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LengyeL János

Ne hagyjátok az iskolát!
A 461. számú kormányrendelettől  

az oktatási törvényig

Ukrajna tekintetében, legalábbis magyar szempont-
ból, napjainkban már nem az országban dúló hibrid 
háborúról szól a legtöbb tudósítás, hanem a példátla-
nul jogsértő és kisebbségellenes oktatási törvényről. 
Ugyanis 2017 őszén az ukrán törvényhozás egyhan-
gúan fogadta el az új oktatási és egyben nyelvtör-
vényt, amelynek 7. cikkelye tulajdonképpen felszá-
molja az Ukrajnában élő őshonos nemzeti kisebbsé-
gek anyanyelvi oktatási rendszerét. Amellett, hogy 
az ominózus törvény kidolgozása során nem kérték 
ki egyetlen kisebbség véleményét sem, ebben a for-
májában szembemegy több, Ukrajna által is aláírt, 
nemzetközi szerződéssel, ellentétes a magyar–ukrán 
alapszerződésben foglaltakkal, de még az ország al-
kotmányát is sérti. Az egyre fokozódó nemzetközi 
felháborodás sem gátolta meg Porosenko elnököt 
abban, hogy aláírásával törvényerőre emelje az el
fogadott tervezetet, amely lényegesen korlátozza az 
Ukrajnában élő nemzeti kisebbségek már megszer-
zett jogait. A nép, amely egykor maga is elnyomott 
volt, az úgynevezett demokráciában már elnyomó-
ként lép fel. Az új törvény következtében az a non-
szensz helyzet áll fenn, hogy amíg a szovjet diktatúrá-
ban a magyar fiatalok az anyanyelvükön tanulhattak, 
többek között magam is, az ukrán „demokráciában” 
ezt már nem tehetik majd meg. A kisebbségellenes-
ség nem új keletű jelenség Ukrajnában, a szélsőséges 
nacionalizmus és a sovinizmus már a függetlenség 
kikiáltását követően megjelent, de sok éven át nem 
tudott kormányzati tényezővé válni. Az úgynevezett 
narancsos forradalom 2004es győzelme következté-
ben a szélsőséges nacionalizmus elszabadult, s végül 
polgárháborúhoz és területvesztéshez vezetett. Nem 
2017ben történt az első támadás a kisebbségi, köz-
tük a magyar oktatási rendszer ellen. Az Ukrajnában 
élő kisebbségek számára a Juscsenko–Timosenko 
kettős vezette, a már említett narancsos forradalom 
győzelme kongatta meg a vészharangot. A naciona-
lista és soviniszta elemeket soraiban tudó új kor-
mánykoalíció egyik legfőbb törekvése az országban 
élő jelentős létszámú nemzeti kisebbség mielőbbi 
asszimilálása, aminek következtében célponttá vál-
tak a kisebbségi oktatási rendszerek is.

2008. május 6án Ivan Vakarcsuk, a Timosenko
kormány oktatásügyi minisztere kiadta a 461. számú 
rendeletet, amely az ukrán nyelv nemzetiségi iskolák-
ban történő oktatásának javítását tűzte ki céljául. Ak
 kor még Ukrajnában nem volt meg a kellő politikai 
közeg, támogatottság, hogy az ultra-nacionalisták tör-
vénybe foglalják a jogsértő akaratukat. A rendelet 
szerint a nemzetiségi iskolákban három év alatt az ok-
tatási nyelvet át kell állítani az ukránra, azaz a gazda-
nép nyelvére. Az világos, hogy ez a nacionalista in-
díttatású intézkedés Ukrajna legnagyobb kisebbsége, 
a 11-13 milliós orosz közösség és annak oktatási rend-
szere ellen irányul, de ezzel együtt más nemzetiségi: 
román, lengyel, tatár iskolák, és a különösen fejlett és 
széleskörű magyar iskolarendszer is komoly veszélybe 
került. A miniszteri rendelet eredeti formájában való 
végrehajtása a magyar iskolarendszer teljes felszá-
molását eredményezné. Magyarán szólva a magyar 
gyerekek három év múlva, 2011-re már nem tanulhat-
tak volna az anyanyelvükön. Ez akkor elmaradt, de 
sajnos 2017-re megvalósult, legalábbis jogi értelem-
ben, továbbá ezt már nem kormányrendelet, hanem 
törvény szavatolja. Ukrajna manapság már minden 
szomszédjával rossz viszonyban van, bel és külpoli-
tikai ámokfutásának köszönhetően elvesztette több 
korábbi szövetségesét. A hatalom nagy nyomás alatt 
tartja a kárpátaljai magyar vezetőket, a központi saj-
tóban szinte naponta jelennek meg Magyarországot, 
a magyarságot gyalázó cikkek, riportfilmek. Leg utóbb 
a megyei tanács soviniszta képviselői Orosz Ildikót, 
a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség vezetőjét 
vádolták meg ukránellenes tevékenységgel, és azon-
nali menesztését követelték. A Kanadából exportált ok-
tatási miniszter cinikusan azt nyilatkozta, hogy a ki-
sebbségellenes oktatási törvény éppen a kisebbségek, 
köztük a magyarok érdekében született. A házelnök 
pedig kijelentette: jobb, ha a Velencei Bizottság Uk 
raj  nának kedvező ajánlást ad, mert a törvény vissza-
vonására nincs semmilyen mód. Ezt nyugodtan te-
kinthetjük politikai zsarolásnak. Az Európa Tanács 
nyomatékosan felszólította az ukrán kormányt, hogy 
tartsa be a Velencei Bizottság ajánlásában foglaltakat, 
miszerint a nemzeti kisebbségek bevonásával kell meg-
szervezni az anyanyelvi oktatást. Sajnos a kijevi re-
zsim sajátosan értelmezi ezt az ajánlást, számos uk -
rán újság arról cikkezik, hogy a bizottság Ukrajnának 
adott igazat, az ország kisebbségeivel szemben. 

