évét az 1990-ben jelentkező események jelentették. 
Leginkább azon cikkeknek volt jelentősége, melyekben a közéleti és politikai szerep-
lők támogatásukról biztosították a határon túli magyarságot, akárcsak tette ezt a kor-
mányalakító MDF tagja, Für Lajos17 is, aki szerint a kölcsönös kapcsolattartásban nagy 
szerep jutott a Magyarok Világszövetségének. A kárpátaljai magyarság részéről ezt a 
KMKSZ töltötte be, mely saját bevallása szerint is számított az anyaország segítségére. 
Mint későbbiekben kiderült, nem hiába, hiszen figyelemmel kísérte a határon túliak 
életét, és mint kárpátaljai specifikumot a magyar kormányt sem hagyták hidegen az 
1944-es elhurcolások, ugyanis október 15-én, a Határon Túli Magyar Kisebbségek Tit-
kársága budapesti politikai tanácskozásán egy hétpontos munkatervet dolgoztak ki 
az 1944–56 közötti politikai foglyok és elhurcoltak ügyében, határozatot fogadtak el az 
adatgyűjtésről, valamint egy rehabilitációs alap megszervezéséről és az ismeretek úgy-
nevezett „Fehér Könyvben” 18 történő összegyűjtéséről.

A Vereckei-hágó emlékművének 1996-ra tervezett végleges helyreállításá-
ra vonatkozóan az MVSZ és a KMKSZ között többször történtek tárgyalások19, 
15 kovácS MiklóS: Üzenet… i.m. 184.
16 tótH P. P.: A kutatás módszertana… i.m. 10. 
17 -MAnkovitS-: Újra választották a KMKSZ elnökét. Számítunk az anyaország segítségére. Kárpátalja, 1990. 
május, I. évf., 2. sz. 4.
18 Kárpátalja, 1990. október, I. évf., 12. sz. 8.
19 Lásd Szn: Emlékmű Verecke híres útján. Kárpátalja, 1990. november, I. évf., 13. sz. 9. és M.k.: Magyarok 
a Vereckei-hágón. Kárpátalja, 1990. december, I. évf., 16. sz. 12. 
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érdemi változásra azonban még sokáig kellett várni. Decemberben Göncz Árpád 
és Leonyid Kravcsuk közösen leplezték le a Beregszásznak adományozott Petőfi 
Sándor-szobrot, ezt követően élénk tárgyalás folyt olyan kérdésekben is, melyben 
távlati célként szerepelt a helyi magyarság helyzetének tisztázása is.20

A magyar nyelvű könyvek, kiadványok hiányát felismerve is sorra érkeze-
tek a segélyek. Március 15-én Drucker Tibor21 a TÉKA könyvértékesítő vállalat 
igazgatója, még ungvári látogatása során tett ígéretet egy, az Ungvári járásbeli és 
felső-Tisza-vidéki magyar anyanyelvű iskolák számára szervezett nagyobb tételű 
könyvszállítmányra. Május 13-án érkezett meg a 70 000 kötetet számláló szállít-
mány a Csapi 2. Számú Középiskolába további elosztásra, az iskolaigazgató Sütő 
Ottó közreműködésével, akinek ez irányú tevékenységét a cikk szerzője burkolt 
kritikával fogadta. A Művelt Nép Könyvterjesztő Vállalat is küldött tankönyveket. 
Május 20-án egy újabb, immár kisebb szállítmány lépte át a határt, valamint Zöld 
Ferenc, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesületének igazgatója is ígé-
retet tett egy kisebb könyvcsomag útnak indítására. A rendszerváltás óta komoly 
gondnak számított a magyarországi sajtótermékek hiánya is. Ennek elhárítására 
született meg a Magyar Lapkiadók Egyesülete és a KMKSZ22 megegyezése novem-
berben Kárpátalja különböző magyarországi sajtókiadványokkal való ellátásáról, 
amennyiben van rá igény, vállalják a helybéliek a szállítást és beszerzik a szüksé-
ges engedélyeket.

A szellemi élet szabadabbá válása, fellendülése és a közös megismerés je-
leként 1990 novemberében Budapesten megalakult kulturális céllal a Magyar–
Ukrán Társaság is és közeli céljai között a kárpátaljai magyarsággal történő szoro-
sabb kapcsolattartás is szerepelt.23 

Az anyagiakon túl a helyi magyarság képviselőinek, diákjainak, rászoruló-
inak az anyaországba történő meghívása is a támogatások és a kapcsolattartás 
kategóriájába sorolhatóak. Főleg a határon túli magyar gyerekek megvendégelései, 
tanulmányi útjai váltak gyakorivá. Így kerülhetett sor május környékén a debreceni 
Helikon Napok keretén belül szerveződött 10 fős kárpátaljai gyermekcsoport láto-
gatására. 24A meghívások ősszel sem maradtak el. A pécsi Janus Pannonius Tudo-
mányegyetem szervezésében is történt szintén 10 fős és főleg a Nagyszőlős járásbeli 
fiatalokat érintő meghívás egy anyanyelvi táborba,25 melynek feladatai között jellem-
zően tanintézmények közötti kapcsolatok szorosabbra fűzése is szerepelt. 

