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Könyvszemle
Monográfia Kárpátaljáról

Tudományos műről van szó, de olyanról, 
ame lyet a bevezetés szerint ajánlanak „…Kár-
pátalja történelme, természeti, gazdasági és 
társadalmi viszonyai, kulturális öröksége és 
hagyományai iránt érdeklődőknek a figyel-
mébe is”. A recenzens, aki nem szakember a 
regionális kutatások területén, de elkötelezett 
a határon túli magyarság ügyében és ezen 
belül Kárpátaljával kapcsolatban (családi 
okokból különösen is) merte vállalni a könyv 
ismertetését. Ezzel kapcsolatban mindjárt 
meg kell jegyeznünk, hogy a mű semmikép-
pen sem csak a kárpátaljai magyarságról szól, 
hanem a tudomány, speciálisan a regionális 
tudomány elvei alapján elfogulatlanul, sine 
ira et studio mutatja be a régiót.

A monográfia 11. kötette a Kárpát-me-
dence tizennégy régióját feldolgozó tervezett 
sorozatnak, amelyből tíz már előzőleg meg-
jelent. A sorozat szerkesztője Horváth Gyula, 
az MTA Regionális Kutatások Központja 
főigazgatója, a kárpátaljai köteté pedig Bara-
nyai Béla, debreceni professzor. Ez a 11. kötet 
valóban sokoldalúan, a teljesség igényével 
mutatja be Kárpátalját, hogy mennyire, az 
az ismertetés során is ki fog tűnni. A tizennégy 
fejezetet tizennyolc szakember írta, akiknek 
a többsége a régióban dolgozik. Hogy melyik 
fejezetet, illetve annak egyik-másik részét ki 
írta, meg lehet ugyan tudni a könyvből, de 
egy kicsit nehézkesen. 

A továbbiakban az egyes fejezetek tartal-
mára vonatkozólag igyekszünk felvilágosítást 

adni, vagy legalábbis érzékeltetni, hogy mi 
van bennük, illetve utalni a bennük található 
információkra. 

Az első fejezet az önálló államként alig húsz 
éves Ukrajna (603 700 km2, 46,9 millió lakos) 
társadalmi-gazdasági viszonyait mutatja be. 
Kárpátalja Ukrajna huszonnégy megyéjének 
(ukránul oblaszty; ezek jóval nagyobbak, mint 
a magyarországi megyék) egyike (a megyéken 
kívül van még a Krími Autonóm Köztár saság 
és két különleges státusú város: Kijev és Sze-
vasztopol). A megyék különben járásokra 
oszlanak. Ukrajna lakosságának 77,8%-a 
ukrán, 17,3%-a orosz, a magyarok százalékos 
aránya 0,3%, de a 12,8 millió lakosú, 12,8 ezer 
km2 területű Kárpátalján 12,1% (152 ezer). 
Gazdasági tekintetben Ukrajna 2003-as GDP-
je nem érte el a 39 milliós Lengyelországénak 
egynegyedét sem.

A második fejezet Kárpátalja – elsősorban 
az I. világháború óta – változásokban gazdag 
történelmével foglalkozik. Az említett idő-
szakban mintegy öt impériumváltozás kö vet-
kezett be ezen az egész története folyamán 
viszonylagosan elmaradt vagy legalábbis ke-
vésbé fejlett területen. Az utóbbi húsz évben, 
Ukrajna önállóvá válása után is számos jelen-
tős változás történt Kárpátalja helyzetében és 
azon belül a magyar kisebbséggel kap  csolat-
ban (pl. a magyar szervezetek változásai során 
vagy a magyar nyelvű oktatásban).

Kárpátalja természeti környezetét a har
madik fejezet írja le. Területe földszerkezeti és 
geológiai szempontból négy részre oszlik: 
Flis-Kárpátok, Vihorlát-Gutini-gerinc, Mára-
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marosi-masszívum, Kárpátaljai-alföld, és 
ennek megfelelően négy tájtípust találunk itt: 
síkvidéki, völgyvidéki, alacsony hegységi és 
középhegységi. Éghajlata igen változatos, és 
természeti értékekben Ukrajna egyik leggazda-
gabb tája. A környezetszennyezés szempontjá-
ból kevésbé sújtott, mint a többi rész.

