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Már holnap. Ha nem akarunk behozhatatlanul lemaradni. Ha ép még az etni
kai—közösségi—történelmi felelősségtudatunk; ha van még erőnk a történelmi 
kihívásra válaszolni önmagunk és négymillió kisebbségi magyar érdekében. Meg
maradásunk ügyében.

* Részlet a K is e b b s é g  és tu d o m á n y  című, kéziratban lévő könyvből. A könyv 1981-ben 
íródott, ezért nem szerepelnek benne a legfrissebb adatok.

1 Bányai János: A negyvenöt éves Híd. K ilá tó  (A Magyar Szó szombati magazinja.) 1979. 
november 3. Vö.: H íd, 1979/12.

2 u. o .
3 Krónika. H íd , 1979/2.264.0.
4 Megelőztük az iskolareformot. Bori Imre nyilatkozata. M a g ya r S z ó , 1979. október 14.
5 Varga László: A jugoszláv önigazgatás és az anyanyelv használata. H u n garo lóg ia i K ö z l e 

m én yek , 1978/30-31.
6 Krónika. H id , 1979/1. 128.0.
7 Krónika. H íd , 1979/5. 690. o.
8 Kolozsi Tibor: Négy jubileum. Ü z e n e t, 1978/10.
9 Megelőztük az iskolareformot. Bori Imre nyilatkozata. M a g ya r S z ó , 1979. október 14.

10 Őszre megkezdheti tanulmányait a második nemzedék. Bori Imre és Szeli István nyilat
kozata. Magyar Szó, 1979. május 13.

"  Bordás Győző: Búcsú Mimics Józseftől. H íd, 1980/1. 132. o.
Hangsúlyt kap a szakemberképzés. M agyar S z ó , 1980. május 13.

13 Bodrogvári Ferenc. 1935-1980. 7 N a p , 1980. június 6.
14 Kulturális emlékek védelme. Szélesebb körű társadalmi összefogásra van szükség. M a

g y a r  S zó , 1979. augusztus 11.
15 Megelőztük az iskolareformot. Bori Imre nyilatkozata. M a g ya r S zó , 1979. október 14.
16 Bordás Győző: Megalakult a Vajdasági Tudományos és Művészeti Akadémia. H íd , 

1979/7-8.
17 Krónika. H íd , 1979/1. 128. o.
18 BordásGyőző: Több, mint hetven jelölt. H íd , 1979/12. 1555.o.
19 E részlet a könyvből természetesen nem csupán a jugoszláviai helyzetre vonatkozik. (A  

szerk .)



\

I
'



Bállá Gyula

KÁRPÁTALJAI MAGYARSÁG 1918-1988

Bevezető

A „kárpátaljai magyarság” jelzős szerkezet egyértelmű, a magyar nyelvhasz
nálatban ez a leginkább elterjedt, de a terület megnevezése, ahol a magyarok 
élnek, ma is szenvedélyes vitákra ad okot. Természetesen nem nyelvi vitáról van 
szó, történelmi, politikai, közigazgatási és ideológiai kérdések húzódnak meg 
mögötte. Hogy melyik megnevezést használjuk, egyben állásfoglalás is.

Az USZSZK hivatalos közigazgatási beosztásából következően ma Kárpáton- 
túli terület a neve, az ottani magyar nyelvű sajtóban ez az elfogadott, bár itt is 
észlelhetők furcsaságok: a magyar szerkesztésű ungvári területi lap címe Kárpáti 
Igaz Szó, ez impresszuma szerint „Az Ukrajnai Kommunista Párt Kárpátontúli 
Területi Bizottságának és a Népképviselők Területi Tanácsának lapja” . Ugyan
akkor a területi ifjúsági lap máraz „egyértelmű” Kárpátontúli Ifjúság címet vi
seli. Ami az ott lakó magyarok nyelvhasználatát illeti, annyit meg kell jegyez
nünk, hogy egyszerre élnek Kárpátalján és a Kárpátontúli területen: vagyis hiva
talos felszólalásokban Kárpátontúlt, Kárpátontúli területet, természetes beszéd
helyzetekben pedig Kárpátalját mondanak.

Kárpátalja. Szintén politikai alakulat, ma sokan úgy hiszik, hogy mindig is 
ezzel a megnevezéssel illették ezt a területet, holott a mai Kárpátalja nagyjából 
azonos a történelmi Magyarország négy megyéjével: Bereg, Ung, Ugocsa és Má- 
ramaros megyékkel. Kárpátalja (az ukrán—ruszin) ,JPodkarpatyija” tükörfordí
tása, geopolitikai fogalomként Trianon után terjedt el a magyar nyelvhasználat
ban mára meghonosodott, s földrajzi tájékozódásunkat sem irritálja. A múlt 
század végén egy kis táj megnevezéseként és egy munkácsi lap címeként már 
használatos volt. Elterjedéséhez az is hozzájárult, hogy az 1938-as visszacsato
lástól hivatalosan is ez volt a terület neve.

A Ruszka Krajna megintcsak politikai alakulat is, ugyanis a Károlyi kor
mány a négy ún. ruszin vármegye ukránok lakta részén (Bereg, Ung, Ugocsa, 
Máramaros) megalakította a Ruszka Krajna Autonóm Területet.

A Magyar Tanácsköztársaság idején Ruszin Népbiztosság alakul, de a terület 
neve nem változik, marad Ruszka Krajna Autonóm Terület.

Trianont követően e Csehszlovákiához csatolt területnek több elnevezése is 
használatos. A legismertebbek: Ruszinszkó, Podkarpatszka Rusz, Ruténföld,
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Podkarpatyija, s mint említettük, ekkor terjedt el a magyar nyelvhasználatban a 
Kárpátalja elnevezés.

Volosin páter ukrán nacionalista állama, Kárpát-Ukrajna (ukránul Karpat- 
szka Ukrajina) rövid életű volt, 1939. március 18-áig létezett. A szicsgárdisták 
gondoskodtak róla, hogy a Kárpát-Ukrajna kifejezésnek ma szintén legyen ne
gatív politikai mellékzöngéje. Hivatalos körökben ideológiailag ezért érzik prob
lematikusnak a Kárpát-Ukrajna megnevezést. A magyar nyelvhasználatban vi
szont terjedőben van, főként ama kompromisszum jegyében, hogy aki nem 
akarja a Kárpátontúli terület megnevezést használni, a Kárpátaljáról pedig úgy 
tudja, hogy esetleg az ottani hivatalosságot irritálhatja, marad Kárpát-Ukrajna 
mellett.

A régebben használatos Kárpát-Oroszország ma már anakronizmus, nem is 
fedi a mai terület határait, a Kazárföld pedig erős nacionalista, antiszemita töl
tete miatt nem terjedt el szélesebb körben, megmaradt Bartha Miklós hírhedt 
könyveimében. {Kazárföldön. Budapest, 1901.)

Nemcsak a földrajzi-közigazgatási egységet tartották többször keresztvíz alá, 
így volt az ott lakó nem magyar néppel is. Hívták őket magyar-oroszoknak, 
oroszoknak, ruszinoknak, rusznyákoknak,kisoroszoknak, ruténeknek, ukránok
nak, kárpátukránoknak. Szemben a terület meghatározása körüli bizonytalan
sággal, a Kárpátalján a magyarokkal együttélő többségi nép nevének használata 
mára eyértelműen eldőlt: csakis ukránokról beszélünk, az egyéb meghatározá
sok legfeljebb történeti, nyelvészeti, néprajzi szakmunkákban bukkannak fel.

Történeti áttekintés

Kárpátalja, mint politikai alakulat 1918-ig az Osztrák-Magyar Monarchia, 
ill. a történelmi Magyarország összeomlásáig nem jelentett különálló egységet. 
A magyar királyság része, az északkeleti magyar felvidék volt.

Ezzel a névvel jelölték a békekötéssel Csehszlovákiához csatolt 12 656 km2- 
nyi földterületet, melynek meghatározó etnikuma ekkor már a kárpátukrán 
(ruszin) lakosság volt, domináló nemzeti kisebbsége pedig a magyar lett.

Területének túlnyomó részét az Észak-keleti Kárpátok teszik ki, hozzá tar
tozik az Alföld pereméhez simuló Tisza-menti — egykor mocsaras — törmelék
lejtő, déli részén a Szatmár-Beregi síkság húzódik.

Kárpátalja történetét a népszerű szovjet ismeretterjesztő leírások, brosúrák, 
történettudományi szakmunkák, az iskolai tankönyvek (a magyarok is), ukrán 
szempontból rendkívül sommásan intézik el. A terület az itt élő szlávokkal 
együtt a X—XI. században a Kijevi Ruszhoz tartozott. A XI. században elfoglal
ták a magyar feudális urak, s ettől kezdve kilenc évszázadon keresztül idegen el
nyomás alatt sínylődött: üldözték vallását, szokásait, kultúráját, nyelvét. Ennek 
ellenére sohasem szűnt meg tudatukban az ukrán testvérnéphez tartozás érzése.
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Részt vettek a haladó társadalmi mozgalmakban, sokan harcoltak közülük „Ju- 
rij Dózsa” seregében és az 1919-es forradalomban. A terület sorsa akkor rende
ződött véglegesen, amikor a második világháború után visszatérhettek a szovjet 
népek családjába, az ukrán állam területéhez csatlakozhattak, vagy más fogal
mazásban: újraegyesültek Szovjet-Ukrajnával.

A terület történetét tudományosan tárgyaló — vagy tárgyuk kapcsán érintő 
— művek álláspontja hasonló. A terület hajdani betelepülésének kérdésében 
Engels szavaiból indulnak ki, miszerint a honfoglaló magyarság a Kárpát-me
dence középső részeiről kiszorította a szláv lakosságot, elkülönítve, szétszakít
va így a szerb, horvát és szlovén szlávságot az északi részek szlovákjaitól és ru
szinjaitól. Ugyanakkor a peremterületek szlávságán uralkodni kezdtek a magya
rok.

A fenti gondolatmenet részletes kibontását és bizonyítását hivatott szolgálni 
a Boldogság felé című tudományos-népszerűsítő monográfia, amely díszokleve
let nyert az Ismeretterjesztő Társulat országos tudományos-ismeretterjesztő iro
dalmi pályázatán Moszkvában, 1974-ben.