Korántsem Vakarcsuk úr és az őt alkalmazó kor-
mány intézte az első támadást az ukrajnai magyar 
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nyelvű oktatás, vagy annak egyes tanintézményei 
ellen, viszont addig ez volt a legveszedelmesebb.  
A negatív előjelekből korábban sem volt hiány. Még  
a Kucsmaéra alatt hozták létre Beregszászon a Ma 
gyar Tanárképző Főiskolát, a II. Rákóczi Ferenc 
Kárpátaljai Magyar Főiskola elődjét. A vezetőségnek 
már a megalakulása pillanatától hatalmas ellenszél-
lel szemben kellett navigálnia. A folyamatosan bő 
vülő felsőoktatási intézmény a városi tanácstól meg-
kapta a korábbi Törvényszék épületét. Az ukrán 
állam egyetlen kopejka támogatást sem nyújtott az 
alapítványi fenntartású intézménynek. A főiskola  
a magyar állam, önkormányzatok, alapítványok és 
magánszemélyek segítségével működött és működik 
mindmáig. Az ukrán állam, ahelyett hogy anyagi 
vagy egyéb segítséget nyújtott volna, hatalmi szóval 
el akarta venni az oktatási intézménynek otthont adó 
épületet. Soós Kálmán rektor, Orosz Ildikó igazgató 
és munkatársaik minden követ megmozgattak az 
épület védelmében. A hatalom végül, többek között 
magyarországi politikusok és közszereplők, az Euró
 pai Unió és az USA kongresszusa hathatós közbenjá-
rásának is köszönhetően, meghátrált. A II. Rákóczi 
Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola sokáig az egyet-
len Magyarországon kívül működő, magyar tannyel-
vű felsőoktatási intézmény volt. 

Az újabb támadást az ukrán nyelvű emeltszintű 
érettségi bevezetése jelentette. Az ukrán anyanyelvű 
tanulóknak is komoly nehézséget okozó tesztkérdések 
miatt a végzős kárpátaljai magyar diákok túlnyomó 
része megbukott, és így elesett a továbbtanulástól.  
A kárpátaljai magyar érdekképviseletek hiába tilta-
koztak a szaktárcánál. A dolgok ilyetén állása miatt 
sok magyar szülő ukrán iskolába íratta be tanköteles 
korú gyermekét, sőt, az is előfordult, hogy a tanév 
közben íratták át gyermeküket magyar iskolából uk-
ránba. A szóban forgó miniszteri rendelet még in-
kább felerősítette ezt a folyamatot, pedig ezzel a ma-
gyar szülők a hatalom kezére játszanak, elősegítve  
a kormány asszimilációs politikáját. Egy nyelv addig 
él, amíg van élő ember, aki beszéli azt. A magyar 
nyelvű oktatás hiányát nem ellensúlyozhatja egyedül 
a család. Az asszimilációs folyamat két emberöltő 
alatt teljessé válhat, azaz nem lesz többé Kárpátalján 
magyarul beszélő ember. Ezt Hrinevics a kárpátaljai 
magyar tanárokkal folytatott tárgyaláson ki is jelen-
tette. Továbbá azzal nyugtatgatta a pedagógusokat, 
hogy egyetlen magyar tannyelvű iskolát sem záratnak 
be, az eredeti nevüket is megtarthatják, sőt olyan tan-

tárgyakat, mint a magyar nyelv és irodalom, ezentúl 
is magyarul tanulhatják a diákok.

Vakarcsuk rendelete természetesen nem maradt 
visszhang nélkül, az akkor még megosztott ukrajnai 
magyar közösségnek szinte minden jelentős képvise-
lője megszólalt a témában. Az Ukrajnai Magyar De 
mokrata Szövetség (UMDSZ) aláírásgyűjtésbe kez-
dett a rendelet visszavonása ügyében. Az országos 
magyar szervezet az ügy megnyugtató rendezése ér-
dekében beadvánnyal fordult az ukrán és a magyar 
kormányhoz. Az MTIhez is eljuttattak egy közle-
ményt, amelyben aggodalmukat fejezték ki az ukraj-
nai közoktatásban tapasztalható állapotok miatt.  
A szervezet vezetősége felháborodásának adott han-
got az oktatási miniszter május 26-án kelt 461. számú 
rendeletével kapcsolatban, amely nyíltan kisebbség-
ellenes, és több szempontból is sérti Ukrajna alkot-
mányát. A magyar iskolarendszer ukrán nyelvűre 
való átállítása az ukrajnai magyar közösség beolva-
dását eredményezheti, Kijevnek ez a célja, amit ma 
már meg sem próbál palástolni. Az UMDSZ nyilat-
kozata kiemelte, hogy az ominózus rendelet nemcsak 
alkotmányellenes, hanem ellentétes a fennálló ukrán 
törvényekkel, az ország nemzetközi kötelezettségvál-
lalásaival és egyes nemzetközi egyezmények előírá-
saival is, továbbá kétségessé teszik Ukrajna európai 
integrációs erőfeszítéseit, aláássák az állam nemzet-
közi tekintélyét és megítélését. Ma már sokkal súlyo-
sabb a helyzet, mint 2008-ban volt. Ukrajna a nagy-
hatalmi politika véres játszóterévé vált, elvesztette 
területének jelentős részét, évek óta polgárháború 
dúlja, anyagi és erkölcsi válságba süllyedt, a szabad-
ság és a gazdagság illúzióját kergetve, elvesztette tel-
jes függetlenségét. A nyilatkozathoz visszatérve, az 
UMDSZ felkért minden, a kárpátaljai magyarsággal 
együtt érző „honfitársat, érdekvédelmi és szakmai 
szervezetet, hogy nyíltan csatlakozzon az akcióhoz, 
és ítélje el a magyarellenes, kisebbségellenes intézke-
déseket.”