A határon túli magyar gyerekeket tanulmányösztönző pályázatokkal 
is próbálták segíteni. Ilyen volt például a népismereti tanulmányok készítése 
iskolásoknak, melyet a KMKSZ és a Művelődési és Közoktatási Minisztérium 
koordinált közösen.26 Miskolc városa is segítőkésznek mutatkozott a határon túliak 
kulturális támogatása terén. Kobold Tamás Miskolc alpolgármestere ígéretet tett a 
kárpátaljai oktatás segítésére, hiszen „mindkét fél szeretné, ha az első lépcsőfoktól, a 
bölcsődéktől, az iskoláktól kezdve, a legfelsőig, az egyetemig ez már a közeljövőben 

20 M.K.: Mi Sándorunk. Uo. 13.
21 debreceni MiHály: Szép szó. Kárpátalja, 1990. május, I. évf., 2. sz. 10.
22 Szn: Mégis lesz magyar újság Kárpátalján? Kárpátalja, 1990. november 24, I. évf., 14. sz. 9. 
23 SiklóS iMre: Budapesten megalakult Magyar–Ukrán Társaság. Uo. 15.
24 Szn: „A magyar Keszthelynél árad, máshol apad.” Magyar kisebbségek a Kárpát-medencében. Kárpátalja, 
1990. május, I. évf., 2. sz. 10.
25 SteFán S.: Anyanyelvi tábor Pécsett. Kárpátalja, 1990. november 24, I. évf., 14. sz. 8.
26 Szn: Pályázati felhívás. Uo. 10.
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bekövetkezne.”27 Továbbá ígéretet tett, hogy a Miskolci Nemzeti Színház 1991-től önálló 
műsorokkal keresné fel Kárpátalját, készek segíteni a paputánpótlásban, gazdasági 
téren szorosabbra fűznék kapcsolataikat és az ott tanuló 12 kárpátaljai diák létszámát 
is bővítenék, valamint a Kárpátalja című lapot anyagilag támogatnák.

Az év nagy meglepetését, mint magánakciót Pécsi Ildikó október 13-ai jó-
tékonysági műsora szolgáltatta, melyet a Beregszászi Kultúrházban tekinthetett 
meg a nagyérdemű közönség. Bevételét a ’44-es elhurcoltak emlékművének aján-
lotta fel a művésznő.28

Az 1991-es év magyar támogatáspolitikáját már inkább a kapcsolatfelvétel 
és a szervezés jellemezte. A támogatások menetére Kálmán Attila a Magyar Köz-
társaság, Művelődési és Közoktatási Minisztériumának (MKM) államtitkára adta 
meg a választ: „a kisebbségi politika nemcsak nyelvi kérdés, hanem gazdasági 
kérdés is”,29 nyíltan kimondta, hogy eddig is figyeltek minket, csak ezt háttérbe 
szorították, és egy későbbi interjújában összegezte, hogy a hatékony támogatás 
csak az anyaország gazdasági stabilitásával érhető el.30 További gondot jelentett 
a kivándorlás is, mivel Kárpátalja elveszthette a kulcsfontosságú személyeit és 
veszélyeztethette a megmaradásának esélyeit. A legkisebb veszteséggel kellett ki-
kerülnie ebből a magyarságnak és szerinte ebben csak az anyaország segíthetett. 
Itt már jelentkezett a helybenntartás politikája, mely egyre inkább tudatossá vált. 
Az anyaországi politikai elit folyamatosan biztosított segítő szándékáról, ahogy 
történt az a márciusi KMKSZ ünnepi ülésén az MDF-es meghívottak részéről,31 és 
mint a Fidesz országgyűlési képviselője, Médi László kárpátaljai látogatása során, 
amikor is Técsőt és környékét kereste fel.32

Az oktatás és kultúra sem kerülte el az anyaország figyelmét. A kárpátaljai di-
ákok továbbtanulása miatt március 21-én Fodó Sándor, a KMKSZ elnöke Orosz Ildi-
kóval, az Oktatási Bizottság elnökével folytattak tárgyalásokat az MKM-mel.33 Ennek 
hatására áprilisban meghirdette a felvételit Kárpátalján 25 szakra a Nemzetközi Elő-
készítő Intézet (NEI)34 – amely remélte, hogy kiküszöböli az előző év szervezési hibáit,35 
amikor csak 30 diákot vehetett fel – és a Gödöllői Agrártudományi Egyetem (GATE). 
A Békéscsabai Tanítóképző is felvételit hirdetett, melynek kidolgozását a KMKSZ-re 
bízták.36 Ezt követően szinte verseny alakult ki a kárpátaljai diákokért.