A népességre vonatkozó adatokról, a nép-
mozgalomról ad felvilágosítást a negyedik 
fejezet. A legkorábbi adatok a XV. század vé-
géről származnak, akkor a magyarság volt 
többségben, ma a lakosság 78,4 %-a ukrán 
nemzetiségű. A magyar nyelvterület a magyar 
határral párhuzamosan 15–20 km szélességű. 
A demográfiai viszonyokat a stagnálás jellem-
zi. Vallásilag a lakosság többsége ortodox 
keresztény, majd a görög katolikus egyház 
következik, harmadik helyen pedig a Jehova 
tanúi állnak. A magyarok döntő részben re-
formátusok, kisebb részben római katoliku-
sok (40 ezer), de más vallásúak is találhatók 
kö zöttük. Az oktatás vonatkozásában 2008/ 
2009-ben 160 ezer volt a tanulók száma, a 
magyarok aránya 10,8%.

A humán erőforrás tekintetében (ötödik 
fejezet) az egyik fő gond a rejtett munkanél-
küliség (a regisztráltak száma 7,1%). Ami a 
képzettséget illeti: 49,3% a középiskolát vég-
zettek száma, míg a felsőfokú végzettséggel 
rendelkezőké 7,6%, előző esetben a magyarok 
számaránya felül-, az utóbbiaknál alulrepre-
zentált volt a beregszászi magyar főiskola 
beindulásáig. Ez utóbbi felsőoktatási intéz-
ményben 1994-ben kezdődött meg a munka, 
és 2003-ban vette fel a II. Rákóczi Ferenc 
nevet. Különben a megye legnevezetesebb, 
sokáig egyedüli felsőoktatási intézménye az 
1945-ben alapított Ungvári Nemzeti Egyetem. 
Ma már több egyetem, illetve egyetemi kihe-
lyezett tagozat és számos főiskola működik 
Kárpátalján.

A településrendszert tekintve a hatodik 
fejezetből megtudjuk, hogy a megyében ösz-
szesen 609 település van (ezek közül tizenegy 
város, közülük a legnagyobb a 115 ezer lakosú 
megyeszékhely, Ungvár). A megye települései 
tizenhárom járáshoz tartoznak, ezen kívül 
van még öt város (Ungvár, Munkács, Huszt, 
Beregszász és Csap), ezek közvetlenül a me-
gyének vannak alárendelve, azaz járási jogúak. 
A magyar lakosság többsége faluban él, vá-
roslakó közülük 36%.

A következő fejezet (a hetedik) Kárpátalja 
tizenhárom járását veszi sorba, és mutatja be 
őket a természeti adottságoktól kezdve a tár-
sadalmi helyzet jellemzéséig. Lakosságszám 
tekintetében a nagyszőlősi (117 600 lakos), 
terület szempontjából a rahói járás a legna-
gyobb (1892 km2).

Kárpátalja gazdaságának bemutatásának 
van szentelve a nyolcadik fejezet. Míg a rend-
szerváltás előtt az ipar volt relatív túlsúlyban 
(a dolgozók számának 40%-a), addig mára 
ezt a szerepet a nem termelői szféra vette át 
(49,9%). A megye kedvező természeti adott-
ságokkal rendelkezik, de Ukrajna gazdasági 
életében szerepe nagyon kicsi. Ma legjelen-
tősebb iparága a gépipar (főleg gépkocsigyár-
tás), ezt követi a jóval kisebb arányú élelmi-
szeripar (52,8, illetve 14%). Egyes területeken 
nagy jelentőségű az erdő- és fafeldolgozó ipar. 
A mezőgazdasági terület aránya csak 37%, ez 
természetesen főleg a Kárpátaljai-alföldön 
található. A fejezetben arra vonatkozólag nem 
találunk adatot, hogy végül is a különböző 
ágazatok (ipar, mezőgazdaság stb.) százalék-
arányban mennyivel járulnak hozzá Ukrajna 
gazdasági teljesítményéhez. 

A turizmus világszerte egyre inkább elő-
térbe kerül, így Kárpátalján is (lásd a kilence
dik fejezetben). Itt főleg a részben még mindig 
érintetlen természet a vonzerő, területének 
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80%-a hegyvidék. Az egészség- és gyógyturiz-
must jellemzi a hatvankilenc szanatórium és 
hasonló jellegű intézmény. A falusi turizmus 
is feljövőben van.