Ugyancsak tiltakozását fejezte ki a másik kárpát-
aljai magyar érdekvédelmi szervezet, a Kárpátaljai Ma -
gyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) is. A KMKSZ 
korábban hibát követett el, amikor választási szövet-
ségre lépett a szélsőséges nacionalista pártokat és 
szervezeteket soraiban tudó „narancsos koalícióval”. 
Cserébe Kovács Miklós, a KMKSZ akkori elnöke  
a szerény 99. helyet kapta Viktor Juscsenko pártjá-
nak, a Mi Ukrajnánknak a listáján, természetesen nem 
került be a „Verhovnij Radába”. Juscsenko pedig,  



Szemhatár

2018. január  |  www.magyarnaplo.hu | 9Magyar
Napló

a választási győzelme után, gyorsan elfelejtette a kár-
pátaljai magyarságnak tett ígéreteit. Ebben a paktum-
ban az államfőn és pártján kívül mindenki vesztett, 
de a legnagyobb vesztes a kárpátaljai magyarság. Azt 
sem szabad elfelejteni, hogy Ivan Vakarcsukot éppen 
a Mi Ukrajnánk pártja delegálta a Timosenkoka 
binetbe, aki elszántan igyekezett mindenáron vég-
hezvinni elképzeléseit, amiben Viktor Juscsenko ál-
lamfő is támogatta. 

A heves és elkeseredett tiltakozások végül azt ered-
ményezték, hogy Kárpátaljára látogatott Olekszandr 
Szemenenko, az oktatási minisztérium nemzetiségi 
oktatással foglalkozó főmunkatársa. A hivatalos ver-
zió szerint az oktatási szakembernek az információ-
szerzés volt a fő feladata, ebben segítségére volt 
Braun László, a kárpátaljai megyei oktatási és tudo-
mányos főosztály nemzetiségi iskolákkal foglalkozó 
munkatársa. Szemenenko látogatása során találkozott 
több magyar iskola igazgatójával, tanárokkal, szak-
vezetőkkel, a magyar érdekképviseleti szervezetek 
vezetőivel, a Kárpátaljai Magyar Szülők Szövet  sé
gének képviselőivel. A beregszászi főiskolán tárgya-
lásokat folytatott Orosz Ildikóval és a Kárpátaljai 
Magyar Pedagógusok Szövetségének más tisztviselő-
ivel. Az itt megjelent pedagógusok a kijevi vendég 
tudtára adták: amennyiben az eredeti formájában 
léptetik életbe a magyarokat hátrányosan érintő ren-
deletet, akkor a magyar iskolák általános sztrájkba 
kezdenek. Körútja végén Szemenenko kijelentette: 
szerinte nem törlik el az ominózus rendeletet, de lát 
esélyt arra, hogy bizonyos pontokban a szakminisz-
ter változásokat eszközöljön. Ma sokkal súlyosabb  
a helyzet, hiszen a hatalom semmilyen kompromisz-
szumra nem hajlandó, sőt, cinikus módon, a törvény-
sértő törvényt úgy állítja be, miszerint az a kisebbsé-
gek érdekeit szolgálja. 2008ban végül is a szaktárca 
néhány pontban engedett, így a beígért sztrájk szep-
temberben elmaradt. Egyelőre. 

Magyarország és Ukrajna kapcsolatát már koráb-
ban megmérgezte a Vereckei honfoglalási emlékmű 
körül kialakult huzavona, az azóta eltelt időben az 
újabb ukrán atrocitások csak súlyosbították a helyze-
tet. Az eredeti terv szerint Matl Péter munkácsi szob-
rászművész alkotását március 15én a két államfő, 
Viktor Juscsenko és Sólyom László közösen avatták 
volna fel. Ám ezt az ukrán nacionalisták, a Juscsenko 
és Timosenko tömörülésében lévő pártok és szerve-
zetek megakadályozták. A fokozódó magyarellenes-
ség miatt Sólyom László is elhalasztotta az ukrajnai 

útját. A magyar köztársasági elnök végül július ele-
jén kétnapos látogatásra Kijevbe utazott. Sólyom több 
más téma mellett vendéglátóinak felvetette a kárpát-
aljai magyar iskolák létét veszélyeztető kormányin-
tézkedések problematikáját. A magyar politikus hang-
súlyozta: „Abban a pillanatban, amint az oktatás 
kétnyelvűvé válik, az a nyelvvesztés iskolája lesz.” 
Ez volt az első hivatalos magyar diplomáciai lépés  
a magyar nyelvhasználatot korlátozó miniszteri rende-
let ellen. Sólyom László hangsúlyozta, hogy ez nagy-
mértékben felgyorsítaná a kárpátaljai magyarság be-
olvadását, amit a határokon túl élő 3,5 millió fős 
magyarságért felelős anyaország nem tud elfogadni. 
A magyar államfő emlékeztette vendéglátóit, hogy 
az ominózus rendelet szöges ellentétben áll az 1991. 
évi magyar–ukrán nyilatkozattal és a magyar–ukrán 
alapszerződéssel, amely egyezmények szavatolják  
a kisebbségi jogokat. Amíg korábban Juscsenko azt 
nyilatkozta, hogy nem fogják visszavonni a 461. 
számú rendeletet, s napjainkban az utódja is hason-
lóan nyilatkozik a törvény kapcsán, a Sólyommal 
folytatott megbeszélést követő sajtótájékoztatón kije-
lentette, hogy az „ukrán fél nyitott a kárpátaljai ma-
gyar iskolákban a kétnyelvű oktatás problémájának 
megoldására.” Megállapodás született arról, hogy 
államtitkári szinten szakmai egyeztetésekre kerül sor 
a két szaktárca között. Megértőbbnek bizonyult Julija 
Timosenko ukrán kormányfő, aki szerint: „kissé el 
sietett lépés volt az ukrán nyelv általánossá tétele.” 