Az egyetemi továbbképzés körüli bonyodalmak sem árnyékolhatták be a 
kárpátaljai diákok és tanáraik szórakoztatását, továbbképzését. A május 4–6. kö-
zött tartott V. Berzsenyi Helikon Napokon kárpátaljai meghívottak is részt vehet-
tek,37 szintúgy, mint a Kiskunhalason rendezett természettárgyakat oktató taná-
roknak szóló szakmai továbbképző táborban, ahol 85 határon túli pedagógus is 
részt vett,38 sajnos a kárpátaljaiak számáról nem írtak. Volt Nyírbátoron egy olyan 
27 borneMiSSzA eSzter: Miskolc kezet nyújt Kárpátaljának. Kárpátalja, 1990. december, I. évf., 16. sz. 19.
28 kerényi gyulA: Pécsi Ildikó jótékonysági műsora. Kárpátalja, 1990. október, I. évf., 12. sz. 15.
29 HorvátH Sándor: Vigyázni kell… Kárpátalja, 1991. március, II. évf., 5. sz. 9.
30 Szn: Tudnak rólunk. Beszélgetés Kálmán Attilával, a Magyar Köztársaság Művelődési és Közoktatási 
Minisztériumának államtitkárával. Kárpátalja, 1991. november, II. évf., 22. sz. 9.
31 M.K.: Szövetségben minden haladó erővel. Kárpátalja, 1991. március, II. évf., 4. sz. 7.
32 Szn: KMKSZ eseménykrónika. Kárpátalja, 1991. május, II. évf., 9. sz. 9.
33 Szn: KMKSZ eseménykrónika. Kárpátalja, 1991. április, II. évf., 6. sz. 8.
34 Szn: Magyarországon tanulhatnak. 1991. április, II. évf., 7. sz. 10.
35 borneMiSSzA eSzter: Budapest várja őket. Kárpátalja, 1991. július, II. évf., 13. sz. 4.
36 borneMiSSzA eSzter: Bumm! Kárpátalja, 1991. augusztus, II. évf., 16. sz. 11.
37 Szn: KMKSZ eseménykrónika. Kárpátalja, 1991. május, II. évf., 9. sz. 9.
38 -MAnkovitS-: „Amerikába viszont nem könnyű eljutni.” (Szakmai továbbképző tábor természetismereti tár-
gyat oktató tanároknak). Kárpátalja, 1991. július, II. évf., 13. sz. 4.
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rendezvény is – Dr. Szendrei László ügyvéd, országgyűlési képviselő szervezésében 
július 31–augusztus 7. között –, amelyen saját bevallása szerint szervezési hibák 
miatt csak 17 kárpátaljai diák vehetett részt.39Augusztusban megrendezték a III. 
Nemzetközi Hungarológiai Kongresszust is Szegeden, melyen tanácskoztak Kár-
pátalja helyzetéről, a külföldiek támogatásáról és a magyar kultúra ápolásáról.40

A helyi magyarság kulturális anyagi támogatása is fontos volt az anyaor-
szágnak. Ennek érdekében tartott a Széchenyi Casino Budapesten kárpátaljai es-
tet május 8-án. Május 9-én a Pro Educatione Alapítvány megnyitotta az Országos 
Kereskedelmi és Hitelbank nyíregyházi fiókjának 440-10665-ös számlaszámát, 
mellyel a beregszászi színházi élet fellendülését próbálták meg segíteni.41

A szellemi élet megsegítésén kívül, szinte kuriózumnak számított az ivano-
frankivszki klórgyár csődbe jutása miatt kialakult helyzet, ugyanis a korlátozott 
mennyiségű fertőtlenítőszernek köszönhetően Ungváron vízhiány lépett fel, ezért 
Nyíregyházáról, Kazincbarcikáról és Miskolcról „nem elvtársi, nem testvéri, csak 
baráti segítség”42 érkezet ivóvíz formájában. Mint látható, az anyagi javak mellett 
néha akadnak fontosabb dolgok is.

Fontos momentuma volt 1991-nek, hogy Magyarország számára „Kárpát-
alja felértékelődött”,43 mivel a nemzetközi politika nem kedvezett a környező ál-
lamok magyar kisebbségének. Skultéty Csaba, az egykori Szabad Európa Rádió 
munkatársa azonban felhívta a figyelmet a politikai stabilitás megőrzésére, mivel 
Magyarország az Európai Unió felé közeledik és jobb elkerülni a konfliktusokat. A 
korábban elvtársostorozó, magyarságvédő szerep átalakulása europanizálássá jel-
lemző társadalmi-politikai pálfordulás volt, mely kerülte a nemzetközi konfrontá-
lódást. Ebből a politikai nézetből fakadt a kárpátaljai magyarság életét leginkább 
felkavaró eseménye, a magyar–ukrán viszony rendezése, mellyel azonban a helyi 
sajtó nem foglalkozott kellőképpen.

1992 az alapítványok éve volt. Az állami támogatások is már nagyrészt raj-
tuk keresztül bonyolódtak. A legfontosabb támogatások a Kárpátalja Alapítvány 
(KA) és az Illyés Közalapítvány (IKA) neveihez fűződtek.