A tizedik fejezet a kulturális örökséget 
veszi számba, amelyet mindenekelőtt a sok-
nemzetiségű hagyomány jellemez, de a ter-
mészeti tájak sokfélesége is jelentősen járul 
hozzá. Megemlítendők azonban az értékes 
építészeti emlékek is (várak, templomok). A 
nemzetiségi hagyományokkal kapcsolatban 
érdemes megjegyezni, hogy bár a hivatalos 
álláspont a ruszin nemzetiséget és nyelvet 
nem ismeri el, azt ukránnak tartja, számos 
kifejezetten ruszin kulturális szervezet és in-
tézmény működik. A népi kultúrán túlme-
nően a színházi és zenei élet is figyelemremél-
tó. Ungváron 850 férőhelyes színház működik, 
és 1994-ben nyílt meg a Beregszászi Illyés 
Gyula Magyar Nemzeti Színház. A kulturális 
életben – mint a világon mindenütt – egyre 
nagyobb szerepet tölt be a televízió. 

A tizenegyedik fejezet az oktatás, képzés 
kérdéséről szól. Az önállóság elnyerése óta 
több program is kidolgozásra került Ukraj-
nában, amelyek így vagy úgy az ukrán nem-
zetállam építését helyezik előtérbe, de emellett 
az alkotmány szerint biztosítani kel lene a 
kisebbségek anyanyelvű oktatásra vonatkozó 
igényeit is. Ez utóbbi azonban a legkülönbö-
zőbb akadályokba ütközik. A magyarok 
1970-től kezdve törekednek intenzívebben a 
magyar oktatási rendszer kiépítésére. Egyéb-
ként a törvények megengedik nemcsak álla-
mi oktatási intézmények működését. A lehe-
tőséggel leginkább az egyházak élnek az 
óvodától a középiskoláig. A felsőoktatási in-
tézményekben Kárpátalján közel 18 ezer hall-
gató tanul, ezek 11%-a magyar nemzetiségű.

A tizenkettedik fejezet tárgya a határmenti 
együttműködés, amelyet az EU különböző 

programjai anyagilag is támogatnak. Ennek 
megfelelően különböző ún. Eurorégiók ala-
kultak (például: Kárpátok Eurorégió, Interré-
gió stb.). Az eleinte inkább formális, admi-
nisztratív-protokolláris együttműködések 
egyre inkább érdemi együttműködéssé fejlőd-
tek az élet legkülönbözőbb területein (közös 
tervezés, közös pályázat, tényleges gazdasági 
együttműködés stb.).

A tizenharmadik fejezetben a politikai szer-
kezet és a közigazgatás bemutatását találjuk. 
Először történelmi távlatban láthatjuk Ukraj-
na függetlenedésének állomásait, s ezzel pár-
huzamosan Kárpátalja és a kárpátaljai magya-
rok autonómiatörekvéseit. Majd bemutatja 
a fejezet Ukrajna állami berendezkedését, a 
választási rendszert és a közigazgatás szerkeze-
tét. Ez inkább a szovjet tanácsrendszer re ha-
sonlít, mint az európai önkormányzatiságra. 
A megyéknél és a járásoknál párhuzamosan 
működnek a választott szervek és a központi 
hatalom megyei, városi hivatalai, hatóságai.

A rövid, egyben utolsó, tizennegyedik fe
jezet Kárpátalja fejlesztésének 2006-ban ki-
alakult stratégiai irányait fejti ki, amely öt 
pontba csoportosítható. Ezeket a következő-
képpen lehet összefoglalni: „A fejlesztési el-
képzelések szerint Kárpátalja Ukrajna gazda-
ságilag jelentős, tiszta környezetű, kitűnő 
gyógy üdülési-rekreációs adottságokkal ren-
delkező közép-európai, határmenti régiója, 
amelyben óvják és gyarapítják az egyedülálló 
természetvilágot; az eredeti kultúrát és a tör-
ténelmi-építészeti örökséget; a polgárok ma-
gasan képzettek, műveltek; újjászületett a 
hagyományos közösségi önkormányzatiság.” 
A jelen helyzet tükrében mindez szinte „vágy-
álomnak” tűnik.