Kijevben Sólyom László találkozott az ukrajnai ma-
gyar vezetőkkel is. Gajdos István az Igazi Kárpáti Igaz 
Szónak adott interjújában a következőket nyilatkoz-
ta: „Az elnök úr arról tájékoztatott bennünket, hogy 
ukrán kollégájával abban állapodtak meg, hogy a két 
ország szakminisztériumai munkacsoportokat hoznak 
létre a problémás kérdések megoldása érdekében.” 
Az is kiderült, hogy Viktor Juscsenko elzárkózott  
a rendelet visszavonásától, legfeljebb annak módosí-
tását helyezte kilátásba. Ezt a felelős ukrán politikus 
mondta, aki a választások előtt mindent megígért  
a KMKSZ vezetőjének a magyar voksokért cserébe. 
Néhány évvel később hasonlóan járt Brenzovics Lász
 ló, a KMKSZ jelenlegi vezetője is, a különbség csak 
annyi, hogy Juscsenko helyett ma már Porosenko lett 
az újabb hitszegő, továbbá, Brenzovics pártlistáról be-
került a törvényhozásba, ám a 2008ban felvázolt ok-
tatási rémálom sajnos mára már riasztó valósággá vált. 

Az UMDSZ vezetője így folytatta: „Hangsúlyosan 
szóltam arról, hogy nem egyedi, elszigetelt kisebb-
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ség- és magyarellenes megnyilvánulásoknak vagyunk 
tanúi Ukrajnában. Tendenciává vált, igazi kampány 
bontakozott ki ellenünk”. A Vereckei emlékmű kál-
váriája, Volodimir Pipas, a Megyei Tanács Mi Uk  raj
 nánk által delegált képviselőjének kirohanásai a mun-
kácsi vár Turulszobra ellen, a beregszászi magyar 
szobrok és emléktáblák elleni vandalizmus, a magyar 
sírok meggyalázása stb. egyértelműen alátámasztják 
Gajdos István szavait. Beregszász város korábbi pol-
gármestere világosan kimondta: „Az ukrán szélsősé-
ges nacionalista erők vérszemet kaptak, s minden 
fronton támadnak. A legszomorúbb az egészben, 
hogy az államhatalom intézkedései is az ő malmukra 
hajtják a vizet. (…) Beregszászban tanácsi határozat-
tal állunk ki nemzeti lobogóink használata mellett,  
s erre szólítom fel a többi önkormányzatot is. (…)  
a közösségünket sújtó intézkedések ellentétesek Uk 
rajna Alkotmányának számos tételével, törvényeivel, 
nemzetközi kötelezettségvállalásaival, a nemzetközi 
jog előírásaival. (…) a hagyományosan jó ukrán–ma-
gyar kapcsolatoknak is felbecsülhetetlen károkat okoz-
nak. Nem véletlen, hogy mindez már az Európai 
Parlamentben is téma.”

Vakarcsuk önkényes rendelete nemcsak a kárpát-
aljai magyarság körében váltott ki hatalmas ellen-
kezést. A kárpátaljai megyei tanács tizennyolcadik 
ülésszakán, a magyar képviselők javaslatát elfogadva, 
az önkormányzat hivatalos tiltakozó levelet intézett 
Julija Timosenko miniszterelnökhöz és az oktatási 
tárca vezetőjéhez. Az ellenzék vezető ereje, a Régiók 
Pártja is aktivizálta magát, július végén a párt frak-
cióvezetője Ivan Vakarcsuk távozását követelte. Ivan 
Popescu, a Régiók Pártjának tagja ötvenhárom képvi-
selőtársával közösen küldte el felhívását a miniszter-
hez, hangsúlyozva, hogy az oktatási tárca korlátozza 
a nemzeti kisebbségek jogrendszerét, ami egyben al-
kotmányos jogokat sért. Az ugyancsak régiós Vadim 
Kolesznicsenko szerint Vakarcsuk szertefoszlatja Uk-
 rajna európai törekvéseinek esélyeit. Mint azt a 2017-es 
történések megmutatták, ebben nem lett igaza, habár 
Ukrajna rettentő távolságra van az európai uniós 
csatlakozástól, Brüsszelt sokáig nem érdekelte, nem 
zavarta az új ukrán oktatási törvény jogsértő mivolta. 
Ám Magyarország kitartása meghozta gyümölcsét, 
ugyanis a közelmúltban az EUukrán társulási ta-
nács közös nyilatkozatába majdnem szó szerint bele-
kerültek a magyar kormány elvárásai. Szijjártó Péter 
külgazdasági és külügyminiszter többször kijelen-
tette: Magyarország mindaddig blokkolni fogja Uk 

rajna EU csatlakozási erőfeszítéseit, amíg a kijevi 
kormány el nem törli, vagy meg nem változtatja az 
oktatási törvényt. 