Ebből valók az alábbi idézetek.
,A  XII. század nyolcvanas éveinek végén Magyarország elfoglalta a Kárpátontúlt és a 

Kárpátokig tolta ki a határát. Roman Msztyiszlavovics halics-volinyi fejedelem nem állt 
ellen a magyar királyok agresszív cselekményeinek, mert lefoglalta a kijevi fejedelmi szé
kért folytatott harc és birtokainak kiszélesítése Litvánia rovására. A Kárpátontúlon erősöd
ni kezdett a magyar hűbérurak hatalma.
[...] A magyar királyok az udvari arisztokráciának, a hadvezéreknek, a helytartóknak és a 
kolostoroknak ajándékozták az elfoglalt kárpátontúli és szlovák földeket.
[...] A mágnások és a nemesek azon igyekezetükben, hogy helyzetüket a meghódított kár
pátontúli földeken megszüárdítsák, magyar köznemeseket és helyi »ruszin« nemeseket fo
gadtak szolgálatukba, s magyar származású függő parasztokat telepítettek oda. A helyi la
kosságot minden úton-módon a hegyekbe, lakatlan vidékekre szorították.
[...] A XIII-XIV. században tehát a Kárpátontúlon uralkodókká váltak a feudális viszo
nyok. Maroknyi hűbénír elnyomta és kíméletlenül kizsákmányolta a parasztokat. Ebben 
az időben jelentek meg az osztály harc passzív formái: a szökések.
[...] A XVII. században az elkatolizálás veszélye fenyegette a kárpátontúli lakosságot. Szá
mos misszionárius a magyar mágnások és a pravoszláv főpapság támogatásával lázas térítő 
munkába kezdett. Közvetlen segítségükkel a kárpátontúli ukrán lakosságra 1649-ben rá- 
kényszerítették az egyházi uniót. A főpapság képviselői írták alá az uzshorodi várban. 
[...] A középkori Kárpátontúlon igen sok monda, legenda, mese, ballada, rigmus teijedt el, 
amelyekben a dolgozók a jobbágyrendszer és az idegen elnyomók iránti gyűlöletüket, sza
badságvágyukat és azt a vágyukat fejezték ki, hogy újraegyesüljenek Ukrajnával és Oroszor
szággal. A nép megvetően kigúnyolta a jezsuitákat, az unitus reakciót, az árulókat, akik be
hódoltak az idegen elnyomóknak.
[...] A soknemzetiségű Osztrák-Magyar Monarchia az őt benépesítő különféle nemzetiségű 
dolgozók hatalmas csapásai alatt 1918 októberének végén szétesett.
[...] Magyarország új koalíciós polgári kormánya, Károlyi Mihály gróffal az élen, nem ol
dotta meg a fő szociális-gazdasági problémákat. Nem vezettek be nyolcórás munkanapot, 
nem oldották meg a dolgozókat érintő agrár-, nemzetiségi és más kérdéseket. A polgári kor
mány csupán egyetlen célt követett: megállítani a forradalmi mozgalom kibontakozását, 
félúton megállítani a forradalmat. A történelmi fejlődés egész folyamata azonban a szocia
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lista forradalomhoz vezetett, amely a dolgozók valamennyi fájó problémájának megoldá
sára hivatott.
[...] A kormány a maga részéró'l konkrét lépéseket tett az egyre fokozódó osztályharc meg
szüntetésére, s arra törekedett, hogy a nem magyar nemzetiségű népeket megtartsa a bur- 
zsoá állam kötelékében, s hogy megakadályozza Kárpátontúl újraegyesülését Ukrajnával. 
1918. december 21-én a kormány jóváhagyta, majd december 25-én közzétette a 10. 
számú Néptörvényt a Magyarországon élő ruszinok autonómiájáról.

Ez a törvény azonban csak taktikai húzás volt a lakosság félrevezetésére. Az úgyneve
zett kulturális nemzeti autonómia Kárpátontúl dolgozói számára semmit nem nyújtott. 
A törvény ígéretet tett a ruszinoknak a közigazgatási, a közoktatási, a vallási és a nyelvi 
ügyekben való önrendelkezési jogukra, de politikai vonatkozásban semmiféle változtatást 
nem hozott és gyakorlatilag csupán az ukrán burzsoázia bizonyos részének érdekeit elégí
tette ki. Jogi értelemben mindössze értéktelen papírdarab volt. (Kiemelés: B. G y .)
[...] A burzsoá Csehszlovákia csapatai, az Antant és az USA utasítására -  kihasználva a ma
gyar kormány szorongatott helyzetét (és látva, hogy szocialista forradalom érlelődik) -  
megszállták Kárpátontúl nyugati részét, 1919. január 12-én pedig Uzshorodot is. A bojári 
Románia seregei ezzel egyidejűleg Máramaros megye keleti részét szállták meg.
[...] A Magyar Tanácsköztársaság kormánya, megvalósítva a marxi-lenini nemzetiségi poli
tikát, utasítást adott a Ruszin Népbiztotságnak, dolgozza ki Kárpátontúl alkotmányterve
zetét, 1919. április; 12-én ezt az alkotmánytervezetet a Ruszin Népbiztosság lapjának, a 
B u s zk a  P ravdának, a hasábjain megvitatás céljából közzé is tették. Az alko.tmánytervezet 
abból indult ki, hogy Ruszka Krajna szövetségi alapon a Magyar Tanácsköztársaság része.

Kárpátontúl országrészi autonómiában részesült. Székhelyül Mukacsevót jelölték ki, 
ahol politikai megbízottként ott volt a ruszin népbiztos helyettese.
[...] 1919. április 16-án a bojári Románia fegyveres erői, majd április 23-án a burzsoá Cseh
szlovákia hadserege az Antant vezette nemzetközi imperializmus erőinek utasítására megtá
madta a magyar tanácsköztársaságot. A Kárpátontúlon a román hadsereg Máramarosszi- 
get-Tyacsevo-Huszt-Szevljus irányában, a csehszlovák hadsereg pedig Uzshorod-Csap, 
Uzshorod—Munkacsevo irányában tört előre.
[...] 1919. május elsején a burzsoá Csehszlovákia és a bojári Románia teljes egészében meg
szállta Kárpátontúlt és katonai diktatúrát vezettek be.
[...] Kárpátontúl iránt az USA imperialistái kezdtek különösen érdeklődni, akik mindent 
latba vetettek, hogy megakadályozzák az ukrán földek egységes szovjet államban való újra
egyesülését. Eduard BeneS, a burzsoá Csehszlovákia külügyminisztere később ezt írta: »A 
szövetséges hatalmak és Észak-Amerika, a nemzetközi politikai helyzetet figyelembe véve, 
már jó előre úgy döntöttek, hogy Oroszországot nem engedik át a Kárpátokon, s ezzel 
megakadályozzák abban, hogy Kárpátontúl révén közép-európai országgá váljon«.
[...] Az USA imperialistái saját teijeszkedési politikájuk érdekében ügyesen felhasználták a 
kárpátontúli emigránsok szervezeteit, többek között az amerikai magyar-ruszin néptaná
csot, amelyet 1918. júüus 23-án alakítottak meg, s amelynek élére a saját szekértolójukat, 
a General Motors részvénytársaság egyik jogi tanácsadóját, a kárpátontúli származású Hri- 
horij Zsatkovicsot állították.
[...] A Masaryk és Zsatkovics közötti tárgyalás 1918. október 25-én zajlott le Washington
ban. Masaryk Kárpátontúlnak önkormányzatot ígért.
[...] 1919. május 8-án a csehszlovák csapatok által megszállt Uzshorodon három burzsoá- 
nacionalista tanács (a presovi, uzshorodi és huszti) az USÁ-ban megfogalmazott határoza
tot fogadott el, amelyet Hrihorij Zsatkovics »kormányzó« hozott magával. A határozat ki
mondta, hogy Kárpátontúl »csatlakozik« a burzsoá Csehszlovákiához.
[...] Az USA imperialistái és az Antant csak azért vetette oda martalékul a cseh burzsoáziá
nak Kárpátontúlt, hogy a bolsevizmus át ne jusson a Kárpátokon. A hozzácsatolás a nép
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akarata ellenére történt, Csaját« burzsoáziájának árulása folytán, amely a nemzetközi im
perializmus utasításai alapján járt el és annak akaratát teljesítette.

1919. szeptember 10-én a Saint-German-i békeszerződés értelmében »Podkarpatszka 
Rusz« néven a burzsoá Csehszlovákiához csatolták Kárpátontúli Ukrajna 12 097 km2 terü
letét és 572 028 lakosát. E szerződés 10-13 . cikkelye értelmében meg kellett kapnia a 
»legszélesebb körű önkormányzatot« és szejmet, amelynek hatáskörébe nyelvi, művelődési, 
vallási és helyi közigazgatási ügyek tartoztak volna.
[...] Uralmának megszilárdítása céljából a cseh imperialista burzsoázia a Kárpátontűlon 
éppúgy, mint az egész országban, mesterségesen fenntartotta a többpártrendszert. Míg a 
20-as évek elején 13 különféle burzsoá és burzsoá-nacionalista párt működött, a 30-as évek
ben ezek száma már csaknem 30-ra rúgott.
[...] A bécsi döntés alapján 1938. november 2-án a horthysta Magyarország megszállta Kár- 
pátontúl déli részét, Uzshorod, Munkacsevo, Berehovo várossal, vagyis a területnek össze
sen 12,1 százalékát, több mint 173 ezer lakossal. [...] 1939. március 15-én a fasiszta Magyar- 
ország csapatai a Munkacsevo és Uzshorod térségében kiprovokált incidenseket követően 
megkezdték Kárpátontúl teljes bekebelezését, amihez előzetesen megkapták a hitleri Né
metország beleegyezését. Az úgynevezett kárpátukrajnai kormány számára nem maradt 
más hátra, mint az, hogy német gazdáihoz meneküljön.

A szovjet csapatok 1944. október 29-én elfoglalták Csapot és ezzel Kárpátontúl egész 
területét felszabadították.
[...] 1944. november 26-án Munkacsevón a városi filmszínház termében összeült Kárpáton
túli Ukrajna népbiztosságainak első kongresszusa.

A kongresszus kiáltványt fogalmazott meg, amely a többi között a következő követe
lést tartalmazta:
»[...] Kárpátontúli Ukrajna Népbiztosságainak Tanácsa elhatározza: 1. Kárpátontúli Ukrajna 
újraegyesül nagy anyaföldjével -  Szovjet-Ukrajnával és küép Csehszlovákia kötelékéből. 
2. Kéri az Ukrán SzSzK Legfelső tanácsát és az SzSzKSz Legfelsőbb Tanácsát, hogy vegye 
fel Kárpátontúli Ukrajnát az Ukrán Szovjet Szocialista Köztársaság kötelékébe.«
1945. június 29-én a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége és a Csehszlovák Köztár
saság Moszkvában szerződést kötött Kárpátontúli Ukrajnára vonatkozóan.
»[...] A Szovjetunió Legfelső Tanácsa Elnökségének 1946. január 22-i rendelete értelmé
ben megalakult a Kárpátontúli terület Uzshorod központtal. Területén az USzSzK törvé
nyei léptek életbe.« ”

Az 1945 utáni korszakra vonatkozóan inkább egyéb forrásokra támaszkod
nék.

A monográfia jegyzetanyagában feltüntetett 438 forrásból alig húsz mond
ható magyarnak. De ebből a szempontból nem jártak jobban a cseh források sem.

