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Izing Máté Antal1 

 
 

Oktatás, identitás, jövőkép: a kárpátaljai magyar fiatalság 
kihívásai  

 
 

1. Bevezetés 

Amennyiben a magyarság esélyeit latolgatjuk, a kárpátaljai 
magyarság témaköre megkerülhetetlen kérdéskör. „A magyarság 
történelmének egyik súlyos válságába sodródott. […] önismerete 
megdöbbentően hiányos. […] Nemzetünknek nincs közösen 
vállalható jövőképe. Az országot megrázó társadalmi-gazdasági 
válság, […] a közoktatás aggasztó tünetei, megmaradásunk 
gondjai kaptak hangot az eszmecsere során.” – áll az 1987. 
szeptember 27-én megtartott Lakiteleki Találkozó 
Nyilatkozatában. 30 évvel később, Kárpátalja fiatalságának 
helyzetét kutatva rá kellett döbbennem: három évtizeddel 
elteltével a régió fiatalságának pontosan a Lakiteleki Nyilatkozat 
által meghatározott társadalmi, gazdasági és politikai 
kihívásokkal kell megküzdenie. Tanulmányom és kérdőíves 
felmérésem középpontjában a kárpátaljai magyar oktatás 
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problémái, az identitástudat változása, illetve a jövőkép, a fiatalok 
elvándorlása áll.  

Kárpátalja magyarsága egy sajátos, nehézségekkel és 
viszontagságos múlttal rendelkező vidék legnagyobb kisebbsége. 
Az értelmiségiek elvándorlásának mértéke a legmagasabb a 
magyarságon belül (MOLNÁR ET AL. 2003: 72). A legtöbb 
munkahelyen természetesen elvárt az ukrán nyelvtudás, ami 
nélkül nagy lehetőségektől eshet el a piacon a munkavállaló 
(DÖVÉNYI AND KARÁCSONYI, 2008: 164), ugyanakkor a 
közoktatásban a kötelező ukrán nyelvtanulás nem vezetett 
eredményre. Az ukrán nyelvtanulással megelőzhető az 
elvándorlás és a szegregáció, ami viszont a magyarság 
fogyásához vezethet (CSERNICSKÓ, 2012: 136). A jelentős arányú 
munkanélküliség, a rossz szociális rendszer és az utóbbi 
években zajló ukrán-orosz konfliktus tovább rontja a magyarság 
életkörülményeit (BERÉNYI, 2011: 19). Határon túli térségeink 
közül a XX. század végétől az elvándorlás miatt Kárpátalja 
népessége fogyott a legnagyobb arányban (KARÁCSONYI AND 

KINCSES, 2010: 31), ugyanakkor statisztikailag nem határozható 
meg pontosan, hogy hány kárpátaljai magyar hagyta el otthonát 
ideiglenesen vagy hosszútávon. 

Dolgozatom célja, hogy széles közönséggel ismertethessem 
Kárpátalja 1989 óta eltelt időszakát, továbbá jelen- és jövőképét. 
Reményeim szerint olyan tényeket, összefüggéseket tárhatok fel, 
amelyek világossá teszik, hogy milyen kihívásokkal kell 
megküzdenie ahhoz a közösségnek, hogy az általam is vizsgált 
fiatalság életképes jövőt és perspektívát lásson Kárpátaljában. 

 A szakirodalom, a kutatási anyagok és a rendelkezésre 
álló statisztikai adatok ismertetése mellett a kutatás másik fontos 
alapját egy saját, anonim kérdőíves felmérés szolgálta, melyet 
osztálytermi keretek között bonyolítottam le, 2015 júliusa és 2016 
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szeptembere között, két alkalommal. A kérdőív 542 adatközlője 
16-20 év közötti, magát magyar nemzetiségűnek tartó diákok 
közül kert ki, akik magyar vagy magyar tannyelvű, illetve magyar 
tagozattal rendelkező kárpátaljai szak-, szakközépiskola vagy 
gimnáziumtanulói voltak. 