Március elején a miskolci székhelyű Kárpátalja Alapítvány Nyíregyházán 
rendezett Kárpátalja kulturális és gazdasági életének fejlesztésére jótékonysági 
estet, amelyen Göncz Árpád és Vjacseszláv Csornovil is részt vett. Göncz Árpád 
ezen az estén kijelentette, hogy a magyarság a híd, a két nemzet, az ukrán és a 
magyar között.44 Ez év áprilisa egy érdekességgel szolgált. Egy hatvani lakos, ifj. 
Balogh Sándor a kárpátaljai magyarság segítésére és a helyi származású édesapja 
emlékére karitatív szervezetet szeretett volna létrehozni, azonban az iktatására 
még ekkor nem került sor.45 A kárpátaljai vállalkozóknak is akadt támogatójuk 
Kiss Zoltán,46 a PRIMON Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Vállalkozásélénkítő Ala-
pítvány vezetőjének személyében, aki megígérte, hogy segítségére lesz az ungvári 

39 Szn: Keresztény alapérték a mai európai politikában. Kárpátalja, 1991. augusztus, II. évf., 16. sz. 6.
40 borneMiSSzA eSzter: Ez az igazság. Uo. 4.
41 Szn: KMKSZ eseménykrónika. Kárpátalja, 1991. május, II. évf., 9. sz. 9.
42 Szn: Nem elvtársi, nem testvéri, csak baráti segítség. Kárpátalja, 1991. július, II. évf., 13. sz. 15.
43 HorvátH Sándor: Kárpátalja felértékelődött. Kárpátalja, 1991. április, II. évf., 6. sz. 7.
44 M.K.: Jótékonysági est Nyíregyházán. A Kárpátalja – Kárpátaljáért. Kárpátalja, 1992. március 24., III. 
évf., 6. sz. 6.
45 nAgy zoltán MiHály: Egy alapítvány kálváriája. Végre vagy mégse? Kárpátalja, 1992. április 7., III. évf., 
7. sz. 7.
46 -Moór-: Megalakult a vállalkozók klubja. Üzletemberek előre. Uo. 15.
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vállalkozóknak és bekapcsolja őket a nemzetközi információcserébe. A vállalkozó-
kat Miskolc is segítette közel 60 m2-es kiállítási területtel, melynek bevételét Kár-
pátaljának ajánlották fel.47 Beregszászt is elérte évvégére a támogatás, november 
elején az Illyés Közalapítvány, a magyar kormány, valamint a miskolci Kárpátal-
ja Alapítvány öt nagyteljesítményű búvárszivattyút ajándékozott Beregszásznak, 
hogy javuljon a város vízellátása.48 A Kárpátalja Alapítvány ezenkívül még édessé-
get és könyveket is ajándékozott a későbbiekben a tiszaújhelyi gyerekeknek.49 A 
kárpátaljai magyarság információtechnikai korszerűsítését a Supernova Műszaki 
Fejlesztés Alapítvány segítette elő, amikor is december 15-én a KMKSZ Beregszá-
szi Járási Szervezetét egy számítógéppel lepte meg, mely nagy segítséget jelentett 
az adatfeldolgozásban.50 December 17–19. között a Pro Minoritate Napok alkal-
mából Budapesten a FIDESZ konferenciát rendezett a Pro Minoritate Alapítvány 
közreműködésével Kisebbségek és Média címmel. Ez a rendezvény alapozta meg a 
határon túli kisebbség vendégszereplését a magyarországi médiumokban, elsősor-
ban a televízióban, valamint a rádióban.51

A kultúra támogatása ’92-ben sem maradt el. A Visken júniusban szervezett 
Magyar Folklórfesztivál alkalmából a győzteseknek kijáró jutalom az MVSZ szer-
vezésében egy ötnapos budapesti látogatás volt.52 A még január 22-én Fehérgyar-
maton megalakult Hármashatár Irodalmi Társaság is létrehozott egy összmagyar 
kulturális találkozót, amelyet Fehérgyarmat, Szatmárnémeti és Kárpátalja irodal-
márai – Kárpátaljáról Dupka György – képviseltek. Célja a határon túli kisebbség 
kultúrájának ápolása.53 November 10-én pedig négynapos anyaországi pedagó-
gus-továbbképzésre is sor került.54

Az alapítványok éves költségvetései, támogatásaik mérlegei is egyre inkább 
fontossá váltak. A Kárpátalja Alapítvány mérlege ezen az éven 600 ezer kupon volt. 
Egy év alatt 200 ezer kupont csak a kultúra fejlesztésére költött: a sok szervezésre, 
versenyekre, műemlékek építésére. Több mint 1000 hanglemezt, 8 írógépet, több 
ezer könyvet osztottak szét az IKA-nak és a miskolci Kárpátalja Alapítványnak 
köszönhetően.55Ennek ellenére is voltak, akik úgy gondolták, hogy a támogatások 
nem célszerűek, mert „hiába kapunk meséskönyveket, irodalmi kiadványt, ami-
kor még ábécéskönyvre lenne szükségünk… Mi ugyanis a nulláról indultunk…”56

Az 1993-as időszak kapcsolatait két fontos esemény határozta meg. Az első 
az ukrán–magyar alapszerződés magyarországi ratifikálása, a másik az úgyneve-
zett kárpótlások folyósításának megkezdése.