Egy általános közhelyet alátámasztva, miszerint 
nincs új a nap alatt, Sztaniszlav Arzseritiny, Vakar -
csuk párttársa szerint viszont a kárpátaljai nemzeti-
ségi problémákat kívülről gerjesztik. Vajon 2008ban 
kire, kikre utalt az ukrán honatya, csak nem az akar-
ta sugallni, hogy Magyarország állt a háttérben? Nem 
tudhatom, Arzseritiny milyen indíttatásból ragadtat-
ta magát erre a kijelentésre, hiszen Magyarország 
erejéből néhány erőtlen tiltakozásra és diplomáciai 
lépésre futotta, ellentétben Oroszországgal, amely min-
den lehetséges eszközt bevetett, hogy megsegítse az 
Ukrajnában élő oroszokat. Persze Magyarországnak 
nagyságrendekkel kisebb a mozgástere az ilyen hely-
zetekben, ennek ellenére a kárpátaljai magyarság eré-
lyesebb és hathatósabb segítséget és támogatást vár el 
az anyaországtól. Mára legalább ez teljesült. A ma-
gyar kormány mindent megtesz, hogy megvédje az 
Ukrajnában élő magyar kisebbség érdekeit. 

A kormány nyelvpolitikája ellen országos ellenál-
lás bontakozott ki. Az Ukrajnában élő nemzeti ki-
sebbségek szervezetei és társadalmi csoportosulások 
képviselői nyílt levelet intéztek Viktor Juscsenkóhoz, 
Julija Timosenkóhoz, Arszenyij Jacenyuk házelnök-
höz és Nyina Karpacsova ombudsmanhoz, amelyben 
követelték a rendelet mielőbbi visszavonását. A nyi-
latkozatot több orosz és román civil szervezet mellett 
a magyarok is aláírták. „A magyar gyereknek ugyan-
az az érdeke, mint az orosznak, az ukránnak vagy 
akár a németnek: hogy anyanyelvén tanuljon. A tudást, 
az alapfogalmakat anyanyelvén sajátítja el a gyermek, 
az ukrán vagy korábban az orosz csak második nyelv. 
A szülő a saját felelőtlenségét leplezi azzal, ha azt 
hiszi, hogy ukrán iskolába adva a gyereket, jobban 
fog tudni haladni (…) aki már az első osztályban hát-
rányban lesz, állandóan le kell majd küzdenie az uk 
rán nyelv hiányos ismeretéből adódó nehézségeket.”

Ukrajna már 2008-ban is komoly gazdasági vál-
ságban volt, amit súlyosbít a politikai élet káosza, fe-
jetlenség uralkodott az oktatási rendszerben is. Az 
országban több száz különböző akkreditációjú és tu-
lajdonformájú egyetem és főiskola működött, sokuk-
ban alacsony szintű oktatás folyt. Hatalmas mérete-
ket öltött a korrupció, amelyet a 2007-ben bevezetett 
emeltszintű érettségi sem tudott számottevően visz-
szaszorítani. Ezt az Ukrán Belügyminisztérium saj-
tószóvivőjének nyilatkozata is alátámasztja. Az uk rán 
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diákok között végzett felmérésből az derült ki, hogy 
előreszeretettel korrumpálják a tanáraikat. A 2007es 
év emeltszintű érettségi eredményeinek alapján Kár
pátalja a sereghajtók között szerepelt, ezt az ukrán és 
a magyar szakemberek egyaránt a magyar diákok hi-
ányos ukrán nyelvtudásának tudják be. Kárpátalját 
még a többségében oroszok és tatárok lakta Krím-
félsziget is megelőzte. A Krímnél maradva, 2008 au-
gusztusának végén a Krími Autonóm Köztársaság 
Oktatásügyi Minisztériuma elvetette az oktatási mi-
niszter rendeletét. Tatjana Doncsenko egy ukrán in-
ternetes hírportálnak azt nyilatkozta, hogy tudomása 
szerint Vakarcsuk rendeletét az Igazságügyi Minisz 
térium még nem hagyta jóvá. 

Az ukrán oktatásban tapasztalható áldatlan állapo-
tokat súlyosbítja az ukrán média hozzáállása. Szá  mos 
cikk, riport, dokumentumfilm a válság kialakulásá-
ért a kisebbségeket teszi felelőssé, nincs ez másként 
napjainkban sem. A nacionalista szervezetek egysé-
gesen Ivan Vakarcsuk mögé sorakoztak fel, sajnálatos, 
de így tett számos felsőoktatási vezető is. A magyar-
ellenességéről elhíresült Volodimir Fenics, az Ung 
vári Nemzeti Egyetem történelem karának dékánja 
az ungvári www.zakarpattya.net.ua nevű internetes 
hírújságban a következőket írta: „Ukrajna diplomá
ciailag teljesen kapitulált Magyarország és a »neki 
alárendelt« ukrajnai magyar szervezetek előtt a ki-
sebbségi, különösen az anyanyelvű oktatási jogok 
biztosítása terén.” Így folytatta: „Ukrajna a magyar 
történelem tantárgyként való oktatásának engedé-
lyezésével a magyar iskolák diákjaiból nem ukrán, 
hanem magyar hazafiakat nevel.”