 

1. ábra: A vizsgált járások magyar lakosságának (balra) és az 
adatközlők (jobbra) száma 

(Forrás: Kárpátalja Megyei Statisztikai Hivatal alapján saját szerkesztés) 

 

A mintavételi területet azon hét járásra korlátoztam, melyekben a 
teljes népesség számához viszonyítva a legfrissebb, 2001-es 
népszámlálási adatok szerint a magyarság lélekszáma eléri a 
3%-ot (2. ábra.) 
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2. ábra: A vizsgált mintaterület bemutatása Kárpátalja járási 
közigazgatási egységeivel 

(Forrás: saját szerkesztés, QGIS) 

 

2. Kárpátalja rövid ismertetése 

A mai Kárpátalja területe a történelmi Magyarország hat 
vármegyéjéből jött létre. A trianoni döntés után 1920-ban egy 
része Csehszlovákia fennhatósága alá került. Ekkor említik 
először a területet Kárpátaljaként (BENCSIK, 2017: 344). 1938-tól 
magyar, majd 1944-től ismét csehszlovák terület, 1945-től szovjet 
megszállás alatt állt, ezt követően 1991-től a független Ukrajna 
része lett (FEDINEC, 2010: 157). 
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3. ábra: Kárpátalja járásai (Forrás: saját szerkesztés) 

 

4. ábra: Kárpátalja összlakosságának és magyar lakosságának 
változása (1880-2001)  

Forrás: Kárpátalja Megyei Statisztikai Hivatal, 2001 (saját 
szerkesztés) 
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1 010 127

151 516

32 152
30 993

244 487

ukrán (80,5%) magyar (12,1%) román (2,6%)

orosz (2,5%) cigány (1,1%) szlovák (0,5%)

német (0,3%) belorusz (0,1%) egyéb (0,4%)

A Szovjetunió szétesését követően csupán egy alkalommal, 
2001-ben készült népszámlálás. Az azóta eltelt 16 évben a 
népesség egészére kivetített, teljes körű lakosság összeírás nem 
történt, így dolgozatomban a 2001-es adatokat fogom 
felhasználni. A két legutóbbi felmérés között a magyar népesség 

száma és aránya 
csökkent (5. ábra). 

 

 

 

5. ábra: 
Kárpátalja 
nemzetiségi 
megoszlása az 1989-
es (fent) és 2001-es 
(lent) népszámlálás 
adatai alapján  

(Forrás: 
Kárpátalja 

Megye 
Statisztikai 

Hivatal – saját 
szerkesztés) 

  

 

 

 

976 749

155 711

29 485
49 458

268 869

ukrán (78,4%) magyar (12,5%) román (2,4%)

orosz (4,0%) cigány (1%) szlovák (0,6%)

német (0,3%) belorusz (0,2%) egyéb (0,6%)



TERROR & ELHÁRÍTÁS                                              2017/KÜLÖNSZÁM 

KÁRPÁTALJA    

 24 

Kárpátalja nemzetiségi sokszínűsége a Shannon-féle etnikai 
diverzitási index (EDI) segítségével is jól szemléltethető 
(BAJMÓCY, 2009: 34), amely alapján megállapítható, hogy 
Kárpátalja Európa egyik etnikailag legkevertebb térsége (6. ábra). 
Az ukrán etnikai homogenitás azonban a rendszerváltás óta 
folyamatosan nőtt.  

