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BEVEZETÉS

Az elmúlt években társadalmi, gazdasági szinten jelentős változások mentek végbe Kár-
pátalján, melyek hatást gyakoroltak a helyben élő minden nemzetiségre. Országos szinten, 
a fővárosból 2013 decemberében induló Euromajdan mozgalom és a máig elhúzódó ke-
let-ukrajnai háborús helyzet súlyos gazdasági mélyrepülést eredményezett, melyet Kárpátal-
ja megye lakossága is megtapasztalt. Ehhez közvetlenül kapcsolódik a migráció felerősödése, 
melynek egyrészről a háborútól való távolmaradás (a katonai behívóktól való menekülés) 
volt az egyik kiváltó oka, másrészről pedig a gazdaságilag kilátástalan helyzet, a megélhetés 
ellehetetlenülése is megjelenik a taszító tényezők sorában (Tátrai et al. 2016).

A 2010-ben Magyarország által elfogadott, majd a következő évben hatályba lépett ked-
vezményes honosításról szóló törvény – különösen a helyi viszonyok rosszabbodásával – új 
perspektívákat nyitott a kárpátaljaiak számára, és sokan éltek a magyar állampolgárság meg-
szerzésének lehetőségével, az állampolgárság szimbolikus értéke mellett annak gyakorlati 
előnyeit (pl. egy európai uniós útlevél) is szem előtt tartva. 

A kelet-ukrajnai konfliktus kirobbanása óta Magyarország megkülönböztetett figyelem-
mel kíséri a kárpátaljai társadalmi helyzet alakulását, és kiemelt támogatásokkal igyekszik 
segíteni nem csupán a helyi magyar közösséget, hanem a megye valamennyi lakosát. Az 
egyszerűsített honosítás mellett a kárpátaljai magyar lelkészek, egészségügyi dolgozók, pe-
dagógusok, médiamunkatársak, közművelődési, önkormányzati és könyvtári dolgozók szá-
mára kidolgozott programok is megerősíthették az anyaországhoz fűződő kapcsolatokat, 
s ezáltal a magyarság vállalása, a magyar nyelv presztízse is változhatott a korábbi évekhez 
viszonyítva. A TANDEM első adatfelvételének (2016) szükségességét, majd a kutatás leg-
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fontosabb kérdésköreinek megismétlését (2019) részben ezen támogatási programok tár-
sadalmi megítélésének vizsgálata indokolta, de emellett számos más társadalmi tényező 
változását is igyekeztünk tetten érni. Megvizsgáltuk például a kárpátaljai magyarok és uk-
ránok identitásának alakulását, az etnikumok egymáshoz való viszonyát, a nyelvhasználati 
szokásokat, hogy a kárpátaljai magyar és a többségi ukrán társadalom tagjai miként értéke-
lik Magyarország támogatáspolitikáját, ezen belül a kedvezményes honosítás intézményéről 
alkotott véleményeket, valamint az elvándorlás aktuális trendjeit.

A beszédes elnevezés – TANDEM – azt hivatott érzékeltetni, hogy a kutatás során kü-

lönösen az ukrán–magyar együttélés jellegzetességeire voltunk kíváncsiak, ezért is tö-

rekedtünk arra, hogy értelmezhető mennyiségű ukrán és magyar almintát is gyűjtsünk 

a kutatás során. Az almintákat a kérdőív nyelve határozta meg és nem az adatközlő 

önbevalláson alapuló nemzetisége, amely a lekérdezés után nem esett teljes mértékben 

egybe a kérdőív nyelvével (a külső, kérdezőbiztosok általi beazonosítás és az önbeval-

láson alapuló elsődleges nemzetiség közötti eltérés körülbelül 10% körül volt mindkét 

csoport körében). A Kárpátalján eddig megvalósult szociológiai kutatások sorában a 

TANDEM egyike azon kevés kutatásoknak, amelyek egyedülálló módon azonos mód-

szerekkel vizsgálták a Kárpátalján élő magyar kisebbséget és ukrán többséget, valamint 

újító abban a tekintetben, hogy a megismételt adatfelvétel módszerét alkalmazta (2016 

után, 2019-ben is lekérdezésre került a kérdőív, azonos nyelvi és települési minta szerint).