 Az alapszerződés nagyfokú közfelháborodással járt a kárpátaljai magyarság 
részéről. Az Antall-kormány által kidolgozott alapszerződést leginkább a KMKSZ 
tagjai illették kritikával, főként azért, hogy hol volt akkor az Antall-doktrína. A 
kárpátaljai magyarság képviselői árulásként fogták fel. Jól példázza a kárpátaljai 
elit véleményét Kovács Miklós értekezése a történtekről: „Vagyis mi csak akkor 
47 -Hori-: Miskolc ismét segít. Kárpátalja, 1992. április 7., III. évf., 7. sz. 15.
48 Szn: Javul Beregszász vízellátása. Kárpátalja, 1992. december 23., III. évf., 14. sz. 19.
49 Szn: Kétszer ad, aki gyorsan ad. Uo.
50 Szn: Számítógép a beregszásziaknak. Uo.
51 Szn: Pro Minoritate Napok. Uo. 18.
52 borneMiSSzA eSzter: Magyar folklór fesztivál-e a magyar folklór fesztivál. Kárpátalja, 1992. június 12., 
III. évf., 11. sz. 9.
53 tárczy Andor: Kifejezi a magyarság sorsát is. Uo. 14.
54 bAgu bAlázS: Egy pedagógus tábor tanulságai. Kárpátalja, 1992. december 23., III. évf., 14. sz. 13.
55 HorvátH Sándor: Kárpátalja Alapítvány. 1 év – 600 ezer kupon. Uo. 20.
56 borneMiSSzA eSzter: Magyarnak maradni nem könnyű. Kárpátalja, 1992. március 24., III. évf., 6. sz. 5.
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lehetünk „jófiúk”, ha valamelyik magyarországi zenekarhoz igazítjuk lépteinket…a 
KMKSZ a magyar–ukrán szerződés kapcsán a magyar politikai közélet egészével 
került összeütközésbe… Hiszen nincs olyan parlamenti párt, amely ne hangsúlyoz-
ta volna, hogy a kisebbségek vonatkozásában azok érdekképviseleti szervezetei 
véleményét tartják mérvadónak. Ezzel szemben kötnek a hátunk mögött egy alap-
szerződést. Ha azt mondják: az ukrán–magyar viszony annyira fontos, hogy ebben 
a kárpátaljai magyarok sorsa nem tétel, az népszerűtlen, de egyenes álláspont lett 
volna...”57A magyar–ukrán alapszerződés a nyár folyamán tartott vegyes bizottsá-
gok üléseinek folyományaképpen egészült ki. A nyíregyházán58 tartott magyar–uk-
rán vegyes bizottságot Entr Géza címzetes államtitkár, a külügyminisztérium főta-
nácsadója, Povázsai Sándor ungvári magyar konzul, Szabó Tibor, a HTMH főosz-
tályvezetője alkotta magyar, M. P. Makarevics a külügyminiszter első helyettese, 
Dmitro Tkacs Ukrajna magyarországi nagykövet ukrán, a KMKSZ-es Fodó Sándor 
kárpátaljai oldalról.59 A tanácskozáson az alapszerződés ratifikálását, valamint 
Antall József és Leonyid Kravcsuk találkozóját vitatták meg, melyet a Kárpátalja 
havilap Antall–Kravcsuk-paktumnak nevezett.60A találkozón olyan elhatározások 
születtek, melyek többek között a közös kapcsolatok ápolását, egy magyar–ukrán 
történészi bizottság felállítását, az alapszerződés betartását tűzték ki céljául. A 
dokumentum 17. cikkelye rendelkezett a nemzeti kisebbségek etnikai, kulturális, 
nyelvi és vallási identitásának kölcsönös védelméről. Mindkét fél kötelezte ma-
gát – mind az ukrán állam, mind a magyar – egymás baráti kapcsolatának fenn-
tartására, a határok sérthetetlenségére (2. cikkely) és a magyarság elismerésére, 
segítésére, valamint megegyezés született a magyarság autonómia törekvéseinek 
egyengetéséről. Nem váltotta be azonban a hozzáfűzött reményeket, ugyanis az 
ukrán fél elvetette a magyar autonóm körzet megvalósulását, annak ellenére, hogy 
a folyamat törvényes keretek között zajlott.61 A negatívumok ellenére sor kerül-
hetett a kisebbségi viszony tisztázására, 50%-os magyar arány esetén az adott 
település helységnévtábláinak visszaállítására, valamint megállapodás született a 
támogatás értékét csökkentő átutalási adó eltörléséről, a Magyar Nemzeti Színház 
felújításáról és a beregszászi kórház befejezéséhez szükséges 60 millió forintos 
hitel nyújtásáról, önálló magyar tanfelügyelői kerület és a Nyíregyházi Mezőgazda-
sági Főiskola kárpátaljai tagozatának létrehozásáról.62Az ukrán kormány azonban 
a mai napig nem támogatta kellőképpen a szerződést, mi sem bizonyította jobban, 
mint az említett egészségügyi objektum ikerépületének félkész állapota. A két fél 
tisztában volt azzal, hogy a szerződésnek nincs garanciális háttere. 