A magyarellenes közvélemény-formálás még in-
kább felerősödött Sólyom László augusztusban tett 
beregszászi villámlátogatása után. A Zerkalo Negyeli 
című kijevi hetilap szerint „(…) a magyar államfő né-
hány órás látogatása súlyosan sértette az ukrán nem-
zeti érdekeket.” A sem politikai, sem erkölcsi kor-
rektséggel nem vádolható hetilap nehezményezte, 
hogy Sólyom László felvetette az ukrajnai pártlistás 
rendszerű választási rendszer káros voltát, amely 
megfosztja a kisebbségeket az önálló parlamenti kép-
viselettől, pedig az korábban alanyi jogon, a szám-
arányukat figyelembe véve, automatikusan járt ne 
kik. Természetesen a kétnyelvű oktatás témája is 
szóba került. Ez már tényleg kiverte a biztosítékot  
a cikk szerzőjénél. Így reagált a magyar államfő fel-
vetésére: „A szomszédos ország elnökének természe-
tesen lehet saját véleménye Ukrajna választási rend-

szeréről és nyelvpolitikájáról, hasonló kijelentéseket 
tennie azonban – a diplomácia nyelvén fogalmazva 
is – nem egészen korrekt.”

A magyar iskolák vezetői, tanárok, szülők és diá-
kok egyaránt szorongva kezdték meg az új tanévet. 
Az ünnepélyes tanévnyitókra rányomta bélyegét a bi-
zonytalanság, a keserűség. Mindenki átérezte, hogy 
itt jóval többről van szó annál, mint hogy egy magyar 
kisdiák magyarul tanulja-e mondjuk a történelmet, 
vagy éppen ukránul. A fő kérdés már az, vajon sike-
rüle megvédeni a nemzettudat alappillérét, a magyar 
iskolarendszert? Csapon, ahol a város önkormányza-
ta elutasította a miniszteri rendeletet, Moha László,  
a 2. sz. Széchenyi István Középiskola igazgatója ün-
nepi beszédében kijelentette: reméli, a minisztérium 
bölcs munkatársai átgondolják, milyen következ-
ményekkel jár a kisebbségi iskolák elukránosítása, 
megtalálják a megfelelő módszereket, amelyekkel elő 
le  het segíteni, hogy a magyar diákok tökéletesen el-
sajátítsák az államnyelvet, anélkül hogy anyanyel
vüket elfelejtenék. A Nagydobronyi Középiskolában 
ifj. Kántor József iskolaigazgató beszédében kihang-
súlyozta: „…egyre nagyobb a kihívás évről évre. És 
ez sajnos nemcsak az általános fejlődésnek köszön-
hető, hanem azoknak az ukrajnai törvényeknek és 
szabályoknak is, melyek egyre nehezebb helyzetbe 
hozzák a kárpátaljai magyar oktatást, és már veszé-
lyeztetik annak jövőjét. Arra kell törekednünk, hogy 
a kezeink között felnövekvő generáció olyan alapokat 
kapjon, hogy felnőtté válva stabil alapköve legyen 
nemzetünknek.” 

A Nagyszőlősi Perényi Zsigmond Középiskolában 
Lengyel Donát, a Nagyszőlősi Ferencesrendi Misszió 
szerzetes papja felszólította a diákokat: a jövő nem-
zedékeként óvják és ápolják a magyar nyelvet, kultú-
rát, a hagyományokat, ezért legyenek öntudatos ma-
gyar keresztény felnőtteké, és váljon hivatásukká  
a magyarságuk. Sari József, a Viski Kölcsey Ferenc 
Középiskola igazgató-helyettese többek között a kö-
vetkezőkkel fordult a megjelentekhez: „452 év óta 
minden év kora őszén elsős gyerekek indultak a viski 
magyar iskolába. Különböző korszakokat, rendszere-
ket éltünk meg és túl: két biztos pontunk mindig volt 
– a templom és az iskola. Én hiszem azt, hogy min-
den nehézség, fondorlat ellenére munkál e közös-
ségben annyi ész, szív, akarat és kitartás, hogy ez az 
elkövetkező száz évben is úgy legyen.”

A beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Ma 
gyar Főiskola tanévnyitó ünnepségét a szokásoknak 
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megfelelően a városi református templomban tartot-
ták meg, amely az iskola épületével szemben található. 
Dr. Soós Kálmán rektor, aki sajnos időközben el-
hunyt, az újonnan felvételt nyert hallgatókat üdvözöl-
te, felkérte őket, hogy vállaljanak szolidaritást azon 
társaikkal, akik a szaktantárgyaikból ugyan magas 
pontszámot értek el, de ukrán nyelvből nem tudták 
elérni a 124-es ponthatárt. Sajnos nagyon sokan vol-
tak, akik az ukrán nyelv miatt nem nyertek felvételt. 
E diákok számára két út kínálkozik: a következő 
évben megpróbálnak felvételt nyerni valamelyik ma-
gyarországi felsőfokú tanintézménybe, vagy az előt-
tük álló egy évben intenzíven tanulják az ukrán nyel-
vet a jövő évi sikeres felvételi érdekében, de biztosan 
lesznek olyanok is, akiket letört és visszavetett ez  
a kudarc. Talán még a továbbtanulásról is letesz-
nek. Ez a minisztériumi intézkedés arra ösztönzi  
a kárpátaljai magyar fiatalokat, hogy Magyarországra 
menjenek tanulni. Már ha a család anyagi helyzete 
ezt lehetővé teszi számukra. Köztudott tény, hogy  
a Magyarországon diplomát szerzők 95%a elvész a 
kárpátaljai magyarság számára, mert tanulmányaik 
befejeztével nem térnek vissza szülőföldjükre. Ha  
a dolgok emberi oldalát nézzük, ezt nem is lehet fel-
róni a számukra. Mindenkinek csak egy élete van, 
ebből kell kihoznia a legtöbbet és a legjobbat. Az 
egyéni érdek sokszor felülírja a közösségét.