A kutatás módszertana

A TANDEM kutatás célcsoportja Kárpátalja többnemzetiségű lakosságán belül az ukrán és a 
magyar etnikum volt (lefedve ezzel Kárpátalja teljes népességének 92,6%-át) (Molnár, Molnár 
D. 2005). A kárpátaljai ukrán, illetve magyar népesség gazdaságilag aktív korosztályát (18–64 
évesek) felölelő minta kialakítása során elsődleges szempont volt, hogy egyaránt értékelhető 
almintákat nyerjünk a két nemzet által különböző arányban lakott falvakból és városokból. 
Ehhez a településeket mindkét esetben öt csoportba soroltuk: ahol az érintett etnikum aránya 
a 2001-es népszámlálás alapján kisebb 5%-nál, 5–30% közötti, 30–70% közötti, 70–95% közötti 
és nagyobb 95%-nál. Ezen kívül figyelembe vettük a végzettség szerinti megoszlást is, telepü-
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léstípusok, nem és kor szerinti bontásban. A 
minta megalapozottan tekinthető a 18–64 
éves kárpátaljai magyar népesség nem ará-
nyosan rétegzett reprezentatív mintájának.

A papíralapú kérdőíves felmérés két adat-
felvételi időpontban (2016 és 2019) zajlott 
összesen 74 kárpátaljai településen (1. ábra). 
A felmérés kétnyelvű volt: magyarul 44 te-
lepülésen, ukránul 55 településen folyt le-
kérdezés, ezek közül 24 helységben magyar 
és ukrán nyelven egyaránt volt kérdőívezés. 
A két időpontban összesen 2412 kérdőívet 
gyűjtöttünk, amelyek 1/3 és 2/3 arányban 
oszlanak meg magyar–ukrán viszonylatban. A TANDEM kutatás során összegyűjtött kérdőívek

2019-ben a települések és az adatközlők kiválasztásában is a 2016-os mintát vettük alapul, 
azzal a céllal, hogy eredményeink összehasonlíthatóak legyenek. 2019-ben a kérdőív viszont 
némileg egyszerűsödött: csak azokra a folyamatokra kérdeztünk rá, amelyekben releváns 
változás történhetett három év távlatában. Ezek az identitás (1), az etnikumközi viszonyok 

1. ábra: A kérdőív lekérdezésének helyszínei 
2016-ban és 2019-ben
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(2), a nyelvhasználat, nyelvtudás és nyelvtanulás (3), Magyarország nemzetpolitikai intéz-
kedéseinek megítélése (4), valamint az elvándorlás (5). Ezen belül különös figyelmet szen-
teltünk az ukrán adatközlők körében a kárpátaljai magyarokat érintő negatív sajtóhadjárat 
visszhangjának és a magyar mint idegen nyelv oktatási helyzetének. 

A felmérés hat kutatóműhely együttműködésének eredménye. A Nemzetpolitikai Kutatóin-

tézet, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hodinka Antal Nyelvészeti Kutató-

központja, a Lehoczky Tivadar Társadalomkutató Intézete és a Momentum Doctorandus 

társadalmi szervezet közösen irányították a kutatást, az ukrán lakosság körében végzett 

terepmunka kivitelezésében az Ungvári Nemzeti Egyetem Szociológiai és Szociális Mun-

ka Tanszéke, valamint a Kárpáti Közvélemény-kutató Központ működtek közre. A kutatás 

vezetője Ferenc Viktória volt, a kutatásban aktívan részt vevő kutatók Csernicskó István, 

Darcsi Karolina, Molnár József, Rákóczi Krisztián, Szanyi F. Eleonóra és Illyés Gergely voltak. 

A kérdőívek kitöltésében 97 kérdezőbiztos volt segítségünkre. 

Az identitás

A nemzeti identitásról való gondolkodás, az önbesorolás – kutatásunk alapján úgy tűnik 
– foglalkoztatja adatközlőinket, a kisebbségi magyarokat valamivel jobban. Mindez nem 
véletlen: a kárpátaljai mindennapokban ukránnak lenni a normalitás része, míg a kisebbségi 
magyarok számára a jelölt szerepe természetesebb: az ő identitástudatuk, nyelvhasználatuk 
a normalitástól eltérő, kivételes, nem szokványos jelenség (Brubaker 2006).