 

6. ábra: Kárpátalja vizsgált járásainak etnikai diverzitási indexei a 
2001-es népszámlálási adatok alapján (Forrás: saját számítás alapján 

saját szerkesztés) 

A magyarság zöme, mintegy 89%-a a magyar határ közvetlen 
közelében, 15-20 km-es területsávban helyezkedik el (KOVÁCS, 
2010: 54).  
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7. ábra: A magyar nemzetiségűek megoszlása Ukrajna térségeiben 
(Forrás: KMSH alapján saját szerkesztés) 

Az utolsó két népszámlálás eredménye között – a magát 
magyar nemzetiségűnek vallók számában – mintegy 5.000 fős 
veszteséggel számolhatunk. A folyamat magyarázata a negatív 
természetes szaporulat mellett a negatív migrációs egyenleg, a 
vegyes házasságok magas aránya, illetve az asszimiláció 
(GYÉMÁNT, 2008: 169). A magyarság térbeli elhelyezkedését a 8. 
ábra szemlélteti.  

 

 

A magyar határ közelében

Szórványban

Kárpátalján túli területeken

Ukrán környezetben, szigettelepüléseken
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8.ábra: Kárpátalja magyar nyelvszigetei és jelentősebb 
szórványtelepülései (Forrás: Molnár and Molnár, 2008 alapján) 
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3. A kárpátaljai magyarság oktatási helyzete 
3.1. A kisebbségi közoktatás Kárpátalján 

Az 1991-ben – az ekkor már független Ukrajna – olyan 
nemzetpolitikai elveket és törvényeket dolgozott ki, amelyek 
kedveztek a kisebbségeknek (CSERNICSKÓ, 2010: 22). Az ekkor 
meghatározott oktatási struktúrát a 9. ábra mutatja be. 

 

9. ábra: Ukrajna oktatási rendszerének felépítése bölcsödétől az 
egyetemig (Forrás: Beregszászi et al. 2001: 24 alapján) 

A 2000-es évek elejétől azonban gyökeresen megváltozott az 
ukrán nemzet- és nyelvpolitika, a változás egyik eszköze pedig 
az oktatás lett. Dr. Orosz Ildikó, a KMPSZ jelenlegi elnöke 2008-
ban így fogalmazott: „Ukrajnában múlóban van a kisebbségekkel 
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szembeni tolerancia, megtört egy folyamat. […] a megoldásokból, 
a konkrét programokból úgy tűnik, mintha konszenzus született 
volna a kijevi értelmiségi körökben, amely konszenzus egy 
nemzetállamot építő erőt eredményezett” (TÚR, 2009: 142) 2008-
ra a kisebbségi közoktatás rendszere teljes mértékű átalakításon 
ment keresztül. Az ún. „integráció” első szakaszában az ukrán 
államnyelv használata előtérbe került, az ehhez szükséges 
feltételeket azonban nem biztosította az állam (CSERNICSKÓ 

2012: 32). Az iskola a magyarság megtartóerejének egyik 
legfontosabb tényezője, így a magyar oktatási rendszer a 
kárpátaljai jövő kulcskérdése. Az ukrán oktatáspolitikai 
változások számos olyan problémához vezettek a kisebbségi 
oktatási rendszerben, amely komoly hátrányokat jelent a 
közoktatásban tanuló magyarok számára (10. ábra). 

 

Oktatási tényező, 
infrastruktúra  

Oktatási tényező, infrastruktúrával 
kapcsolatban felvetődő problémák a 
(magyar) kisebbségi oktatásban 

Pedagógusképzés • Mint idegen, ukrán nyelvet oktató 
pedagógusok száma, képzésük 
minősége alacsony. Az ukrán tanórák 
oktatása így sokszor csak „papíron” 
történik meg. 

Oktatási 
segédanyagok 

• Módszertanilag erősen hiányos, 
grammatika centralizált, univerzális, nem 
veszi figyelembe a kulturális 
különbségeket. 
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Oktatási szemlélet • Az államnyelvnek (második nyelvnek) az 
anyanyelvi módszertan szerinti oktatása 
pedagógiai hiba. 