* * *

Kárpátalja XX. századi történetét, magyar népének sorsfordulóit, kulturális 
életének, irodalmának alakulását Kovács Vilmos és Benedek András foglalták 
össze a szegedi Tiszatáj 1970. októberi és decemberi számában. Egyik magyar- 
országi olvasójának a véleménye szerint „Magyar ember számára ez a tanul
mány szinte megrázó élmény. Őszinte szembenézés a fájdalmas múlttal, és re
ménykedés a javuló jövőben.”

Kovács Vilmos 1977-ben Budapesten elhunyt, Benedek András pedig idő
közben Magyarországon telepedett le, így hát kár lenne sokat időzni a megjele-
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nést követő retorziók felsorolásánál. Mindketten marginális helyzetbe kerültek, 
kiszorultak a kárpátukrajnai magyar szellemi életből. Kovács Vilmos ugyan a 
Vörös Zászló című beregszászi lapban később önkritikát gyakorolt, de a vissza
téréshez már ez is kevésnek bizonyult.

A Kovács—Benedek-féle tanulmány alapján a következőképpen foglalható 
össze a terület magyarságának története. (Az események természetesen krono- 
lógiailag egybeesnek a fentebb ismertetettekkel, csak a megközelítés szempont
jai mások.)

1918- ban a Károlyi kormány a négy ún. ruszin vármegye (Bereg, Ung, Ugo- 
csa, Máramaros) ukránok lakta részén megalakította a Ruszka Krajna autonom 
területet.

1919- ben a békeszerződés az egész Kárpátalját Csehszlovákiához csatolta. 
„A lecsatolás váratlanul érte a magyar lakosságot, s a megrázkódtatást csak ne
hezen tudta kiheverni. Az értelmiségjelentős része kivándorolt, az állami alkal
mazottak ezrei — arra hivatkozva, hogy a békeszerződés még nem lépett életbe 
— nem voltak hajlandók letenni a hűségesküt az új kormányzatnak, két évtize
dig állás nélkül tengődtek, szélsőséges nemzeti pártokba tömörültek, nagyhangú 
irredentizmusukkal az egész kisebbség ellen kihívták a hatóságokat és gátolták 
a szükségszerű kibontakozást; érzékeny veszteséget jelentett az erőszakos re- 
asszimiláció és asszimiláció, úgyszintén a zsidó lakosság különválasztása.” (Az 
1921-es népszámláláskor külön nemzetiségnek tüntették fel a 80 ezer kárpát
aljai zsidót. Ez azért hatott súlyosan a magyar kisebbségre, mert a hatóságok 
csak ott ismerték el az anyanyelv használatának jogát, ahol a nemzetiség lélek- 
száma elérte a húsz százalékot.)

Kárpátalján a nemzetiségi kultúra alakulásának erősen sajátos gazdasági és 
politikai feltételei voltak a két háború között. Itt a magát történelmi igazság
szolgáltatásnak álcázó nemzetiségi elnyomás még a délszlovákiai magyarságénál 
is súlyosabb volt, mert nemcsak a csehek és szlovákok részéről nyilvánult meg, 
hanem kijátszották a magyar kisebbség ellen az ukrán (ruszin) lakosság nemzeti 
érzelmeit is. A húszas években végrehajtott földreformból kihagyták a nincste
len magyar parasztságot; színmagyar falvakba és vidékekre hegyilakó ukrán csa
ládokat telepítettek, ingyenes földhöz, házépítési és jószágvásárlási kölcsönhöz 
juttatták őket, iskolákat, helyenként templomokat is építettek számukra; a ma
gyar falvakban cseh és szlovák tannyelvű iskolákat nyitottak, amelyekbe ingyen 
tankönyvekkel, ruházattal és élelemmel toborozták a tanulókat, közben egész 
Kárpátalján egyetlen magyar középiskola volt: a Beregszászi Reálgimnázium.

A harmincas évek elejére konszolidálódott az első csehszlovák köztársaság
beli helyzet. A magyar kisebbség sokoldalú elnyomása is enyhült: liberalizáló
dott a velük szemben érvényesített nacionalista politika. A cseh sovinizmus és a 
szlovák nacionalizmus ekkortájt inkább egymással volt elfoglalva, a kárpátaljai 
területen pedig gondot okozott nekik az ukránság elszakadási törekvése. Bizo
nyos kulturális érdekvédelmi szálak szövődése kezdődött meg a szlovákiai és
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kárpátaljai magyarság között Pozsonytól Nagyszöllősig. Ez persze arra is lehető
séget kínált, hogy a terület magyar értelmisége elvándoroljon Kassára, Pozsony
ba, esetleg Prágába is.

1938. szeptemberében a csehszlovák kormány megadta Kárpátaljának a tria
noni békeszerződésben előírt autonómiát. Megalakult a magyarbarát Bródy- 
kormány.

Láthatjuk, hogy a kárpátaljai magyarság 1918-tól 1946-ig nem volt abban a 
helyzetben, hogy beavatkozzon saját sorsának alakulásába. A Csehszlovákiához 
tartozás első félidejében a „történelmi igazságszolgáltatás’’ nevében durván hát
rányos megkülönböztetés volt osztályrészük. A harmincas években pedig, mire 
kiépülhettek volna érdekvédelmi szervei, kialakulhatott volna saját értelmisége, 
szellemi élete, jött az újabb rezsimváltás, s a többségi nemzethez tartozás eufó
rikus élménye, majd a kijózanodás. „... a visszacsatolásban eltöltött évek jóval 
nagyobb rombolást vittek véghez, mint a kisebbségi sorsban eltöltött két évti
zed. A tudati törést pontosan fejezik ki a közszájon forgó korabeli szállóigék: 
»Nem ezeket a magyarokat vártuk! Minden drága,vissza Prága!«” —olvashatjuk 
a Kovács—Benedek tanulmányban.

A 38-as visszacsatoláskor megszűntek a kisebbségi érdekvédelmi szervezetek. 
A Zakarpatszka Ukrajina korszakának politikáját a magyarsággal szemben két 
tényező befolyásolta: az ukrán nacionalizmus és a személyi kultusz. Ritkította 
a magyarságot a horthysta megtorlás (főként a kommunistákat üldözték), a há
borús veszteségek és a front előli evakuálás is. Szinte ma is minden család gyá
szol valakit azok közül a magyar férfiak közül, akiket 1944 végén hurcoltak el 
kényszermunkára. Sztálinnak tulajdonítva ismétlik ma is a mondást: a magyar 
kérdés elsősorban vagonkérdés. „1944 végén átmenetileg Ukrajna belső terüle
teire kényszerült az egész felnőtt magyar férfilakosság, ahonnan csak évek múlva 
térhetett haza” — fogalmaz eufemisztikusan a Kovács—Benedek tanulmány. 
Vagy egyáltalán nem tértek haza, pontosíthatjuk az elmondottakat. Sándor 
László író, a Korunk egykori munkatársa így emlékezik meg erről:

„1944. novemberében, 19-e után, mikor már elhurcolták a hadköteles ma
gyar férfiakat gyűjtőtáborokba, a hírek szerint nagyon kezdetleges és primitív 
környezetbe kerültek ezek a magyar hadifoglyok először Szolyván, aztán Szam- 
borban, a régi Lengyelország területén, aztán vitték őket tovább Ukrajnába, az
tán az Orosz Föderációba, Grúziába, egyebüvé. [...] még a kommunistákat is el
vitték.”

Érthető, hogy az 1944. november 26-i nemzeti bizottsági kongresszuson a 
magyarság — ha volt is formális képviselete - ,  nem volt abban a helyzetben, 
hogy sorsának alakulásába beleszólhasson. A magyar lakosság hosszú éveken ke
resztül megfélemlítve élt, ha tudta, inkább elhallgatta magyar voltát, esetenként 
ukrán, orosz, szlovák, román nemzetiségűnek vallotta magát. (Itt meg kell je 
gyeznünk, hogy a későbbiek során, a helyzet enyhülésével a hivatalos fórumok 
sajnálatosnak minősítették a korábbi évek túlkapásait, de a rehabilitációt, a li
berálisabb politikai viszonyokat csak a Hruscsov-korszak hozta meg.)



324 MEDVETÁNC

Demográfiai viszonyok

Kárpátalja demográfiai helyzetének Dávid Zoltán tanulmánya az egyik leg
jobb összefoglalása, az alábbiakban az ő adataira, következtetéseire hivatkozunk.

A Csapnál dél felé forduló Tiszától a Kárpátok Alföldbe simuló hegyeinek 
pereméig az utolsó, községi sorokat tartalmazó, 1941. évi népszámlálás szerint 
a magyarok 104 községben és 3 városban voltak abszolút többségben, további 
tizenegyben arányuk meghaladta a 20 százalékot, a többi kárpátaljai helység
ben csak elvétve fordultak elő. Az 1910-es népszámlálás szerint az egész terüle
ten 173 915 magyar élt, de 1930-ban a csehszlovák népszámlálás már csak 
115 805-öt mutatott ki. Az első szovjet népszámlálás 1959-ben készült, akkor 
146 247 magyart írtak össze. (A Szovjetunióban ugyanekkor összesen 154734, 
1970-ben 166 000, 1979-ben 171 000 magyar nemzetiségűt mutattak ki. Ez 
utóbbiakból 163 134 volt magyar anyanyelvű, és mintegy 157 000 élt Kárpát
alján.) A számok lassú gyarapodásról tanúskodnak, bár a növekedés üteme itt is 
csökkent, az 1959—1970 közötti 7.5 százalékról az utolsó évtizedben 3 száza
lékra esett vissza.

Az adatok értékelésénél figyelembe kell venni, hogy amint korábban már je
leztük, a kárpátaljai magyarokat a II. világháború csapásai különösen súlyosan 
érintették. Elsősorban a magyar anyanyelvű zsidóság pusztulását kell megemlí
teni, arányuk 1910-ben valamennyi városban (Ungvár 27,2; Beregszász 30,2; 
Munkács 42,7 százalék), sőt egyik-másik községben is jelentős volt. Tiszaújla- 
kon például a vallási megoszlás szerint relatív többségben voltak. Az 1930. évi 
csehszlovák népszámlálás 95 008, az 1959. évi szovjet népszámlálás 12 169 
zsidót m utatott ki. Nagy részük tehát elpusztult a háborúban és a koncentrá
ciós táborokban. A megmaradtak közül sokan jöttek Magyarországra a II. világ
háború után átköltöző mintegy 25 000 emberrel. Az átlagosnál nagyobb veszte
séget szenvedett a magyar népesség a hadifogoly- és munkatáborokban is. Nincs 
adatunk arról, hogy a családegyesítések és a házasságkötések az elmúlt 35 évben 
mennyivel apasztották a magyar anyanyelvű lakosságot, számuk azonban bizo
nyára nem jelentéktelen. (A Gorbacsov-korszak liberálisabb kitelepedési politi
kája a kárpátaljai magyarságot is jelentős mértékben érinti: meg nem erősített 
adatok szerint 3500—4000 áttelepedési kérelem van folyamatban, s ezek nagy 
része az ottani magyarok részéről érkezett a hatóságokhoz. Különösen nagy 
számban telepednek át az etnikailag legkompaktabb vidékről, a beregszászi já
rásból, illetve magából Beregszászból.)