Írásunkban az identitást tágabban értelmezzük a nemzeti-etnikai hovatartozás kérdésénél, 
ugyanakkor természetesen a politikai és kultúrnemzeti azonosság sajátos kelet-közép-eu-
rópai kettősének elemzésére is sor kerül, ami különösen a kisebbség szempontjából válik 
érdekessé, hiszen ez esetben az állampolgársági és a nemzeti hovatartozás nem feltétlenül 
esik egybe (Csepeli et al. 2002:12). Az identitás építőkövei között érintjük a haza fogalmát, 
a lokális kötődéseket, különösképp a „kárpátaljaiságot”, de az adatközlők Ukrajna-viszonyu-
lásait, továbbá az időhasználat gyakorlatát is, mely hol Kijevhez, hol Budapesthez igazodik.

A nemzeti identitás kapcsán a 2019-es felmérésben növekedett a külső (a környezet általi) 
és a belső (adatközlő általi) azonosítás egybeesése, így konstatálhatjuk, hogy nagyjából 10% 
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körül mozog azok aránya Kárpátalján, akik identitása (a szabad választás jogát figyelembe 
véve) eltér a többség által követett mintától (2016-ban a magyar minta 89%-a, 2019-ben 
91%-a vallotta magát magyarnak első helyen. Az ukrán mintában is enyhe növekedés ta-
pasztalható: 84%-ról 86%-ra emelkedett ez az arány.

Részleges magyarázattal szolgálhat a jelenségre a nemzetiség mint kategória értel-

mezési nehézsége, amelyre Hires-László kvalitatív kutatása is rávilágított beregszászi 

magyarok körében. Az említett kutatásból az derül ki, hogy az adatközlők számára a 

kutatás inkább formális kontextusa miatt a nemzetiség hívószóra a hivatalos dokumen-

tumok szerinti állampolgárság is megjelenik a válaszok között (a szovjet korszakban a 

személyigazolvány mint referencia jól szolgált ebben a kérdésben, mert az állampol-

gárság mellett a nemzetiség is külön fel volt tüntetve benne, az ukrán érában azonban 

ez a gyakorlat megszűnt). Másrészt erős bizonytalanságot okoz, hogy az állampolgár-

sági, a származási, az anyanyelv vagy a nemzeti érzések szerinti eltérő kötődések közül 

melyiket válasszák e kérdés megválaszolásánál (Hires-László 2017).

Annak meghatározásában, hogy ki tekinthető ilyen vagy olyan nemzetiségűnek, több szem-
pontot is figyelembe lehet venni, például a származást (magyar az, akinek legalább egyik szü-
lője/nagyszülője magyar); a nyelvtudást, illetve a nyelvi-kulturális készségeket (magyar az, aki a 
magyar nyelvet és a magyar nyelvhez, kultúrához kapcsolódó, magyar nyelven működő intéz-
ményrendszert – pl. oktatás, média – használja); illetve a (szubjektív) önbesorolás/azonosulás 
szempontját (magyar az, aki magát magyarnak tartja) (Gyurgyík et al. 2010). 