A kisebbségi 
oktatás normatív 
dokumentumai 

• Nincsenek meghatározott célok, ez a 
gyakorlatban anyanyelvi szint 
elsajátítását jelenti, ami „nyelvészeti, 
pszichológiai és pedagógiai nonszensz”. 

Tanterv 
homogenizálása 

• Az ukrán kisebbségi oktatás nem tesz 
különbséget az eltérő nyelvi, 
nyelvkörnyezeti régiók között, 
univerzalitásra törekszik. 

Óvodarendszer és 
a nyelvoktatás 

• A magyar óvodák, a kor és nyelvismeret 
alapján, rendkívül vegyes csoportokat 
alkotnak, így hiányzik a speciális, magyar 
óvodarendszerre szabott nyelvoktatási 
stratégia. 

Univerzális 
nyelvoktatás 

• A magyar nyelvterületen az iskolába lépő 
diákok többsége egyáltalán nem ismeri 
az ukrán nyelvet, a tanterv ugyanakkor 
feltételez valamiféle előzetes tudást, 
nyelvi kompetenciát 

Nemzetközi 
törvények 

• Az állam figyelmen kívül hagyja a 
jogszabályokat, nem teremti meg a saját 
általa deklarált nemzetközi törvényekben 
előírtakat. 

10. ábra: Az ukrán nyelvoktatás hiányosságai, hibái (Forrás: 
Csernicskó, 2012: 97-111 alapján saját szerkesztés) 
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Csernicskó tézisét saját felmérésem is igazolta: a 11. ábrán 
látható, hogy az adatközlők miként értékelik nyelvismeretüket egy 
ötfokozatú skálán. Egyértelmű tehát, hogy az ukrán nyelvoktatás 
drasztikus reformjai nem célra vezetők, s nem hatékonyak.  

11. ábra: Kérdőíves felmérésem alanyainak ukrán nyelvtudása 
(önbevallás) járási szinten (Forrás: saját kérdőíves felmérés, 2016) 

Mindez hatalmas probléma, hiszen a központi, emelt 
szintű érettségi, a ZNO, amely a felsőoktatásba jutás kritériuma, 
kizárólag ukrán nyelven történhet, a magyar diákoknak ugyanazt 
a tesztlapot kell megoldaniuk minden közismereti tárgyból, mint 
ukrán diáktársaiknak. Ráadásul olyan feladatokat is találhatunk a 
tesztlapokban, ami a kisebbségi tantervnek nem része. Az 
mindenesetre bizonyos, hogy Kárpátalján magasan a magyar 

Járás 

A magyarság  

aránya (2001) 

A kérdőívemet 
kitöltők  

száma 

Átlagos nyelvi 
szint  

5 fokozatú skálán 

Bereg- 

szászi 76,1% 151 1,8 

Ungvári 33,4% 115 2 

Nagy-
szőlősi 26,4% 98 2,1 

    Munkácsi 12,7% 52 2,8 

Huszti 3,9% 43 3,4 

Rahói 3,2% 41 3,5 

Técsői 3% 42 3,9 
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diákok körében legnagyobb a bukási arány, s a Kárpát Panel 
(CSERNICSKÓ AND SZABÓMIHÁLY, 2004: 180), illetve saját 
felmérésem is rámutatott arra, hogy a magyar kisebbség 
használja a legkisebb arányban az ukrán nyelvet. 

3.2. A kárpátaljai magyar felsőoktatás helyzete 

Kárpátalján a rendszerváltás óta folyamatosan fejlődik, bővül 
a magyar felsőoktatási intézményi struktúra, illetve a magyar 
nyelven indított szakok száma (CSERNICSKÓ, 1998: 14). 
Napjainkban öt felsőoktatási intézmény biztosít legalább egy 
szakon magyar nyelvű képzést, melynek részleteit a 12. ábrán 
láthatjuk.  
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12. ábra: Magyar nyelvű felsőoktatási képzési kínálat Kárpátalján 