A magyarok lélekszáma ennek ellenére sem csökken, hanem lassan növek
szik. Dávid Zoltán szerint ennek oka, hogy természetes szaporodásuk a szom
szédos bodrogközi és szabolcs-szatmári magyarokéhoz hasonlóan magas. To
vábbi fontos tényező, hogy kétharmaduk falvakban él, ahol nemcsak a természe
tes szaporodás nagyobb, mint a városokban, de anyanyelvűk elvesztésének is 
kevésbé vannak kitéve. Számukat az elvándorlások sem nagyon apasztják, mert
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az iparosodó városok közel fekszenek, így a magyar lakosság lakóhelyének elha
gyása nélkül is könnyen elérheti a városi munkahelyeket.

A magyar lakosságú terület az egykori Ung megyéből Csehszlovákiában ma
radt 16 helységhez csatlakozva északon Palló községgel kezdődik, és kelet felé 
haladva csaknem Ungvár városáig ér. (Előtte a vegyes lakosságú Őrdarma, Daróc 
és Baranya község korábbi magyar többségét már 1921-ben elveszítette.) Bereg 
megyénél a nyelvhatár délkeletre fordul (Munkácsot megközelíti, de nem éri el) 
egészen Nagyszöllősig, Királyházánál elérve a Tisza vonalát. Ezen belül Tiszasa- 
lamontól, illetve Csaptól az Ugocsa megyei Nevetlenfaluig a síkvidéki tájakat 
ma is benépesítik. Ezen túl csak két régi mezőváros volt magyar többségű, a Ti
sza völgyében elszigetelten álló Visk és Técső, valamint a Máramarosszigettel 
átellenben fekvő, sóbányászok leszármazottait „őrző” Aknaszlatina.

Viszonylag pontos adatok ismertek az 1981-es népszámlálásról, ahol már a 
tanácsközpontú településekre vonatkozóan közölnek adatokat. A régebbi nép- 
számlálások adatai is erősen torzítottak, ezért a trendszámítások csak erős kor
rekcióval használhatók.

Miután a Szovjetunióban nemcsak a zsidók számítanak külön nemzetiségnek, 
hanem a cigányok is, nem feledkezhetünk meg a viszonylag nagyszámú magyar 
anyanyelvű cigányságról sem. Magyar többségű falvakban gyermekeik magyar 
iskolába járnak, s az utóbbi évtizedben szociálisan is igyekeznek felzárkózni a 
magyarsághoz. Számukat 20-25 ezerre tehetjük, legalábbis azokét, akik a ma
gyar anyanyelvűek számát gyarapítják.

Kárpátalja lakossága a legfrissebb statisztikai adatok alapján 1 millió 205 
ezer, s a területi anyakönyvi hivatal munkatársa szerint 99 nemzetiség képvise
lői lakják. Az utóbbi öt évben a lakosság száma csökkenő tendenciát mutat. A 
születések számát illetően a fogyatkozás leginkább a beregszászi járásban, Ung- 
várott és Munkácson mutatkozott. Nőtt viszont az ökörmezői (mezsgoijei), a 
munkácsi, a rahói, a técsői, az ungvári és a huszti járásban.

Irodalom, könyvkiadás, sajtó

A két háború közti magyar kisebbségi irodalmakról szólva nem választható 
külön a kárpátaljai (ruszinszkói) és a szlovákiai (szlovenszkói) magyar irodalom. 
Ma már leginkább csehszlovákiai magyar irodalomról beszélünk, s legfeljebb az 
időhatárokát jelezzük nyomatékosan. Kétségtelen, hogy a mai kárpátaljai ma
gyar irodalom a két háború közti csehszlovákiai magyar irodalomban gyökere
zik, akkor tette meg az első lépéseket a viszonylagos önállóság felé, akkor ala
kultak ki jellegzetes táji-regionális színei (még ha ezt egy időben egyesek meg is 
kérdőjelezték). A második világháború utáni kárpátaljai magyar irodalmat Ko
vács Vilmos és Benedek András tanulmánya három korszakra osztja: 1951 — 
1957; 1957-1965; 1965-től. A szerzők „zéró morfémának” tekintik az 1945-
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1951 közötti szakaszt. Ebben a periódusban semmilyen önálló magyar nyelvű 
alkotás nem jelent meg a Kárpátok alatt.

Tizenöt éve, egy tanulmányban „kétírós irodalomként” aposztrofáltam a 
kárpátaljai magyar irodalmat. Kovács Vilmos és Bállá László kétféle irodalom
esztétikai, ill. irodalompolitikai elképzelést képviselt. Bállá László az irodalom- 
szervezés érdekében felvállalta a napi politikai aktualitásokat. Kovács Vilmos
nál inkább az esztétikai teljesítmény, s a regionális hagyományokhoz kötődés 
volt a meghatározó.

Az ötvenes évek végétől Kovács Vilmos jelenléte adta a szellemi pezsgés ko
vászát. Az 1963-ban megindult magyar szak hallgatói szinte természetes módon 
keresték vele a kapcsolatot. Szerepét meghatározta a hatvanas évek társadalmi 
közege, egy liberálisabb korszakban, a magyar irodalom legjobb hagyományait 
a szovjet új hullám költőinek emberi-költői magatartásával ötvözve, konzekvens 
esztétikai etikai koncepciót képviselt, ő  1977-ben meghalt.

Jelen pillanatban Kárpátalján négy olyan író működik, akit írószövetségi tag
sága révén hivatalosan is elismernek: Bállá László. Balia D. Károly (Bállá László 
fia), Szalai Borbála és Füzesi Magda.

* * *

Az 1945 májusában indult beregszászi Munkás Újság című hetilap tiszavirág 
életűnek bizonyult: ugyanez év decemberében megszűnt. Ezt követően kerek 
két évtizedig nem volt magyar szerkesztésű lap Kárpátalján. Az ukránból fordí
tott Kárpáti Igaz Szó 1965-től vált magyar szerkesztésű napilappá, mai példány
száma megközelíti a negyvenezret, vagyis majd minden magyar családhoz eljut, 
és hosszú idő után végre Magyarországon is előfizethető. Emellett újabban heti
lapként jelenik meg a Kárpátontúli Ifjúság, a területi komszomolbizottság ki
adásában. Ez az ukrán nyelvű kiadás tükörfordítása, sőt 1988 tavaszáig a szép- 
irodalmi anyagot a magyar kiadás is ukrán nyelven közölte, ahelyett, hogy ma
gyar írásokra cserélte volna ki az ukránokat (a hatvanas évek végéig volt ilyen 
gyakorlat).

A két területi lapon kívül három járási lap jelenik meg magyar nyelven, ezek 
közül magyar szempontból a legjelentősebb a beregszászi Vörös Zászló, ebben 
ugyanis önálló magyar irodalmi alkotások is megjelennek, bár a lap maga az uk
rán nyelvű kiadás mutációja. A Kommunizmus Fényei (Ungvár) és a Kommu
nizmus Zászlaja (Nagyszöllős) kulturális szempontból keveset ad, mindkettő az 
ukrán kiadás tükörfordítása.

A kárpátaljai magyar kiadványok közül ma is a legnépszerűbb a legutóbb tíz
ezer példányban megjelenő Kalendárium. Helytörténeti anyaga kifejezetten szí
nes, sokak érdeklődésére tarthat számot.

A Kárpáti Igaz Szó élére 1987-ben Bállá László főszerkesztő nyugdíjba vo
nulása után Behun János került,aki hat éven át volt a budapesti Szovjet Kultúra 
és Tudomány Háza igazgatóhelyettese.
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1987 végén szerkezeti változások is történtek. Megszűnt a két kulturális mel
léklet, a Neon és a Lendület, helyettük Uj Hajtás címmel havonta^l 2 oldalas 
önálló lapszám jelenik meg, amely immár önálló fóruma lett a kárpátaljai ma
gyar kulturális életnek. Szépirodalmi anyagát Balia D. Károly, a József Attila 
Alkotóközösség elnöke, egyéb közleményeit Lusztig Károly állítja össze. Ápri
lisi költészetnapi összeállítása az elmúlt évtizedek egyik legszínvonalasabb lírai 
válogatása.

Heti két alkalommal (hétfőn és csütörtökön) az ungvári tévéstűdió egy—más
fél órás magyar nyelvű műsort sugároz, az ungvári rádió pedig naponta infor
málja magyarul hallgatóit, vasárnap pedig több órás kívánságműsort sugároz.

Miután Kárpátalja egész területén hibátlan minőségben foghatók a magyar 
televízió adásai, a tapasztalat szerint a magyar nemzetiségű lakosság ritkán kap
csol át egyéb csatornákra. A Kárpáti Igaz Szó a szovjet adók műsorán kívül 
rendszeresen közli a magyar és a csehszlovák televízió műsorait is.

Közművelődés, oktatás

A Kárpátontúli Területi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint a terü
let közoktatási és művelődési helyzete a következő képet mutatja.

Kárpátalján a tanulók száma 423,3 ezer. Az általános és szakiskolai reform
nak megfelelően a gyermekeket 6 éves kortól iskolázzák be. 1987-ben 19,4 ezer 
fiatal szerezte meg a középiskolai végzettséget.

Az óvodákban és bölcsődékben 56,1 ezer gyermek nevelkedik, azaz a megfe
lelő körű gyermekek 42,9 százaléka.

Az Ungvári Állami Egyetemen 1,2 ezren szereznek diplomát, a szakközépis
kolák 3,6 ezer szakmunkást képeznek ki. A szakközépiskolákba való felvétel a 
múlt évi szinten maradt, ezekbe az iskolákba 3,7 ezer tanulót vettek fel. Az 
Ungvári Állami Egyetemre az előző évhez viszonyítva 2,2 százalékkal kevesebb 
hallgatót vettek fel, összesen 1,4 ezer diákot.

A közkönyvtárak száma 817, könyvállományuk több mint 10 millió pél
dány. 769 kultúrház, 798 mozi, négy múzeum és három hivatásos színház mű
ködik (ezek között nincs magyar, a Beregszászi Népszínház amatőr színtársulat).

Köztudott: a kárpátaljai magyarságnak nincs önálló politikai szervezete, sem 
a szlovákiai magyarokéhoz hasonló kulturális képviselete (CSEMADOK). Tehát 
önmagát, mint közösséget sem politikai, sem regionális, sem területi-közigazga
tási szinten szervezetileg nem képviselheti, eddig nem voltak meg az önszerve
ződés spontán lehetőségei sem (egyesületek, alapítványok stb.). Ezért örvende
tesek az újabb és újabb irodalmi klubok alakulásáról tudósító hírek.