A közvélemény leginkább a kárpótlással foglalkozott, mely nagyban megha-
tározta az elkövetkezendő fél évtized magyar–magyar kapcsolatát. A sztálinizmus 
áldozatainak kárpótlása szinte felülírta a kedélyborzoló alapszerződés hangula-
tát. Az alapszerződés a politikai elit érzelmeire hatott, az átlagembernek nem volt 
elég kézzelfogható. Sokan eredményesnek értékelték az anyaország segítő szán-
dékú törekvéseit, mint ahogy az alábbi cikk hangvétele is tanúsította. „Bármilyen 
57 Sz. kovácS MiklóS: Üzenet a kalapács alól. Kárpátaljai Szemle, 1993. július, 1. évf., 2. sz. 3.
58 M.H. Hír-P. zS: Kisebbségkérdésben nincsenek viták. Magyar–ukrán vegyes bizottság. Kárpátalja, 1993. 
június 29., IV. évf., 5. sz. 4.
59 Szn: Folytatta munkáját a magyar–ukrán vegyes bizottság. Kárpátaljai Szemle, 1993. július, 1. évf., 2. 
sz. 2.
60 M.H. Hír-P. zS: Kisebbségkérdésben…i.m.
61 M. bAdidoricS: Kibújik a szög a zsákból. In.: Kárpátaljai Szemle, 1994. január, 2. évf., 1. sz. 12-13.
62 Szn: Folytatta munkáját… i.m.
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nehéz gazdasági helyzetben tengetjük életünket, de azért Kárpátalja magyarsága 
is érzi az elmúlt néhány év demokratizálódási folyamatának pozitív következmé-
nyeit. Nagyra értékelhető az anyaország önzetlen gondoskodása is, amely szintén 
ennek a folyamatnak a következménye. Az anyaország támogatását a lakosság 
jelentős része a kárpótlás kapcsán tapasztalja. Vajon ki tudná megmondani, hány 
családba költözött területünkön remény, megnyugvás, hány embernek biztosít jobb 
megélhetést a Magyar Köztársaság által nyújtott kárpótlás? Fél évszázad gyötrő 
fájdalmaira jelentett gyógyírt tízezrek számára.”63A folytatásból azonban kiderült, 
hogy a helyi magyarság részéről nem mindenki értett egyet ezzel az állásponttal. A 
kárpótlások ügyében sem volt minden világos. A kárpótlás kérdéséért Sepsey Ta-
más címzetes államtitkár, az Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal elnöke 
felelt, szerinte a helyiek számára „a kárpótlási jegyek befektetése jelenti az igazi 
hasznot.”64 A kárpótlásokat az 1992–93-as kérelmek megítélése alapján tisztázták. 
A nagy adatmennyiség miatt először a 85 éven felülieket, ami kb. 16000 főt jelen-
tett, utána 75 éven felülieket (50000 fővel) részesíttették elbírálásban. A kárpótlás 
ráadásul még adóköteles sem volt.65

Az alapítványi támogatások ebben az évben is jelentkeztek. Januárban a 
KA és a nyíregyházi Szent Lázár Alapítvány, a Népjóléti Minisztérium alá tartozó 
Mocsáry Alapítvány gyógyszersegélyben részesítette a Beregszászi járást, ígéret 
született a felszámolt nyíregyházi SZÁÉV építési vállalat által még az 1992 febru-
árjában félbehagyott beregszászi kórház épületének befejezésére.66A Magyar Mál-
tai Szeretet Szolgálat (MMSZSZ) miskolci csoportja és a KA pedig még márciusban 
egy 4 autóból álló konvojt indított Tiszaújlakra a görögkeleti egyházközösségnek, 
német és magyar adományozóktól: több mint 1 millió Ft-nak megfelelőt ruha, 
élelmiszer és 700 kötetes könyv formájában. A küldemények kiszállításában a 
Miskolci Likőrgyár és az Édenfrucht Kft. segített.67A Rákóczi Szövetség szeptember 
11-ei kárpátaljai látogatása alkalmával sem jött üres kézzel, ugyanis tanszereket, 
6 selyemzászlót, emléklapokat és plaketteket adományozott Rahónak.68 A KA no-
vember végén ismét meglepte Kárpátalját, amikor is a mezővári kórház számára 
gyógyszert és Nagyszőlősre a ferences missziónak ruhát, játékot, könyvet, tisztító-
szereket juttatott, melyet Avas római katolikus hívei gyűjtöttek össze.69