(Forrás: Ferenc, 2010:11 alapján) 
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4.  A kárpátaljai magyar fiatalság identitástudata és annak 
változása 

A nemzeti identitástudat alakítására talán soha nem volt 
nagyobb szükség, mint napjainkban. A kárpátaljai magyarságnál 
megfigyelhető a kötődési bizonytalanság: a nemzeti 
identitástudat és a valahová tartozás érzése nehezen 
párosítható, megjelenik az ún. kettős kötődés, s e jelenség 
különösen igaz a fiatalságra (CSEPELI, 2002: 27). Az 
identitástudat fogalma így napjainkban jelentős 
fogalomátrendeződésen megy keresztül. Ennek okán pedig az 
identitástudat képe is nagymértékben változik, melynek 
folyamatos vizsgálata fontossá válik. (HOMA, 2010: 132). 

 

 
13. ábra: Ukrán és magyar zászló egymás mellett – kettős 

identitásban felnövő kárpátaljai fiatalság (Fotó: saját felvétel, 2016) 
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A rendszerváltás után, jellemzően az 1990-es évek végétől 
számos identitástudat vizsgálat kezdődött meg a határon túli 
magyarság körében (TÚRI, 2008: 191). A legnagyobb szabású, 
minden vidékre kiterjedő kárpát-medencei felmérés a Gereben-
féle felmérés volt. E kutatásnak legfontosabb üzenete Kárpátalja 
tekintetében, hogy a határon túli térségek közül Kárpátalján a 
legmeghatározóbb a vallás, mint identitástudati tényező szerepe 
(GEREBEN 1999: 7-17). 

Saját felmérésemben arra kerestem a választ, hogy a 
legfontosabb identitástudatot befolyásoló tényezők milyen 
mértékben van hatással középiskolás adatközlőkre (14. ábra). 
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14. ábra: A diákok által meghatározott legfontosabb identitást alkotó 
tényezők százalékos megoszlása (Forrás: saját kérdőíves felmérés 

alapján saját szerk.) 

A rendszerváltás óta kivitelezett nagyobb felmérések és saját 
kérdőíves eredményem összehasonlításában két jellemző 
tendenciára kell felhívni a figyelmet: az egyik a vallás szerepének 
csökkenése, ami a Gereben-féle felmérés által mutatottakhoz 
képest [3] jelentős változás. A vallás szerepe a 2015-ben végzett 
felmérésem alapján, a 16-20 évesek körében jóval alacsonyabb, 
mint amit az ezredforduló körüli felmérések eredményei mutattak. 

 

15. ábra: Üres helyek a fiatalok karzatán a viski református 
templomban (Forrás: saját felvétel, 2016) 
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A másik fontos konzekvencia, hogy az identitást egyre 
kevésbé értékelik a fiatalok úgy, mint, egy szülőktől örökölt, 
eldöntött kérdést, s egyre többen tekintenek a kérdésre úgy, mint 
saját döntési lehetőségre.  

5. A Kárpátaljai magyar fiatalság jövőképe 

    5.1. A magyar középiskolások jövőképe rövidtávon 

A kárpátaljai magyar oktatás 1989 és napjaink között zajló 
változásait az előző fejezetekben tárgyaltam. E témához 
kapcsolódóan a következőkben a középiskolások rövid távú 
elképzeléseit, tehát zömében a felsőoktatási terveket szeretném 
bemutatni.  