Az Illyés Gyula Irodalmi Klub 1984-ben alakult Beregszászban. Munkájuk
ról a klub vezetője, Dalmay Árpád számolt be. Az Illyés Gyula Klubnak 30 ál
landó tagja van, köztük pedagógusok, írók, kiadói szakemberek, újságírók stb.
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Feladataik között szerepel a haladó szellemi hagyományok ápolása, a Kárpátal
ján élő és alkotó művészek emlékének ápolása, a helyi magyar kiadványok, a 
kortárs magyar irodalom népszerűsítése.

Az elmúlt évben alakult Péterfalván a Móricz Zsigmondról elnevezett irodal
mi klub, amelyet a terület egyik legjelentősebb mezőgazdasági egysége, a hat 
falut tömörítő Határőr kolhoz patronál. Kezdeményezésükre akció indult egy 
Rákóczi-szobor felállítására, amely a maga nemében páratlan esemény lenne az 
ott élő magyarság életében: a második világháborút követően nem avattak ma
gyar vonatkozású köztéri szobrot Kárpátalján.

Munkácson alakult meg ugyancsak az elmúlt évben a II. Rákóczi Ferenc Ma
gyar Irodalmi Klub. Vezetője Popovics Béla magyartanár.

1987. július 27-én alakult meg Ungváron a Nyelvművelők és Irodalombará- 
tok Drávái Gizella Köre. Az alakuló ülésen megemlékeztek a névadóról, 
Drávái Gizella volt beregszászi tanárnőről, akinek magyar nyelvtankönyvein a 
kárpátaljai magyarság nemzedékei nőttek fel, és egyéni-szellemi kisugárzása is 
meghatározó volt az ott élő magyarság szellemi arculatának alakulásában. A kör 
elnöke Bállá László író, a Kárpáti Igaz Szó egykori főszerkesztője, ügyvezető 
alelnöke Hadar Piroska, a Területi Könyvtár idegen nyelvű osztályának vezetője 
(e szervezeti keretben működik a magyar részleg is, pontosabban a magyar rész
leg egyenlő az idegen nyelvű osztállyal).

Az 1971-ben alakult József Attila Irodalmi Stúdió nagykorúsítását jelzi, 
hogy ez év elején József Attila Alkotóközösség néven, immár kinőve a stúdió- 
kamaszkorból, az írószövetség és a Kárpáti Igaz Szó patronálásával, több mint 
ötven tagot számláló önálló szervezetként folytatja tevékenységét. Elnöke Bállá 
D. Károly. Rajta kívül fontos szervezői és alkotó tevékenységet folytat Vári Fá
bián László, Dupka György, Debreceni Mihály, Dalmay Árpád, Horváth Sándor 
stb. is.

A legújabb hírek szerint alakulóban van Gáton, Kovács Vilmos szülőfalujá
ban a Kovács Vilmos Irodalmi Kör, amelynek egyik célja, hogy népszerűsítse a 
kárpátaljai magyar irodalom eddigi legjelentősebb írójának életművét.

A kárpátaljai magyarság színházi életével kapcsolatban már említettük a Be
regszászi Népszínházát is. Az amatőr színtársulat vezetője Schóber Ottó. Éven
te egy-két darabot mutatnak be, ötven—nyolcvan előadást tartanak. Tizet—ti
zenötöt Beregszászban, a többit a terület magyar falvaiban.

1988-ban adták át az Ung partján az új Ungvári Drámai Színház épületét, a- 
melyről az a hír járja, hogy lesz magyar stúdiószínháza is.

A Nyíregyházi Móricz Zsigmond Szinház a megyék közötti kulturális kap
csolatok keretében hat előadást tart Kárpátalján. Együttműködés eddig is léte
zett: képzőművészek cseréje folyt, költők kaptak meghívást, tánccsoportok, 
amatőr együttesek utaztak Kárpátaljáról Szabolcs-Szatmárba, s viszont.
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1944 után a terület magyar közoktatásának újjászervezése csak fokozatosan 
indult meg. Az iskolák megnyitásának legfőbb akadálya a nyomasztó káderhi
ány volt. Zavaróan hatott a magyar kisebbség tisztázatlan társadalmi-közjogi 
helyzete is. Először az elemi iskolák megnyitására került sor. Az 1945—46-os 
tanévben Beregszászban ukrán tannyelvű közép, ugyancsak ukrán tannyelvű 7 
osztályos és két elemi iskola létesült, ezek közül az egyik magyar tannyelvű 
volt. Magyar oktatási nyelvű elemi iskolák nyíltak a Tiszahát legtöbb községé
ben is. Az első időszakban a magyar iskolákban magyarul tudó ukrán tanítókat 
alkalmaztak. 1947-ben magyar tagozat indult a huszti, majd 1948-ban az ung
vári és a munkácsi tanítóképzőkben. Az első magyar tannyelvű középiskola 
1953-ban nyílt meg Nagy-Dobronyban, majd a rákövetkező években Nagy-Be- 
regben és Beregszászban is megindult a gimnáziumi szintű oktatás. A teljes isko
lahálózat az ötvenes évek végére, a hatvanas évek elejére alakult ki. Az 1968— 
69-es tanévben a területen 93 magyar iskola működött. (Ebből 18 közép-, 58 
nyolcosztályos és 17 volt az elemi iskola.) A tanulók összlétszáma ekkor 22 807 
volt.

Az általános középfokú oktatásra való áttéréssel párhuzamösan 1974-re a 
középiskolák száma 58-ra emelkedett, az elemi iskolák pedig beolvadtak az ál
talános iskolákba. 1979 szeptemberében már csak 31 magyar középiskola mű
ködött a terület magyar településein.

A legfrissebb adatok szerint 86 magyar oktatási nyelvű iskola biztosítja az 
anyanyelven való képzést a terület iskoláiban, ebből 29 a középiskola. Az okta
tás sajátos gondjaival kapcsolatos észrevételeket a kárpátaljai magyarság három 
képviselőjének írásából részletesen megismerhetjük.

Vallási élet, egyházak

A kárpátaljai magyarok 70-75 százaléka református (a vallásosság mértékét 
természetesen ez nem jelzi, s különösen arra nincs adatunk, hogy közülük há
nyán vállalják nyíltan hitüket).

A Kárpátalján élő reformátusok egyháza hivatalos nevén: Kárpátontúli Re
formátus Egyház. Ez — ha más egyházsszervezeti keretben is — a reformáció 
kezdetétől működik, az egyházi krónikák számontartják, hogy 1552-ben Bereg
szászban zsinat volt.

Az egyház 81 gyülekezetében 20 lelkipásztor gondozza a mintegy 70 ezer 
lelket számláló magyar reformátusságot. Az egyház súlyos gondja a lelkészután
pótlás kérdése. Már a hatvanas évek elején tárgyalások folytak református lelké
szek magyarországi képzéséről (a budapesti rabbiképzőben ugyanis képeznek 
rabbikat a szovjet izraelita egyház számára). Személyes információm szerint ez 
év őszétől két kárpátaljai teológusnövendéke lesz a Ráday kollégiumnak.
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Ma a legkülönbözőbb korú és felkészültségű személyek „egyéni-levelező” 
oktatása folyik, melyet a legtekintélyesebb, legtapasztaltabb lelkészek látnak 
el. Számosán felszentelés nélkül végeznek teljes körű lelkészi szolgálatot.

1944-1977 között Gencsi Béla volt a püspök, őt dr. Forgón Pál követte, aki 
emellett továbbra is ellátja beregszászi lelkészi teendőit, és még két Beregszász 
melletti falu református lakosságának lelki gondozását is vállalja, hogy könnyít
sen lelkésztársai munkáján.

Említettük: a lelkészképzés tanfolyam formájában zajlik, a résztvevők hat év 
után kapnak lelkészi diplomát. (Személyes tapasztalataim szerint volt reformá
tus lelkészek gyerekei, leszármazottai vállalják újra ezt a hivatást. Pl. Horkay 
László és Czirók Béla,akik polgári foglalkozásukat cserélték fel a papi hivatásra, 
s jelenleg mindketten ha t-ha t református gyülekezetben szolgálnak.) Űk tehát 
már az újabb nemzedék tagjai, akik nem végeztek teológiát, csak tanfolyamot. 
A református lelkészek korösszetételéről sokat elárul Forgon püspök egyik elő
adása. „Nyolcvanegy gyülekezet -  természetes dolog 81 templommal de 
csak 21 lelkipásztorral. A 21 úgy osztódik meg, hogy 70 éven felül tízen va
gyunk. A többiek 30 évtől 54 évig, egy 62 esztendős, s ők már a mi neveltjeink, 
összesen tizenegyen. Mellettük van most kettő gyakorlaton mint elsőéves hit
tan-hallgató. Azt mondhatom róluk, hogy buzgók... mert ma érdekből senki 
nem jön lelkipásztornak.”

A Kárpátontúli Református Egyház és a Magyarországi Református Egyház 
közötti kapcsolat mélységét mutatja, hogy az utóbbi 1977-ben és 1983-ban 
több ezer magyar nyelvű teljes bibliát és énekeskönyvet juttatott el ajándék
ként a kárpátaljai gyülekezethez.

A két egyház testvéri kapcsolata kölcsönös látogatásokban is megnyilvánul. 
Dr. Tóth Károly püspök 1976 májusában, majd 1977 októberében járt Kárpát
alján, majd 1978. május 21-én Beregszászon részt vett Forgon Pál püspökké 
szentelésében.

Forgon Pál püspököt a budapesti Teológiai Akadémia 1979-ben tiszteletbeli 
doktorrá avatta, díszdoktori székfoglalóját 1982-ben tartotta meg. A reformá
tus egyház állami támogatás nélkül, kizárólag a hívek adományából az elmúlt 
tíz évben 44 felújított templomot szentelt fel, ebből 1987-ben hetet. Az egyház 
befolyását illetően Forgon Pál egy érdekes adatot említ: Beregszászban évente 
400—420 ember hal meg, ők 140-et temetnek el.

Jóval kevesebb információval rendelkezünk a Kárpátontúli Katolikus Egy
házról. Az UjEmber információi szerint: Kárpátalján 41 római katolikus plébá
nia közül 31 működik. A lelkipásztori munkát tíz idősebb, 70. életéve körül 
járó pap látja el. Pontosabban tizenegy. Péter atya ugyanis a régi szeminárium
ból került ide, lengyel anyanyelvű, ő az új szerednyei plébános. A 28 éves fiatal
ember most tanul magyarul, az első magyar nyelvű prédikációját a munkácsi 
templomban olvasta fel. Ezt megelőzően az utolsó katolikus pap 1944-ben ér
kezett a területre.
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A történelmi egyházakról még csak csordogálnak az információk, de a kár
pátaljai magyar adventistákról eddig szinte semmit nem hallottunk. A magyar- 
országi Adventista Egyház egyik legutóbbi tájékoztatójából megtudhattuk, 
hogy a magyarországi adventisták képviseletében Kárpátalján járt Koroknai 
György József, és az ottaniak kérésére, magyar nyelven szolgálatot végzett több 
gyülekezetben (Munkácson, Beregszászban, Boncán).