Vakarcsuk és a kormány elszántan próbálta foga-
natosítani a törvénysértő rendeletet, de elszántak  
a kisebbségek is. Az ukrajnai politikai pártok közül 
2008ban a legmarkánsabban a Régiók Pártja állt ki  
a nemzetiségi iskolák ügye mellett. Az oroszbarát tö-
mörülés parlamenti képviselőcsoportja visszatérően 
a 461. számú rendelet azonnali visszavonását, és a fő-
bűnös, a nacionalizmussal is megvádolt Ivan Va  kar 
csuk oktatási és tudományos miniszter menesztését 
és felelősségre vonását követelte Julija Timosenko 
kormányfőtől. Figyelemre méltó, hogy a frakció nem 
csupán a szakminiszter menesztését követelte, hanem 
személyes felelősségre vonását is, amiért átgondolat-
lan és felelőtlen intézkedésével megsértette az ukraj-
nai kisebbségek érdekeit, az alkotmányt, az ország 
törvényeit, és nem utolsósorban ártott Ukrajna nem-
zetközi hírének. Vadim Kolesznicsenko képviselő 
szerint a rendelet „bűnös kísérlet, a nemzetiségi isko-
lák, vagyis közel 1500 tanintézet és félmillió tanuló 
átállítása a kétnyelvű oktatásra, a kisebbségek nyel-
vének az oktatási folyamatból való kiszorítása révén.” 
A magyar pártok és szervezetek is csatlakoztak a kö-

 zös tiltakozáshoz, emellett önállóan is keresik azokat 
a fórumokat, amelyek hathatós segítséget nyújthat-
nak számukra a magyar iskolák megmentéséért foly-
tatott harcban. 

Az ukrán kormányzat teljesen figyelmen kívül 
hagyta Magyarország visszafogott diplomáciai lépé-
seit. Napjainkban a Porosenkokormány sem veszi 
komolyan a magyar diplomáciát, a kormányzati nyi-
latkozatok azt tükrözik, hogy a hatalom, az USAval 
és az EUval a háta mögött, meg van győződve, hogy 
büntetlenül taposhatják el a kisebbségek jogait, még a 
látszatdemokráciára sem ügyelve. Pedig ezzel számos 
kellemetlenséget okoznak maguknak: a legutóbb ak 
kor érte meglepetés a Porosenko-rezsimet, amikor 
Magyarország fellépésére az Európai Unió határo-
zottan elzárkózott a keleti nyitástól. De ez nemcsak  
a magyar diplomáciának köszönhető, hiszen a nyu-
gateurópai vezetők sem szívesen látnának az EU
ban egy olyan instabil országot, mint Ukrajna, ahol 
polgárháború dúl, és még konkrét határai sincsenek.

A Timosenkokormányzat 2008ban főként a ki-
sebb létszámú nemzetiségeket vette célba, mivel ak -
kor az oroszok Ukrajnában még jelentős politikai erőt 
képviseltek. Nem véletlenül jegyezte meg Med  vigy 
István, az UMDSZ megyei képviselője: „(…) nem 
szabad megfeledkeznünk arról, hogy az Ukrajnában 
élő orosz lakosság száma többszörösen meghaladja  
a magyarokét. Márpedig, ha nekik kijárnak a szám-
arányukból adódó előnyök, akkor ezek minden nem-
zetiség esetében is érvényesek”.

A 461. számú kormányrendelet nemcsak az oro-
szokkal hozta közelebb a magyarokat, hiszen ez az 
intézkedés nem kevésbé sújtotta az ukrajnai román-
ságot is. Ukrajnában amúgy sem tapasztalható a Ro 
mániában jelenlevő magyar–román ellenszenv. Kár
pátalja mindig egy soknemzetiségű, békés sziget volt 
Európa közepén, és remélhetőleg a jövőben is az 
marad. Igaz, hogy a szegénység, a nyomor hosszabb 
időre rendezkedett be ezen a vidéken, ennek ellenére 
korábban sosem fordultak elő faji vagy vallási villon-
gások. Ha a politika baljós démona nem szólna közbe, 
a vidék soknemzetiségű lakossága ma is békében 
élne egymás mellett, egymással.

A kormányrendelet ellen az ukrajnai románok is 
hevesen tiltakoztak, akik nemcsak Kárpátalján, ha -
nem Csenyivci és Odessza megyében is nagyszámú 
közösséget alkotnak. „Mentsétek meg a románságot!” 
– segélykiáltással fordultak a bukaresti vezetőkhöz. 
„A nem ukránok elukránosítása és a kisebbségiek el-
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nemzetietlenítése sztahanovista ütemben zajlik” – áll 
az Ukrajnai Románok Közösségének nyílt levelében. 
Az Európai Parlamentben Romániát képviselő Tőkés 
László sürgette az Unió és a tagállamok kiállását az 
Ukrajnában élő kisebbségekért, különös tekintettel  
a románságra és a magyarságra, iskolái védelmé-
ben, de ennél is továbbment, és azt kérte: az Európai 
Unió egységesen ítélje el az ukrán vezetés erőszakos 
asszimilációs törekvéseit: „Európa álljon ki a jog-
fosztott és veszélyeztetett ukrajnai nemzeti kisebb-
ségek védelmében.” Az EU ez irányú lépésére azóta 
is várunk. 