A szellemi élet ápolása továbbra is jelen volt. Az MKM például pályáza-
tot hirdetett a határon túli magyar lapkiadók számára, melynek nem titkolt célja 
volt a Kárpáti Kiadó monopolhelyzetének visszaszorítása, így egyre inkább kezdett 
előtérbe kerülni az amerikai–magyar–ukrán INRTERMIX vegyesvállalat.70 Perduk 
János szerint is célszerűbb pályázatokon keresztül támogatni. A 20 millió Ft-os 
alapösszegből történő támogatások mértékét Töttösy Istvánné bírálta el a pályáza-
tok alapján. Előfordultak visszaélések is, mert gyakran mások kézjegyével látták 
el az ajánlásokat.71 Az alapítványoknál történő pályázati lehetőségeket nem tudták 
63 oroSz kálMán: Ne általánosítsunk! Kárpátaljai Szemle, 1993. július, 1. évf., 2. sz. 7.
64 Szn: A kárpótlási jegyek befektetése jelenti az igazi hasznot. Kárpátaljai Szemle, 1993. november, 1. 
évf., 6. sz. 6-7.
65 bAgu bAlázS: Nem adóköteles! Kárpátaljai Szemle, 1993. december, 1. évf., 7. sz. 6.
66 Mt: Gyógyszersegély a beregszászi járásnak. Kárpátalja, 1993. január 28., IV. évf., 1. sz. 20.
67 B.A.: MMSZ – Segítség Kárpátaljának. Kárpátalja, 1993. április 29., IV. évf., 3. sz. 18.
68 bécSi vAli: Nem üres kézzel jöttek… Kárpátalja, 1993. október 31., IV. évf., 9. sz. 19.
69 Szn: Adomány Kárpátaljára. Kárpátalja, 1993. november 30., IV. évf., 10. sz. 11.
70 -MAnkovitS-: Találkozó anyanyelvünk és kultúránk megőrzéséért. Kárpátalja, 1993. február 28., IV. évf., 
2. sz. 18–19.
71 kAcSur guSztáv: Hogyan támogatják a határon túli magyar könyvkiadást? Kárpátaljai Szemle, 1993. 
december, 1. évf., 7. sz. 8–9.
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széleskörűen kihasználni, ez gyakran félreértések táptalaját adta. Történt ez a 
Kárpáti Igaz Szó (KISZ) című lap esetében is, melyet a felröppent hírek alapján a 
vég fenyegetett. Megkezdődtek a találgatások és a vádaskodások. A nem hivatalos 
megállapítás szerint a 10 milliós támogatásból csak 1 millió Ft-ot kapott a KISZ és 
a Beregi Hírlap közösen. A későbbiekben kiderült az érintettek tájékozatlansága 
is. A kiosztásra került összesen 60 milliós alapösszegből azért nem kaptak semmit 
sem, mivel nem pályáztak rá, melyet az IKA-nál gond nélkül megtehettek volna.72

A szellemi élet ápolása és a kapcsolattartás szempontjából egyaránt fontos 
volt azon együttműködési megállapodásnak a megkötése, melyet júniusban kötöt-
tek a Magyar Kollégium és a KMKSZ képviselői. Távlati céljai között szerepeltek 
olyan előadássorozatok, konzultációk megrendezése, melynek keretében kulturá-
lis tapasztalatcserékre került volna sor.73

Nagy jelentősége volt az oktatás fejlesztésének is. Magyarország és a kár-
pátaljai magyarság érintett képviselői egy mélyreható tanácskozás alkalmával pró-
báltak meg a kérdésben zöld ágra vergődni. A június 22-én Beregszászban tartott 
eseményt egy helyi vonatkozású felsőoktatási intézmény létrehozása ihlette. Az 
intézmény szükségességét Orosz Ildikó, a KMPSZ elnöke taglalta. Ez ügyben tár-
gyalt a GATE-vel is, valamint a nyíregyházi főiskolával is. Az ügy iránti elkötele-
zettségüket mutatta, hogy még a magyar földművelésügyi minisztériumot is meg-
keresték ezzel a céllal. Antall Józsefhez egy 85 millió Ft-os beruházással fordultak 
a helyi magyarság képviselői. A tanácskozáson Dr. Kecskés Mihály, a Kárpátalja 
Szövetség elnöke, Csoóri Sándor az MVSZ részéről, valamint a kárpátaljai Dalmay 
Árpád, a KMKSZ beregszászi elnöke, KMKSZ alelnöke Milován Sándor és Orosz 
Ildikó vett részt. GATE főiskolát nyitott volna Beregszászban, Orosz Ildikó támo-
gatja ezt a Kárpátaljai Szövetségtől eredő ötletet. A további munkában azonban 
már nem volt egyetértés.74

Az anyaországi felsőoktatást nyújtó intézményeket sok támadás érte. A 
GATE kijelentette, szüksége van a kárpátaljai diákokra, már így is van 30 diákja, 
amelyet sokan kifogásoltak azzal az ürüggyel, hogy „nagyüzemi agrármérnökök 
helyett pedagógusok”75-at akartak hozni. Antall József, Szabó Tibor kormányfő 
tanácsos a HTMH osztályvezetőjét bízta meg azzal, hogy tanácskozzon ez ügy-
ben augusztus 18-án Beregszászban a helyi magyarság vezetőivel.76Ezenkívül a 
Nyíregyházi Tanítóképző Főiskolával is tovább folytak tárgyalások a felsőoktatás 
fejlesztéséért. Később tisztázódni látszottak a már régóta húzódó ösztöndíjak is. 
A tanácskozások alatt kiderült, hogy a NEI 60 diákja automatikusan részesül a 
Kemény Zsigmond Alap ösztöndíjában. További 98 kérelem várt még elbírálásra, 
de már csak 36-ra volt pénz. Szintén lamentálásra adott okot a tanulói létszám 
kiterjesztése az intézmények támogatása miatt. A GATE ugyanakkor a 13 kárpát-
aljai diákját nem támogatta és szemére vetették, hogy Kárpátalja egészére, Felső-
Tisza-vidékére és a többi szórvány magyarságra sem írták ki a felvételit, mert saját 
forrásból és korlátozott módon támogattak.77