A Lelkésztájékoztató adatai szerint a Kárpátalján lévő adventista gyülekeze
tek eredményesen fejlődnek. A legjobb példa erre a beregszászi újonnan épülő 
imaház, amely már majdnem kész van. Pircsák Illés irányításával folyik a mun
ka, s a társadalmi munka is jelentős. Negyven évvel ezelőtt az iloncai gyüleke
zetnek 120 tagja volt, ma 280, Munkácson 35 tag volt, most 220, Beregszász
ban 24, ma 168.

A magyar etnikum vallási megoszlását még tovább színezi, hogy működnek 
baptista gyülekezetek is, ahol szintén képviselve vannak, a szekták közül pedig 
— tapasztalataink szerint — a Jehova tanúi hódítanak el egyre több hívet főként 
a reformátusok közül.

Felhasznált irodalom
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szerint a kérdőívre a megkérdezettek által a megnevezett anyanyelvet és nemzetiséget jegy
zik fel, tehát nem a személyi igazolvány lesz a döntő a nemzetiségi hovatartozást illetően.
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B e a d vá n y  a z  S Z K P  P o li t ik a i  B iz o tts á g á h o z  és a z  S z S z K S z  L e g fe ls ő b b  Tanácsa  
és E ln ö k s é g é h e z*

Amikor az egész szovjet nép a lenini nemzetiségi politika diadalának jubileumára készül, 
sajnálattal kell leszögeznünk, hogy területi szerveinek egyes vezetőinek magyarellenes be
állítottsága eredményeképpen a Kárpátontúli terület magyar nemzetiségű lakosságával 
szemben nem érvényesülnek a párt politikájának lenini elvei.

Főbb problémáink: területünkön nincs magyar óvoda, sok magyarlakta községben 
nincs magyar iskola (Ujhely, Csepe stb.), a magyar iskolákban sok olyan tanár tanít, aki 
nem tud magyarul, nem tanítják a magyar történelmet, nincs magyar technikum és zeneis
kola, a magyar iskolák végzősei megkülönböztetésben részesülnek a felvételi vizsgákon, mi
vel se az egyetemre, se a technikumokba nem lehet magyarul vizsgázni, nincsenek magyar 
nyelvű feliratok, az ügyintézés mindenütt ukránul folyik, nincs képviseletünk a járási és 
területi szerveknél, nincsenek magyar funkcionáriusok, nincs magyar színház, korlátozzák 
a magyarországi lapok és folyóiratok előfizetését, megváltoztatták a városok és falvak ne
veit, a városokban eltörölték a magyar utcaneveket stb.

Kérjük: a felvázolt problémák kivizsgálását és orvoslását. Ennek ellenőrzésére egy ma
gas szintű különbizottság létrehozását (a pártközpont és a legfelsőbb tanács képviselőiből), 
amelyik a helyszínen tanulmányozná panaszainkat és ellenőrizné azok orvoslásának gya
korlati megvalósítását.

[-.]
Nem akarjuk a múltat szépíteni, de határozottan visszautasítunk minden olyan felfo

gást, amely jogosnak ítéli a bűnös politikusok vétkeiért ártatlan utódok ezreit büntetni. 
Nem vagyunk felelősek a magyar uralkodó körök bűneiért és az ukránokat ért atrocitáso
kért, mint ahogyan az 1848-49-es magyar szabadságharc vérbefojtásáért sem az orosz nép, 
hanem a cári rendszer a felelős. Ugyanakkor szeretnénk leszögezni, hogy területünk ma
gyar dolgozó népe sosem táplált és ma sem táplál ellenséges érzelmeket ukrán testvérei 
iránt. Évszázadokon keresztül vállvetve harcoltunk a haladásért, népeink szabadságáért, 
együtt harcoltunk a Rákóczi-szabadságharcban és 1848-49-es forradalomban, együtt vé
delmeztük 1919-ben a Magyar Tanácsköztársaságot, és a fasizmus elleni harcban Ivan Bor- 
kanyuk partizánegységei mellett ott harcoltak Pataki Ferenc és Úszta Gyula magyar parti
zánegységei is. A mai viszonyok között mi, Kárpátontúl magyar nemzetiségű lakosai az 
összekötő kapocs, a híd szerepét szeretnénk betölteni a testvéri magyar és ukrán nép kö
zött. Sajnos, ez a törekvésünk nem talál megértésre. Bizonyos erők megakadályoznak min
den próbálkozást a közeledésre. Sőt, ezek az erők rossz szemmel néznek minden olyan kö
zeledési szándékot, amely ukrán részről irányul felénk. S még riasztóbb az a tény, hogy ez 
az ukrán sovinizmus nemhogy gyengülne, hanem egyre erősödik, befolyása alá vonva terü
letünk különböző vezető szerveit egyenesen a magyar lakosság etnikai integritására, elnem- 
zetietlenítésére tör. Ezért nem lehet csodálkozni azon, ha a magyar lakosságunk körében is 
találkozunk nacionalista megnyilvánulásokkal. Persze, távol áll tőlünk a nacionalista meg
nyilvánulások védelme. A nacionalizmus bárhol és bármilyen formában káros, éppen ezért 
internacionalista felelősségtudattal küzdenünk kell és küzdeni fogunk ellene, bárhol is nyil
vánuljon meg.

Sérelmeink gyökere abban rejlik, hogy az alkotmányunk által biztosított egyenlő jogok 
mellett nincsenek egyenlő lehetőségeink, mivel azok korlátozva vannak az élet számos te
rületén. Alkotmányos jogaink tudatos megsértéséből és lehetőségeink nyílt korlátozásából 
adódó problémák súlyosak, de nem megoldhatatlanok.

Függelék
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Nézzünk hát szembe velük most tisztességgel, közös felelősségtudattal és jóakarattal, 
mert csak így képzelhető el azok teljes felszámolása és a nemzetiségi politika lenini elvei
nek teljes megvalósítása területünk magyar nemzetiségű lakosságával szemben is.

I.

A legsúlyosabb gond számunkra az anyanyelvi oktatás megoldatlansága. Alkotmányunk 
az ország valamennyi nemzetisége számára biztosítja az anyanyelven való tanulás jogát. En
nek ellenére területünk magyar nemzetiségű lakosaival szemben egy egész sor diszkriminá
ciós intézkedés és szabály van érvényben, melyek sértik az anyanyelvi oktatás jogát és gá
tolják ennek érvényesítését az oktatás valamennyi szintjén.

1. Területünkön nincs hivatalosan magyar tannyelvű óvoda. Itt a legnagyobb gondot az 
jelenti, hogy a magyar ajkú gyermek nem anyanyelvén ismerkedik a legalapvetőbb fogal
makkal, ami olyan fogalom- és tudatzavart okoz, melyből később az iskolában behozhatat
lan hátránya származik. Különösen súlyos ez a probléma ma, amikor a gyermekeket már az 
óvodában meg kell tanítani írni, olvasni. A magyar tannyelvű óvodák hiánya viszont lehe
tetlenné teszi, hogy a magyar ajkú gyermekek anyanyelvükön tanulják meg az írást-olva- 
sást. Mi akarjuk, hogy gyermekeink már az óvodában megtanuljanak ukránul és oroszul, 
feltéve, ha ez nem az anyanyelv rovására történik, de a jelenlegi gyakorlatot károsnak tart
juk, mivel az anyanyelv megfelelő ismerete nélkül nem lehet hatásos az orosz, illetve ukrán 
nyelv oktatása sem; káros ez azért is, mert a gyermekek nem ismerkedhetnek meg zenei 
anyanyelvűkkel sem.

2. Nem kevésbé nehéz és egyre bonyolultabbá váló probléma: nemzeti iskoláink hely
zete. Területi szerveink hosszú éveken keresztül szabotálták a magyar anyanyelvi oktatás 
megvalósítását területünk magyarlakta községeiben és városaiban. A magyar középiskolák 
megnyitására majdnem egy évtizedet kellett várni, illetve nem várni, hanem harcolni értük, 
évekig járni a köztársasági és országos minisztériumokat, míg végül azok elrendelték meg
nyitásukat, mégpedig területi szerveink vezetőinek szándéka és akarata ellenére, akik nem
csak hogy nem támogatták, de minden eszközzel gátolták és akadályozták a magyar tan
nyelvű középiskolák megnyitását. Ezért történhetett meg, hogy Beregszásznak (Berehovo), 
ennek a 80—85 százalékban ma is magyar lakosságú városnak tíz évvel előbb volt ukrán és 
orosz középiskolája, mint magyar. De ha az iskolák mai állapotát vizsgáljuk meg, akkor is 
egy sor olyan riasztó jelenséget tapasztalhatunk, amelyek komoly aggodalomra adnak okot

Az utóbbi időben a magyar iskolák felszámolásának egy új, rafinált módszerével kísér
leteznek területszerte, melynek lényege abban rejlik, hogy az önálló magyar tannyelvű is
kolákat vegyes tannyelvű iskolákká szervezik át. Ilyen manipuláció segítségével próbálják 
jelenleg megszüntetni a Szöllősi (Vinohradovo) magyar középiskolát. Erre van ítélve a tu
domásunk szerint a viski magyar tannyelvű középiskola is. A példákat tovább is sorolhat
nánk. A lenini nemzetiségi politika alapelveinek súlyos megsértését jelenti az is, hogy terü
letünk számos magyar, ületve vegyes lakosságú falujában nincsen magyar iskola, vagy csak 
az alsó három osztály magyar tannyelvű, a többi ukrán. Kirívó példaként megemlíthetjük 
Tiszaújhelyet (Novo Szelő), ahol a lakosság 80 százaléka magyar anyanyelvű, de nincs ma
gyar iskola. Hasonló a helyzet számos más faluban is: Karácsfalva (Karacsin), Mátyfalva 
(Matyijevo), Királyháza (Korolevo), Tekeháza (Tekovo), Csepe (Csepa), Gődényháza (Gu- 
gya), — szöllősi járás; Kerekhegy (Okrugla) -  técsői járás; Bakos (Szvoboda) — beregszászi 
járás stb.

Még tűrhetetlenebb a helyzet ott, ahol a magyarság kisebbségben vagy szórványokban 
él. Például: Huszton, Szoljván (Szvaljava), Rahón (Rahovo), Bustyaházán (Bustino), Gyer
tyánligeten (Kobiljanszka Poljana), Bocskán (Bicskiv), Királymezőn (Uszty-Csorna), Kő
rösmezőn (Jaszinya) stb.
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Az illetékes szerveink természetesnek tartják a szórványokban éló' magyarságnak az 
anyanyelvi oktatás jogától való megfosztását, annak ellenére, hogy ezzel a kérdéssel kap
csolatban V. I. Lenin egyértelműen kimondta, hogy még egy-két gyermeknek is joga van 
tanulni az anyanyelvét és népének történelmét.