A számos társszerző együttműködésének és a 
szerkesztők munkájának eredményeképpen 

tényleg alapos, Kárpátalját sokoldalúan be-
mutató, a szó valódi értelmében hiánypótló 
mű született. Érdemes megemlíteni, hogy az 
olvasó sokszor szívesen látott volna összeha-
sonlításokat az egyes adatok tekintetében a 
szomszédos országok vagy Európa megfelelő 
adataival, akár például az iskolázottságról, 
akár a gazdasági élet különböző aspektusairól, 
akár egyebekről van szó. Másrészt a számos 
átfedés kiküszöbölése csak hasznára lett volna 
a könyvnek, bár bizonyos átfedés természetes 
és kikerülhetetlen. 

Akár egészében, akár egyes fejezeteit te-
kintve nemcsak érdekes és – mondjuk ki – 
él vezetes olvasmánnyal lett gazdagabb irodal-
munk, de bizonyos értelemben nélkülözhetet-
len is mind gazdasági, mind kulturális életünk, 
illetve továbbfejlődésünk szempontjából a 
Kárpát-medencében. (Baranyi Béla szerk.: 
Kárpátalja. A Kárpátmedence Régiói 11. Pécs
Budapest: MTA Regionális Kutatások Köz
pontja–Dialóg Campus Kiadó, 2009, 541 p.)

Berényi Dénes
az MTA rendes tagja

Megtartó szavak kisebbségben
Csak a rendszerváltoztatás óta kutathatók a 
korábbi súlyos akadályoztatások nélkül a Kár-
pát-medencei magyar kisebbségek is. Ezért 
sok a teendő, a pótolnivaló. A kutatásban és 
az ismeretterjesztésben is. A hazai nyelv tu do-
mány egyik fontos kutatási programjaként 
(Kontra Miklós irányításával) elindította ha-
táron túli magyar nyelvészek be vonásával a 
szomszédos országokbéli magyarság nyelv-
használatának szociolingvisztikai leírását. Az 
Akadémia is szakmai és erkölcsi kötelességé-
nek tett eleget, amikor a határon túli magyar 
kutatókat és kutatásokat fölkarolta, s amikor 
létrehozta a szomszédos országok magyar 
nyelvi (az adott országban élő magyar anya-
nyelvűek anyanyelvi nyelvhasználatával fog-
lalkozó) intézeteit. Kiadványok, tanulmányok, 
elemzések sora látott napvilágot, s ma már 
sokat tudunk az őshonos Kár pát-medencei 
kétnyelvű kisebbségi magyarság nyelvi világá-
ról, nyelvpolitikai környezetéről, nyelvi gond-
jairól és anyanyelvi kilátásairól egyaránt.

A bemutatandó kötet mintául szolgálhat 
arra, milyen, az anyanyelvvel összefüggő 
hasznos, egyszersmind tehát hasznosítható 
ismereteket célszerű széles körben ismertté 

tenni, annak érdekében, hogy a kisebbségiek 
korszerű ismeretek birtokába jutva egészséges, 
kiegyensúlyozott anyanyelvtudattal élhesse-
nek a mindenkori államnyelv szorításában, 
nyelvi kisebbrendűségi érzések nélkül, iden-
titásuk természetes megélésével. A korszerű 
anyanyelvi ismereteknek része kellene, hogy 
legyen (Magyarországon és a kisebbségben 
is), hogy miképpen áll az anyanyelvközösség 
demográfiai, szociológiai, nyelvpolitikai szem-
pontból, mit jelent a (bármennyire is termé-
szetes, de az esetek többségében mégiscsak) 
kényszerkétnyelvűség viszonyai között élni, 
milyen lehetőségek vannak az anyanyelv is-
kolai tanulására, milyen buktatói vannak a 
tannyelv-választásnak, mit tesznek lehetővé 
az adott ország törvényei, milyen nyelvi jogai 
vannak a kisebbségieknek, mit jelent kétnyel-
vűnek lenni, milyen következményekkel jár 
a kétnyelvűség, mi a helyzet a magyar–magyar 
kommunikációval a Kárpát-medencében, 
amikor a magyar nyelvközösség tagjai csak 
itt nyolc különböző nyelvű országban élnek, 
mire érdemes figyelni, hogy a zökkenőmen-
tes magyar–magyar nyelvi érintkezés megma-
radjon. Kikerülhetetlen témakör a kétnyelvű 
környezet és a nemzeti azonosságtudat: az 
utóbbi gyengülésével csökken az anyanyelvet 