72 Szn: Veszélyben a Kárpátaljai Igaz Szó. Népszabadság, 1993. december 4. In.: Uo. 13.
73 Szn: Együttműködési megállapodás. Kárpátaljai Szemle, 1993. július, 1. évf., 2. sz. 2.
74 kAcSur guSztáv: A Kárpátalja Szövetség Beregszászon. Uo. 4.
75 Szn: Nagyüzemi agrármérnökök helyett pedagógusok. Kárpátaljai Szemle, 1993. augusztus–szeptember, 
1. évf., 3–4. sz. 6.
76 Uo.
77 Pugu: Döntöttek az ösztöndíjakról. Kárpátaljai Szemle, 1993. október, 1. évf., 5. sz. 8.

Lukács AttiLA: Kárpátalja magyar–magyar...



Acta Beregsasiensis 2009/2. 47

A meghívások most sem maradtak el, azonban nemcsak vezető egyéniségek 
anyaországi villámlátogatásáról van szó, hanem átlag kárpátaljai gyerekek 
kormánytámogatással összehozott tanulmányi utjairól is. Április 18–23. között 
rendezték meg Budapesten a III. Kárpát-medencei Bábfesztivált, amelyen a bátyúi 
középiskolai 4. osztályos tanulói is részt vettek és második helyezést értek el, a 
jutalmukat Balatonnál a Belügyi Minisztérium Aranypart Szállójában tölthették 
el.78 Szeptember 10-én Antall József fogadta Milován Sándort, a KMKSZ alelnökét.79  
A továbbképzéseknek, szakmai találkozóknak az értelmiségek más szintjein is volt 
prioritása. Novemberben a Csongrádon szervezett Magyar Tanárok III. Országos 
Konferenciáján például 5 kárpátaljai pedagógus is részt vett.80 Novemberben 
Nagyberegen Sepsey Tamás címzetes államtitkár, az Országos Kárrendezési és 
Kárpótlási Hivatal elnöke, Töttösy Istvánné, a MKM Etnikai és Nemzeti Kisebbségi 
Főosztályvezetője, Szabó Tibor a HTMH főosztályvezetője és a KMKSZ-es, valamint 
KMPSZ-es képviselők kétnapos találkozót szerveztek emigrációs problémák, 
pedagógus hiány pénzügyi problémák megoldásának okán.81 Másfajta indíttatású 
látogatásokra is sor került, olyanokra, melyek elsősorban a határon túli magyarság 
egységét fejezték ki. A háromnapos, szintén novemberi 6 tagú MVSZ-es kárpátaljai 
látogatás során bejárták szinte az egész vidéket, melynek célja egy globális magyar 
adatbank létrehozása volt a nemzeti integráció jegyében.82

Antall József 1993-ban bekövetkezett halálával azonban lezárult egy kor-
szak. Az 1994 és 98 közötti terminust már Horn Gyula fémjelezte kormányciklus 
jelentette. Az év eleji sajtótermékben megjelenő magyar–magyar kapcsolatról szóló 
hírekben felszínre kerültek a támogatáspolitika problémái a határ mindkét olda-
lán. Az új államapparátus beiktatásának közelségéből fakadóan ezen év támoga-
tási rendszere és magyar–magyar kapcsolatai már nem képezik vizsgálat tárgyát, 
a vonatkozó események bár az előző évek eredője, szorosabban azonban már a 
Horn-terminushoz kapcsolódnak.

A rendelkezésre álló források alapján megállapítható tehát, hogy a ma-
gyar–magyar kapcsolat rendszerváltás előtti szintjéhez képest pozitív minőségi és 
mennyiségi változás állt be. A külmagyarok sorsát az Antall-kormány próbálta 
meg egalizálni. Az adott periódus alatti anyaországi társadalom, egyéni érdekek, 
a politikai hatalmon és a határon túli magyarság kapcsolata nem volt homogén. 
A támogatáspolitikai rendszer kevésbé átláthatóbb kérdései magával vonták a he-
lyi értelmiség tiltakozását. A támogatásoknak köszönhetően orvoslásra kerültek 
különböző problémák, ám teljes egészében azokat megoldani nem, elodázni vala-
melyest sikerült. A legfontosabb tényező a kárpátaljai magyarság helyzetének, stá-
tusának megoldása, szavatolása meg sem valósult. A támogatások, segélyezések 
és kultúra-oktatásélénkítés összességében azonban jótékony hatásúak voltak. A 
magyar–magyar kapcsolatok a szovjet korszakhoz képest sokkal intenzívebbé és 
érzelemdúsabbá váltak, melynek köszönhetően közelkerült egymáshoz a két – az 
anyaországi és határon túli – magyar fél.
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