Jellemző' azonban, hogy sok 90-95  százalékban magyar lakosságú községben is vatj uk
rán iskola, amelyekben a tanulók száma sok esetben még a tizet sem éri el. Pl. a haranglábi 
ukrán tannyelvű elemi iskolának 7, a bátyúinak 4, a botrágyinak 9 tanulója van. Ezzel 
szemben Rahón, ahol majdnem másfélezer magyar nemzetiségű lakos él, ami a város lakos
ságának kb. 10 százaléka (ebből 300 iskolás korú gyerek), nincs magyar iskola. A rahói ma
gyar szülők minden erre vonatkozó kérelmét, illetve panaszát visszautasították. Teljesen 
felfoghatatlan és semmivel sem magyarázható, hogy lehetséges társadalmunkban ilyen meg
alázó különbséget tenni a 2 -3 0 0  rahói magyar s egynéhány haranglábi, bátyúi, botrágyi 
stb. ukrán és orosz gyermek között?

3. Súlyos problémát jelent területünk magyar tannyelvű iskolái számára a megfelelő pe
dagóguskáderek utánpótlása. Magyar nyelv- és irodalom szakos tanárokon kívül szaktaná
rok képzése a magyar tannyelvű iskolák számára nem folyik, ezzel senki sem törődik, és 
nem is foglalkozik, annak ellenére, hogy az Ungvári Állami Egyetem különböző karain eh
hez megvolna minden feltétel. A Munkácsi Tanítóképző magyar tagozatán a képzés évek 
óta szünetel. Ez az egyik oka annak is, hogy területünk magyar tannyelvű iskoláiban szá
mos olyan tanár van, aki alig vagy egyáltalán nem tud magyarul. Kirívó példaként idézhe
tünk a viski, técsői, szlatinai, ungvári, munkácsi, szőllősi, beregszászi 4-es számú, a csornai 
nyolcosztályos iskolából stb.

Ez a tűrhetetlen állapot felbecsülhetetlen kárt okoz tanulóink anyanyelvi kultúrájának 
és az oktatás színvonalának szempontjából. Nem kevésbé súlyos problémát okoz az is, 
hogy a magyar iskolák pedagógusainak jelentős része, még elementáris szinten sem rendel
kezik magyar műveltséggel. Nem ismeri a magyar kultúrát, irodalmat, történelmet, és még 
írni sem tud helyesen magyarul. Ilyen körülmények között megvalósíthatatlan a megfelelő 
színvonalú nevelőmunka a magyar iskolákban. Ez a siralmas helyzet az illetékes szervek tu
datos magyarellenes beállítottságú káderpolitikájának az eredménye, melynek célja a ma
gyar tannyelvű iskolák színvonalának lerontása.

4. Területünkön nincsen magyar szakközépiskola, nincs egyetlenegy magyar tannyelvű 
zeneiskola. Még'a majdnem tisztán magyar lakosságú beregszászi szakiskolák (egészségügyi, 
mezőgazdasági, ipari szakközépiskolák is) mind ukrán tannyelvűek. Mi több, ezekben a 
tanintézetekben nincs magyar nyelvű tagozat sem. Még kultúrfelvilágosító intézményeink 
(klubok, könyvtárak) szakkáder képzése is ukrán nyelven folyik. Ezt a tarthatatlan helyze
tet még szakoktatók hiányával sem lehet indokolni, hiszen magyar anyanyelvű szaktanárok
kal bőven el vagyunk látva (pl. a beregszászi zeneiskola előadóinak és tanulóinak 90 száza
léka magyar anyanyelvű, ennek ellenére az oktatás ukrán nyelven folyik).

5. Egy sor súlyos visszaélést találhatunk a továbbtanulás területén is. A továbbtanulás 
lehetőségei különböző megkülönböztetések és manipulációk eredményeképpen a magyar 
tannyelvű iskolák végzősei számára erősen korlátozottak. Ez ellentmond alkotmányunk 
123. cikkelyének, amely kimondja, hogy az emberi jogok korlátozása vagy különböző elő
nyök biztosítása nemzetiségi vagy faji hovatartozástól függően, törvényellenes cselekedet.

A továbbtanulás legnagyobb akadálya az a megkülönböztetés, amelyben a magyar tan
nyelvű iskolák végzősei részesülnek területünk különböző szakközépiskoláiba és az Ungvári 
Állami Egyetemre való felvételek során. Területünk egyetlen szakközépiskolájába sem le
het magyarul felvételizni, annak ellenére, hogy területünkön csaknem 100 magyar tannyel
vű iskola működik. Ugyanez volt a helyzet hosszú éveken keresztül az Ungvári Állami 
Egyetem különböző fakultásain is. Néhány évvel ezelőtt úgy látszott, felenged ez a merev 
magyarellenes magatartás. Az Ungvári Állami Egyetemen ugyanis engedélyezték a magyar
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tannyelvű iskolák végzősei számára a magyar nyelvű vizsgázást. Azonban ez a „kedvez
mény” rövid életűnek bizonyult. 1970. július 30-án rektori parancs jelent meg, amely is
mét orosz, illetve ukrán nyelv- és irodalom vizsgára kötelezett minden magyar iskolából 
jelentkezőt. Szinte hihetetlen, hogy egy ilyen intézkedés életbe léphetett. A helyzet ugyan
is a következő: a rendelet megjelenése előtt maga az egyetem nyolc hónapos fizetett előké
szítő tanfolyamot rendezett, amelyen a jelentkezőket magyar nyelvi és irodalmi vizsgára 
(szóbeli és írásbeli) készítették elő, az egyetem bármely karára is jelentkeztek; a területi 
magyar nyelvű pártlap (K á r p á ti  Igaz S z ó )  hasábjain néhány hónappal a felvételi vizsgák 
előtt megjelent egy közlemény, amely megerősítette azt az információt, hogy minden kar
ra lehet magyarul felvételizni; már a vizsgarend is ki volt függesztve és mindezek ellenére 
megszületett az a rektori rendelet, amely megtiltotta a magyar nyelven való vizsgázást, két 
nappal a felvételi vizsgák előtt. Ezen bűnös önkényeskedésen az sem segített, hogy a szü
lők panaszára az Összszövetségi Felső- és Szakközépoktatásügyi Minisztérium elrendelte a 
magyar tannyelvű iskolák végzősei számára a magyar nyelven való vizsgáztatást az egyetem 
minden karán. A helyzet azóta sem javult, sőt rosszabbodott. Ebben az évben még az eddig 
engedélyezett írásbeli anyanyelvi (magyar) vizsgázást is betiltotta. Ráadásul minden egye
temre jelentkező magyar iskolát végzett tanulót arra kényszerítenek, hogy „önként” kérvé
nyezze az orosz nyelvű vizsgázást. Itt ismét kihangsúlyozzuk, hogy mi azt akaijuk, hogy 
gyerekeink megtanulják az ukrán és az orosz nyelvet. A tapasztalat is azt mutatja, hogy a 
magyar tannyelvű iskolák végzősei, akik e súlyos diszkriminációk ellenére továbbtanulhat
nak, egyetemi, illetve szakközépiskolai tanulmányaik során tökéletesen elsajátítják mind 
az orosz, mind az ukrán nyelvet. Meggyőződésünk azonban az is, hogy a lenini nemzetiségi 
politikából adódó egyenlő jogaink értelmében nem lehet kritérium a felvételi vizsgákon a 
tökéletes orosz, illetve ukrán nyelvtudás. Hiszen teljesen nyilvánvaló, hogy egy magyar 
anyanyelvű, tíz éven át magyar tannyelvű iskolában tanuló felvételiző nem versenyképes az 
orosz, illetve ukrán nyelvtudásban azokkal, akiknek az orosz vagy ukrán nyelv anyanyel
vűk, és középiskolai tanulmányaikat is anyanyelvükön végezték. Ez nemcsak az anyanyelvi 
vizsgákra vonatkozik, hanem minden más szakvizsgára is, mivel vizsgázáskor a magyar anya
nyelvűek nem azt mondják el, amit az illető tárgykörből tudnak, hanem azt, amit arról 
ukránul, illetve oroszul el tudnak mondani. Ez a hátrányos helyzet azt eredményezi, hogy 
felvételizőink tudásukhoz mérten sokkal alacsonyabb osztályzatot kapnak, ami csökkenti, 
sőt egyes esetekben lehetetlenné teszi a különböző tanintézetekbe való bejutás lehetőségét, 
még az egyébként tehetséges tanulók számára is.

6. Teljesen érthetetlen és semmivel sem magyarázható, hogy területünk magyar tan
nyelvű iskoláiban és az Ungvári Állami Egyetem magyar tagozatán nem tanítják a magyar 
történelmet. Ennek következtében az a paradox helyzet állt elő, hogy a magyar nemzeti
ségű gyermekek programszerűen tanulják és tudják, ki Sztyepan Razin, Bohdan Hmelnickij 
és Jeanne d’Arc, de fogalmuk sincs Dózsa Györgyről, Rákócziról vagy Kossuthról. Ismerik
I. Péter cár tevékenységét, de nem tudnak semmit Mátyás királyról. Részletesen ismerik a 
nagy francia forradalmat, de teljesen tájékozatlanok az 1919-es magyar Tanácsköztársa
sággal kapcsolatosan stb. Azonkívül, hogy ez ellenkezik V. I. Lenin meghagyásával, aki ki
mondta, hogy minden nemzetiségű gyermeknek (még egy-kettőnek is) joga van népe törté
nelmének elsajátításához, ez a gyakorlat ellenkezik a marxizmus egész szellemével, mivel 
elszakítja az irodalomtörténet folyamatát a társadalomtörténet folyamatától. A magyar 
irodalomtörténet oktatása napjainkban a levegőben lebeg, hiányzik alóla a talaj: az irodal
mat tápláló történelmi folyamat ismerete. A magyar történelem oktatásának hiánya nem 
véletlen, hanem tudatos magyarellenes megnyilvánulás. Ezt bizonyítja az is, hogy az egye
tem magyar tagozatán a diákok többszöri kérése ellenére a mai napig nem engedélyezték 
előadását, ugyanakkor a francia, angol, német szakokon kötelező tárgyként szerepel Fran
ciország, Anglia, Németország története. Az illetékes szervek még azt is megtiltották, hogy
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egyes iskolákban a történelmi szakkör keretén belül fakultatív alapon, a tanárok kezdemé
nyezésére bevezessék a magyar történelem oktatását.

II.

Súlyos gondokkal küzd területünk magyar társadalma kulturális téren is. Ezek a gon
dok abból adódnák, hogy területünkön nincs egyetlen olyan orgánum, mely népi kultúrán
kat és hagyományainkat ápolná és egyúttal gondoskodna a kárpátontúli magyarság kultu
rális igényeinek kielégítéséró'l is.

1. Nincs magyar színház, vagy más hivatalos kultúrlétesítmény. Nyilvánvaló, hogy ezek 
hiányát nem pótolhatja sem a műkedvelő alapon tevékenykedő Beregszászi Népszínház, 
sem a Területi Filharmónia keretein belül működő Magyar Melódiáknak nevezett együttes, 
melynek semmi köze a magyar kultúrához, és működését az illetékes szervek csak kom- 
merciós meggondolásokból engedélyezték.