A származás, nyelv, önbesorolás hármasának szerepét a nemzeti-etnikai azonosságban korábbi 
kutatások és a TANDEM felmérés is megerősítette, ugyanakkor ezen ismérvek hierarchiájában vál-
tozás tapasztalható, ha a különböző időpontokban felvett adatokat összehasonlítjuk. 2016-ban a 
jó nyelvtudás és az önazonosság a legfontosabb, ami megelőzte az anyanyelvként elsajátított nyel-
vet, és a szülők nemzetiségét. Mindezt akár úgy is értelmezhetjük, hogy a származástól kevésbé 
függő tényezők kezdenek fontossá válni a nemzeti-etnikai azonosságban Kárpátalján. A magyarok 
számára egyetlen kategória volt, ami a felezőérték alá esett, vagyis nem tartják fontosnak, mégpe-
dig a születés helye. Az ukránok számára a nemzetiség szerinti országban való születés jóval fonto-
sabb az identitás ismérvei között. A magyarázat egyszerű: a magyarok számára elválik egymástól 
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az állam és a nemzet határa, míg a Kárpátalján élő ukránoknál e kettő egybeesik. Az anyaország 
állampolgárságának birtoklása ugyan a magyarok számára jelent kevesebbet a nemzeti ismérvek 
között, de a korábbi évekkel ellentétben már nem olyan érdektelenek a magyar adatközlők, hiszen 
azóta reális esélyük nyílt ennek megszerzésére, s a magyar megkérdezettek több, mint 70%-a élt 
is ezzel a lehetőséggel. Úgy tűnik, a magyar állampolgárság fontos is, meg nem is, amikor a ma-
gyarként való definiálásról gondolkodnak. Az ukránok számára azonban egyértelműen fontos az 
ukrán állampolgárság a nemzethez tartozás ismérvei között (Ferenc 2017).

A nemzeti identitás mellett rákérdeztünk arra, melyik az a közösség, amellyel a leginkább 
azonosulni tudnak adatközlőink (15 lehetőséget és az egyéb kategóriát felajánlva). A kérdőív 
ezen részében a korábban is előforduló nemzetiségi kategóriák mellett az állampolgársággal, il-
letve a földrajzi területekkel kapcsolatos, általunk előre meghatározott „identitás-kártyák” közül 
választhattak adatközlőink (2. ábra). A válaszokból úgy tűnt, hogy a regionalitással összefüggő 
kategóriák játszanak kulcsszerepet. A három legnépszerűbb kategória sorrendje három év alatt 
nem változott a magyar válaszadók körében, akik leginkább a kárpátaljai magyarok közösségé-
hez kötődnek, majd a magyarok és a kárpátaljaiak jelentenek számukra vonatkoztatási pontot.

Ami a kárpátaljai magyarokat illeti, az őket vizsgáló korábbi kutatások az identitás kapcsán 

mindig is nagyon erős lokális kötődést mutattak, ami Ukrajna legnyugatibb megyéjéhez, Kár-

pátaljához kötötte az itt élőket. A lokális identitás egy nagyobb kategórián, nemzeti csoporton 

belüli elkülönülést jelent, aminek földrajzi keretei vannak. Vagyis feltételezhetjük, hogy amikor 

kárpátaljai magyarként definiálja magát egy adatközlő, akkor a magyar nemzetiségűeken 

belül is elkülönül identitásában, és ezt a sajátos vonásokkal felvértezett csoporthoz való tar-

tozást egy földrajzi helyhez kapcsolja. A Kárpát Panel vizsgálat megállapítja: „A kárpátaljai 

magyarok identitását leginkább az a kettősség jellemzi, amely a »kárpátaljai magyar« kife-

jezéssel írható le, legalábbis a megkérdezettek majdnem fele, 45 százaléka jelölte meg, míg 

30 százalékuk önmeghatározásában szerepel az, hogy magyar. A kettősség azt jelenti, hogy 

nem csak magyarnak és nem csak kárpátaljainak tekintik magukat, hanem kárpátaljai ma-

gyarnak.” (Molnár, Orosz 2007: 189). A GeneZYs kutatás szintén rámutatott: ez a regionalitás a 

fiataloknál is erősen megjelenik: a jelzős, kárpátaljai magyar identitás 30–40% között van a 

fiatalok körében (Papp Z. et al. 2017). Hasonló, a lokális identitás fontosságát megerősítő ered-

ményekre jutott egy interjúkon alapuló identitás-kutatás is, Kárpátalján (Hires-László 2010).
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Az ukránok esetében ezzel szemben a legtöbb válaszadó által jelölt főbb kategóriák sor-
rendje megváltozott: míg 2016-ban az ukrán nemzethez való kötődés volt a legerősebb (44%), 
2019-ben ez 15%-ot veszített. Érdekes mindezt annak fényében szemlélni, hogy a „méltóság 
forradalma” révén hatalomra jutott Porosenko rezsim idején (2014–2019) az össznemzeti 
identitást próbálták a politikai kommunikációban erősíteni, úgy tűnik nem nagy sikerrel.