Kérdőíves kutatásom adatközlőinek többsége a felsőoktatás 
valamely ágában szeretne tovább továbbtanulni. Azonban – a 
rendszerváltás óta megfigyelhető folyamat – az anyaország 
agyelszívó hatása markánsan érződik: a diákok töredéke képzeli 
el a felsőoktatási tanulmányait Kárpátalján, s még ennél is 
kevesebben a magyar nyelvű képzésben˙(KOHUT, 2008: 32). 
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16. ábra: Az adatközlők középiskola befejezését követő tervei 
(Forrás: saját kérdőívezés, 2016) 

 
Felmérésem e részének egyértelmű üzenete, hogy olyan 
kárpátaljai felsőoktatási stratégián kell dolgozni, amely a (magyar 
nyelvű) szakok mennyiségét és minőségét tekintve vonzó 
alternatívát nyújtanak a kárpátaljai fiataloknak. A rendszerváltás 
óta jelen lévő, az utóbbi időszakban növekvő anyaországi 
támogatások felhasználása ennek tudatában kell, hogy történjen 
(FERENC, 2010: 17). 
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5.2. A magyar középiskolások jövőképe hosszútávon 

Kutatásomban arra is kerestem a választ, hogy a kárpátaljai 
fiatalok miként képzelik el hosszú távú jövőjüket: hol szeretnének 
letelepedni, munkát vállalni, családot alapítani. 

Kárpátalja az elmúlt tíz évben az egyik legnagyobb népesség 
kibocsátó területté vált a Kárpát-medencében: a NUTS3-as 
területi egységek közül, a romániai Bákó megye után, a 
legnagyobb negatív migrációs egyenleget produkálta. A folyamat 
nem látszik megtörni: kérdőíves felmérésem alanyai járás szerinti 
bontásban a „legjobb” esetben is 79%-ban nem Kárpátalján 
képzelik el hosszú távú jövőjüket (17. ábra).  

 

17. ábra: Az adatközlők elvándorlási szándéka %-os arányban, 
járási szinten (Forrás: saját kérdőívezés, 2016) 
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A diákok egy része Magyarországon, nagyobb része azonban 
Csehországban, Szlovákiában, vagy Nyugat-Európában szeretne 
letelepedni. Pontos statisztikai adatok az eddigi elvándorlást 
illetően nem állnak rendelkezésünkre (KARÁCSONYI AND KINCSES, 
2010: 37).  

A nagyszőlősi, az ungvári és a beregszászi alacsonyabb 
elvándorlási szándék magyarázható a magyar határ 
közelségével, a cirkulációs migrációval, és a turizmusban rejlő 
lehetőségekkel, ami perspektívát mutathat a fiatalságnak. A többi 
járásban magasabb a diákok elvándorlási szándéka mivel, 
magasabb a munkanélküliség, Magyarország vagy más, 
gazdaságilag vonzó államok nehezen megközelíthetők. 

Az elvándorlás problémájának, ha záros határidőn belül nem 
talál megoldásra, súlyos és visszafordíthatatlan következményei 
lehetnek. 

Összegzés 

Anyaországi magyarként a kárpátaljai folyamatok két oldalát 
látom: egyrészt egy olyan terület magyarsága csökken drasztikus 
mértékben, amely ezer évig magyar dominanciájú térség volt. 
Másfelől azonban a rendszerváltás óta, ideiglenes vagy állandó 
jelleggel az anyaországban munkát vállaló, főként fiatal 
kárpátaljai magyarok bizonyos ideig csillapítják a magyar 
munkaerőhiányt, s az egyébként természetszerű anyaországi 
agyelszívást a magyar intézkedések erősítik is, amelyre számos 
példát láthatunk [2]. 

2010-ben Karácsonyi Dávid vetette fel a találó kérdést a 
Földrajzi Közleményekben: „De mi a helyesebb út, mi a 
fontosabb? Hogy megmaradjon a magyarság Kárpátalja azon 
településein, amelyek egy évezreden át a magyarság kulturális 
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terét képezték és ott szép lassan, megállíthatatlanul olvadjon 
bele a többségi nemzetbe vagy a hazai demográfiai torzulásukat 
az ő bevándorlásukkal ellensúlyozzuk?” 

Egyelőre a második út látszik megvalósulni, s harmadik út, ami 
a szülőföldön történő boldogulást jelentené, jelenleg csupán 
vízió.  
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