2. A magyarlakta falvak klubjainak és könyvtárainak vezetői zömükben szakképzetle
nek, illetve ukrán szakközépiskolát végeztek, de számos helyen nem is magyar anyanyel
vűek, sőt magyarul alig, vagy egyáltalán nem is tudnak. Népművelési szakemberek képzése 
magyar nyelven nem is folyik, ezért nem valósítható meg kellő szinten a politikai és kultu
rális nevelőmunka a magyarajkú lakosság körében.

3. Nincsenek megteremtve a megfelelő feltételek a magyar nyelvű irodalom kibonta
koztatásához. Nincs magyar nyelvű irodalmi folyóiratunk. Területünk magyar íróinak 
zöme évtizedek óta hiába harcol nem is irodalmi folyóirat, hanem mindössze egy almanach 
kiadásáért. A Kárpáti Könyvkiadó magyar osztálya önálló magyar kiadványainak a száma 
átlagosan még az egyet sem teszi ki. Területünk magyar lakosságának szellemi igényét nem 
tudja kielégíteni az egyetlen magyar nyelvű napilap: a K á r p á ti  Ig a z  S z ó . Nincs önálló ma
gyar ifjúsági és gyermeklapunk, és nincs egyetlen egy magyar nyelvű szaklapunk sem. Ezek
nek hiányát kénytelenek vagyunk magyarországi lapok előfizetésével pótolni. Az utóbbi 
időben viszont területi szerveink indokolatlanul korlátozzák az előfizethető magyarországi 
lapok számát, és különböző ukrán nyelvű lapok előfizetésére kényszerítik azokat is, akik 
egy szót sem tudnak ukránul.

4. Nyilvánvaló, hogy a területi rádióstúdió magyar osztályának napi S —10 percnyi ter
jedelmű önálló adása a TÉ-stúdió havi egyszeri kommentárja sem elégíti ki a szellemi igé
nyeket.

III.

Mindmáig megoldatlan az egyenjogú nyelvhasználat kérdése. Annak ellenére, hogy álla
munkban nincs hivatalos államnyelv, minden nyelv egyenjogú tehát, területünk vezetői ter
mészetesnek tartják a magyar nyelv teljes kirekesztését a közéletből és az ukrán nyelv kö
telező használatát minden szinten.

1. Az adminisztráció ukrán nyelvű még a színmagyar községekben, sőt még a magyar 
tannyelvű iskolákban is. Jellemző erre a jogellenes gyakorlatra, hogy a magyar tannyelvű 
iskolák zömében még az órarendet sem szabad magyar nyelven kifüggeszteni. A tanulók
nak sok helyütt nem szabad magyarul köszönni, és tanáraikat utó- és apai nevükön (pl.: ha 
egy tanár Sándor, apja János, azt Alekszandr Ivanovicsnak) kell szólítani, ami teljesen ide
gen a magyar nyelvszokástól.

Területünk magyar lakossága meg van fosztva attól a jogától, hogy anyanyelvét használ
hassa a közéletben, mivel területi és járási párt- és tanácsi szerveinek túlnyomó többségénél 
még magyarul tudó egyének sincsenek.
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2. Jogellenes, az egyenjogúság lenini elvével összeegyeztethetetlen a helységnevek hasz
nálatának gyakorlata is. A helységneveket ugyanis még 1946-ban brutálisan megváltoztat
ták. így lett Beregszász Berehovo, Gut Garazgyivka, a színmagyar Bene Dobroszilja, Ha
rangláb Dzvinkove. Ezeknek a torzszülött neveknek a használata kötelező még a magyar 
nyelvű érintkezésben is.

3. Városainkból száműzték a magyar utcaneveket. Még a nagy magyar forradalmár-köl
tőről, Petőfi Sándorról elnevezett utcák nevét is megváltoztatták, így lett a Petőfi Sándor 
utcából Sztefanik utca Beregszászban, Duchnovics utca Munkácson stb. Ezért alakulhatott 
ki az a paradox helyzet, hogy a zömmel magyar lakosságú Beregszászban (lakosainak 8 0 -  
85 százaléka magyar), alig akad két-három magyar vonatkozású utcanév. Nem őrzi utcanév 
a világhírű magyar zeneszerző, Bartók Béla nevét, aki éveken keresztül élt Szőllősön, és itt 
adta elő sikeres hangversenyét, a munkácsi vár legendás hírű hősének, Zrínyi Ilonának ne
vét stb. EzeK lényegtelen dolgoknak tetszenek, de sértik önérzetünket, az anyanyelv szoká
sait, bántják a történelmi emlékezetet.

4. Semmivel sem indokolható és sérelmes számunkra az is, hogy területünkön hiányoz
nak a magyar nyelvű feliratok középületekről, intézményekről és üzlethelyiségekről, még 
azokban a helységekben is, ahol a magyarok többségben élnek.

IV.

Meglévő problémáink túlnyomórészt abból erednek, hogy nincs megfelelő képvisele
tünk. Nincs olyan szerv, amely képviselné érdekeinket, védené jogainkat, biztosítaná az 
egyenlő jogok mellett az egyenlő lehetőségeket. A párt- és állami szerveknél sem vagyunk 
képviselve. A területi pártbizottságnak és a területi tanács VB-nek, a területi szakszervezeti 
tanácsnak, a területi bíróságnak, a területi ügyészségnek és a rendőri szerveknek egyetlen 
felelős magyar nemzetiségű funkcionáriusa sincs. Nincsenek magyar funkcionáriusaink a 
párt- és tanácsi apparátusban, bíróságokban, ügyészségekben, rendőrségeken még azokban 
a járásokban és városokban sem, ahol a magyarok kisebb vagy nagyobb számban, de töme
gesen élnek (ungvári, munkácsi, szőllősi, huszti és técsői járások). Ha ebből a szempontból 
vesszük figyelembe a 80-85  százalékban magyar lakosságú beregszászi járás vezető párt-, 
tanácsi- és gazdasági vezetőinek nemzetiségi összetételét, a lenini nemzetiségi politika meg
sértésével találjuk szemben magunkat. A járási pártbizottság plénumának 74 tagjából csak 
11 magyar nemzetiségű; a pártbizottság 3 titkára közül egy magyar (jellemző, hogy az első 
titkár sohasem volt magyar); a járási pártapparátus 22 felelős munkatársa közül csak 3 
magyar nemzetiségű, a többi 19 közül sokan nem is tudnak magyarul, sőt hajlandóságot 
sem mutatnak arra, hogy megtanulják a járás túlnyomó többségének nyelvét; a járási nép
oktatási hivatalnak egyetlen vezető beosztású magyar nemzetiségű munkatársa sincs; Be
regszász 27 ipari üzeme közül egynek, a járás mezőgazdasági nagyüzemei közül háromnak 
van magyar igazgatója, illetve elnöke. A helyzet még sokkal súlyosabb azokban a járások
ban, ahol a magyarság kisebbségben van.

A felsorolt tények meggyőzően bizonyítják helyzetünk tarthatatlanságát és problémá
ink haladéktalan megoldásának égető szükségességét. Sérelmeink orvoslása és a lenini nem
zetiségi politika következetes megvalósítása érdekében

k é r j ü k

I.

1. a) A magyar tannyelvű óvodák megnyitását minden magyarlakta községben, illetve 
az óvodák kétnyelvűvé való nyilvánítását a vegyes lakosságú községekben;
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b) új óvodai programok kidolgozását;
c) az óvónőképzés megszervezését a magyar tannyelvű óvodák számára;

2. a) minden magyarul nem tudó, de magyar tannyelvű iskolában tanító tanár áthelye
zését, illetve felmentését;

b) a magyar tannyelvű iskolák pedagógusai magyar nyelvtudásának rendszeres ellen- 
ó'rzését;

c) a tanárok magyar nyelven való köszöntésének megszólításának bevezetését a ma
gyar tannyelvű iskolákban;

d) a magyar tannyelvű iskolák vegyes tannyelvűvé való átszervezésének azonnali le
állítását;

e) a magyar tannyelvű oktatás megszervezését minden olyan magyarlakta községben, 
ahol nincs magyar iskola, illetve csak az 1 -3 . osztálya magyar tannyelvű (Ujhely, Cscpe, 
Karácsfalva, Mátyfalva, Királyháza, Tekeháza, Gődényháza, Kerekhegy, Rahó, Gyertyán- 
liget stb.);

f) megszervezni a magyar nyelv- és irodalom oktatását azokban a községekben, ahol 
a magyarság csak szórványokban él, és nincs lehetó'ség magyar tannyelvű iskolák megnyitá
sára (Huszt, Bustyaháza, Szolyva, Bocskó, Kőrösmező' stb.);

3. a) területünk minden szakközépiskolájának és az Ungvári Állami Egyetemnek a két
nyelvűvé való nyilvánítását;

b) párhuzamos magyar tannyelvű tagozatok indítását területünk műiden szakközép- 
és zeneiskolájában;

c) a tanárképzés megszervezését magyar tannyelvű iskolák számára az Ungvári Ál
lami Egyetem minden pedagógiai jellegű karán. Addig is, míg ez az intézkedés életbe lép
het, kérjük azonnali hatállyal utasítani területünk minden tanintézetének a vezetőségét -  
elsősorban az Ungvári Állami Egyetem rektorát —, hogy biztosítsák a magyar nyelven való 
vizsgázás jogát minden szakon és minden egyes tantárgyból;

4. A magyar történelemoktatás bevezetését területünk minden magyar tannyelvű isko
lájában és az egyetem magyar tagozatán (az oktatás alapjául szolgálhat az I s z ty o r i ja  Vengrii 
című kiadvány első két kötete, mely nemrég jelent meg Moszkvában).

II.

1. Beregszász székhellyel létrehozni egy 4 0 -5 0  tagú állami magyar népi dal- és tánc- 
együttest, amely egyúttal felkarolná és támogatná területünk magyar műkedvelő együtte
seit is, kellőképpen ápolva ezáltal népi kultúránkat és hagyományainkat;

2. Megszervezni kultúrfelvilágosító és népművelő szakemberek magyar nyelven való 
képzését;

3. a) engedélyezni a magyar nyelvű irodalmi folyóirat, illetve almanach kiadását;
b) megszüntetni a magyarországi lapok és folyóiratok előfizetésének a korlátozását;

4. bővíteni a területi rádió és televízió magyar nyelvű adásait.

III.

1. minden olyan községnek, illetve városnak, ahol magyarok is élnek, kétnyelvűvé való 
nyilvánítását (V. I. Lenin szerint kétnyelvű minden olyan terület, ahol a lakosság öt száza
léka nemzetiségi);

2. a kétnyelvűvé nyilvánított területen (a területi székhelyet is beleértve) kötelezően 
elrendelni a párhuzamos magyar nyelvű feliratok kifüggesztését minden középületen, illet
ve üzlethelyiségen;