Azok, akik változtattak a közösségen, amelyhez a leginkább tartozónak érzik magukat, a 
kárpátaljai és a kárpátaljai ukrán kategóriákban jelentek meg többletként. Vagyis egyértel-
mű, hogy a kárpátaljai ukránok kötődésében a regionalitás erősödését figyelhetjük meg az 
elmúlt három év távlatában.

A 2. ábrán a kérdőív nyelve mellett, a vallott nemzetiség szerint is megjelenítettük a kötő-
dést, amely csak a nemzetiség kategóriájában okoz kisebb mértékű emelkedést.

A regionalitás mellett érdemes figyelmet szentelni az állampolgársággal kapcsolatos ka-
tegóriáknak is. A magyar kisebbség szempontjából különösen érdekes, hogy a születéssel 
szerzett ukrán állampolgárság hogyan jelenik meg az identitás építőkövei között, illetve az 
új magyar állampolgárság/a kettős állampolgárság, mint státusz, mennyire vonzó az iden-
tifikáció során. Az ukrán állampolgárság csak 2%-nyi adatközlőnek jelentett elsődleges fon-
tosságú önazonossági tényezőt, de két új kategória jelent meg: a magyar állampolgár 2%-nyi 
támogatással és a kettős, ukrán–magyar állampolgár 6%-nyi értékkel. Ami az ukrán nyelvű 
almintát illeti, körükben is csupán 5% definiálja magát ukrán állampolgárként. Meglepő 
adat, hogy ennél csak picivel alacsonyabb az ukrán nyelvű kérdőívet kitöltők között azok 
aránya (3%), akik ukrán–magyar kettős állampolgárként tekintenek magukra.

2. ábra
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„A kárpátaljai magyarok számára magától értetődő állapot az, hogy magyar nemzeti-

ségűek, de ukrán állampolgárok, vagyis önértékelésük szempontjából e két fogalmat ket-

téválasztják, ami annak is köszönhető, hogy a megkérdezett generáció nagy része volt már 

szovjet állampolgár is, így tudatukban a nemzetiség és az állampolgárság szétválasztódik.” 

(Molnár, Orosz 2007: 189) A 2007-es Kárpát Panel felmérés során a megkérdezettek 10%-a 

jelölte meg azt, hogy ő leginkább magyar anyanyelvű ukrán állampolgár. 2013-ban az új 

állampolgárság (magyar vagy kettős állampolgárság) kapcsán készített fókuszcsoportos 

beszélgetéseken keresztül azt is megvizsgálták, hogy az állampolgársághoz kapcsolódó 

identitás hogyan viszonyul a kisebbségben élők létező kötődéseihez. A kutatás megálla-

pítja, hogy a magyar állampolgárság újfajta identitáselemeket is generál, azonban ezek 

betagozódnak a kisebbségi identitás szerkezetébe: lehetőségként ugyan jelen vannak, de 

nem írják teljes mértékben felül a korábbi viszonyulási módokat. Reális kockázatként van 

jelen, hogy miközben az új állampolgárság az anyaországhoz, a nemzethez kapcsolódó 

kötődéseket erősíti, a helyi világokhoz és a szülőföldnek is helyet adó nemzetállamhoz való 

viszonyulásokra épp ellenkezőleg hathat. Ugyanakkor a kvalitatív elemzés arra jut, hogy 

a határon túliak kisebbségi, illetve a magyarországiak többségi etnocentrizmusa ez ellen 

ható tényezők, így a vészforgatókönyvre nem kell felkészülni. (Papp Z. 2014)

Már az előzőekben ismertetett eredményekből is jól kirajzolódik, hogy a kárpátaljaiak szá-
mára fontos a lokális kötődés. Kérdőívünkben további kérdések is szolgáltak arra, hogy az 
identitás földrajzi vonatkozásait jobban megragadhassuk. Annak kiderítésére, hogy a megye 
lakossága melyik földrajzi egységben látja megtestesülni a hazáját, szintén szerepeltettünk 
egy kérdést. Érdekes, és az előzőeket is nagyban alátámasztó eredmény, hogy ezen a terüle-
ten is erősebb lett a Kárpátaljához való kötődés, s nemcsak a magyarok körében, hanem az 
ukránok között is.