A kárpátaljai magyar iskolákért emelte fel sza-
vát Jeszenszky Géza volt külügyminiszter (vajon az 
akkor hivatalban lévő miért hallgatott?), Szájer Jó 
zsef, az Európai Parlament Magyar Néppárti Kép 
viselőcsoportjának vezetője, Szekeres Imre Ma  gyar
ország honvédelmi minisztere is. Kívánatos lenne, 
ha az Európai Unió a kisebbségi jogok védelmében 
végre ténylegesen is fellépne.

A 2008-ban hatodik alkalommal megrendezett 
Kár  pátmedencei Magyar Képviselők Fórumán is na-
pirendre került az ukrán oktatáspolitika. Az ülésen 
Kovács Miklós, a KMKSZ akkori vezetője számolt 
be a kárpátaljai magyarság elleni durva támadásról. 
Hangsúlyozta: „az ukrán állam szervezett és nagyon 
erőszakos lépéseket tett a nem ukrán nyelvű oktatás 
ellehetetlenítésére.” Szili Katalin, a magyar parla-
ment elnöke levélben kérte ukrán kollégája segítségét 
a kárpátaljai magyar nyelvű iskolák megmaradása 
érdekében.

Az Ukrán–Magyar Kormányközi Kisebbségi Ve 
gyes Bizottság Ungváron megtartott ülésszakát ér 
tékelve, Gémesi Ferenc, a Miniszterelnöki Hivatal 
kisebbség és nemzetpolitikáért felelős szakállamtit-
kára nyilatkozta: „Van értelme Kárpátalján magyar 
nyelvű iskolába járatni a gyerekeket, mert van jövője 
a magyar nyelvű oktatásnak Ukrajnában.” Elmondta, 
hogy a magyar fél felkérte az ukrán közoktatási ható-
ságot, hogy a korábbi gyakorlathoz hasonlóan bizto-
sítsa a magyar nyelvű érettségi és felvételi lehető
séget a magyar végzősök számára. Magyarország az 
ukrán nyelvű oktatás hathatós elősegítéséhez és meg-
nyugtató rendezéséhez minden segítséget felaján-
lott. Ez mind szépen hangzik, ugyanakkor nem tudja 
elkendőzni a tényt, hogy semmilyen megnyugtató 
megállapodás nem történt. Az ülésen felszólaló dr. 
Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szö 
vetség elnöke leszögezte: a jelenlegi ukrán oktatás-

politika egy 2002 óta tartó negatív folyamat betető-
zése. A 2004ben győzött „narancsos” forradalom-
ban létrejött az ukrán politikai nemzet, a december 
5i eredménytelen magyarországi népszavazással pe
 dig – Orosz Ildikó szavait idézve – Magyarországon 
„leírták a kárpátaljai magyarságot”. Kétségtelen, hogy 
könnyebb elbánni egy olyan kisebbséggel, amelynek 
nincs anyaországa, vagy van, de az felelőtlenül vi-
szonyul a határain túl élő nemzettársaihoz. Az ukrán 
emeltszintű érettségik miatt nagyságrendekkel csök-
kent az érettségivel rendelkezők száma a kárpátaljai 
magyarok körében. 

Összegezve a tényeket, az ukrán vezetés olyan 
irányelveket követ, amelyekkel az ország nemzetál-
lammá változtatását célozza meg, ehhez válogatás 
nélkül minden eszközt felhasznál. Ám a Kárpát
medencei példák jól mutatják, hogy ez a törekvése 
nem sikerülhet, kudarcra van ítélve. Nem sikerült ez 
sem Romániának, sem Jugoszláviának, pedig a bu 
karesti vezetés már 97 éve próbálkozik, mindhiába. 
Szlovákia ez irányú lépései is akadályokba ütköznek. 
A kárpátaljai magyarság mindent megtesz, hogy meg-
védje iskoláit. Megnyugtató, hogy ebben Magyar-
ország és számos nemzetközi szervezet, politikus, 
magánember is segíti. A többség bizakodással tekint 
a jövőbe, de szép számmal vannak, akik elcsügged-
tek, beletörődtek a „megváltoztathatatlanba”. Egyre 
nő azon magyar szülők száma, akik a magyar isko-
lák helyett ukrán tannyelvűbe íratják be a gyerekei-
ket. A másik válasz az elvándorlás, az áttelepülés, 
főleg Magyarországra, de az utóbbi időben kedvelt 
célpont lett Csehország is. A szülők már azzal a cél-
lal küldik magyarországi iskolákba a gyerekeiket, 
hogy diplomát szerezve ott is telepedjenek le. Pedig 
még semmi sincsen veszve. A kárpátaljai magyarság 
túlélt már ettől kritikusabb helyzetet is. Az 1944es 
szovjet megszállást követő években nem is voltak 
magyar iskolák Kárpátalján. Most vannak, és lesznek 
a jövőben is. Ukrajna politikailag és társadalmilag is 
megosztott, ma már állandó határai sincsenek.

Zárásként Riskó Mártát, a Kárpátaljai Magyar Pe
 dagógusszövetség alelnökét, a Beregszászi Magyar 
Gimnázium tanárát idézem: „Kérek minden szülőt, 
aki a csak magyarul beszélő gyermekét ukrán iskolá-
ba akarja adni, hogy képzelje magát a gyermeke he-
lyébe! Képzeljék el, mit érez a gyermekük, amikor 
azt látja, hogy a többiek értik, tudják, ami számára 
érthetetlen vagy nehéz! Képzeljék, el milyen érzések-
kel indul iskolába a gyermekük!”