A kérdőívet magyarul kitöltők körében körülbelül minden tízedik fő (10-11%) gondol 
úgy az országra (Ukrajnára) mint a hazájára, az ukránok körében pedig kicsit több mint a 
megkérdezettek fele (53-55%). Érdekes módon, ez nem, vagy alig változott az eltelt három 
év során. A második legfontosabb haza-dimenzió, Kárpátalja, az itt kapott értékek az elmúlt 
3 évben azonban több mint 10%-al növekedtek az ukránok és a magyarok körében is. Ezen 
kívül a szülőhelynek, a településnek van még nagyobb szerepe, amikor a hazáról beszélünk, 
valamint a jelenlegi és a történelmi Magyarországnak, leginkább a magyar kitöltők körében.
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Az eredményeket a vallott nemzetiség szerint is ábrázoltuk az alábbi diagramon (3. ábra). 
Itt annyi megjegyzés tehető, hogy összehasonlítva a kitöltés nyelvével, minimális különbségek 
vannak: talán a magyar nemzetiségűek erősebb Kárpátalja kötődését emelhetjük ki 2019-ben, 
illetve az ukrán nemzetiségűek erősebb Ukrajna kötődését mindkét adatfelvételi időpontban.

A korábbi kutatások, mint például a Kárpát Panel, rámutattak arra, hogy majdnem min-

den második kárpátaljai magyar (a válaszadók 45%-a) a szűkebb régióban, Kárpátaljában 

látja megtestesülni hazáját, és csak 27% az országban, Ukrajnában. Magyarország (11,6%) 

és a történelmi Magyarország (4,9%), mindösszesen 16,5%-nyi válaszadónak jelentette a 

hazát 2007-ben, ami az elemzők szerint utalhatott a 2004. december 5-i népszavazás ha-

tásaira, illetve a két országban tapasztalható, egymástól eltérő társadalomszervező fejlő-

dési irány közötti különbségekre. Erős kötődések jelentek meg a mikroszintek irányában is: 

2% azt a helyet tekintette hazájának, ahol született, 2,9% azt a települést, ahol a kérdezés 

idején élt (Molnár, Orosz 2007).

Érdekes sajátossága a kárpátaljai mindennapoknak, hogy az emberek melyik időzónához 
igazítják órájukat, ezáltal identitásuk inkább a Közép- vagy a Kelet-Európai térséghez kap-
csolódik. A Közép-Európában, így Magyarországon is használt időszámítás a nemzetközileg 
használt időszámításhoz (UTC) képest +1 órát jelent. Kelet-Európában (EET), ezen belül 
Ukrajnában is, az órák 2 órával járnak előrébb (UTC+2). Kárpátalján a „helyi idő” a lakosok 

3. ábra
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biológiai órája szerint a közép-európai időzónának (CET) felel meg. Ehhez képest a hivatalos 
idő egy órával több (EET). Így ha Budapesten dél van, Kijevben már 13 órát mutatnak az 
órák (Fedinec, Csernicskó 2017). Ebben a helyzetben a kárpátaljaiak számára az idő mérése 
és kifejezése egyfajta identitásjelzővé vált, és általában szituatív, beszédhelyzettől és partner-
től függő módon változik, ki melyik időt használja adott pillanatban.

Kutatásunkban a kérdezőbiztosok a kérdőív kitöltése előtt arra kérték az adatközlőket, 
mondják meg, hány óra van, mert a kérdezés kezdő időpontját fel kell jegyezniük a kérdőí-
ven. Ezt a kérdést kifejezetten azzal a céllal tettük fel, hogy egy automatikus választ nyerjünk, 
és megtudjuk, hogy az adatközlők melyik időhöz igazodnak. 

A megkérdezettek nagyobb része, egész pontosan 55%-a a „helyi” (CET) időszámítás sze-
rinti időt nevezte meg, és kisebb hányada, 45%-a adta meg a hivatalos, kijevi (EET) időszá-
mítás szerint a pontos időt (4. ábra). Statisztikailag szignifikáns különbség (0,000) van a két 

4. ábra

A budapesti (és helyi), valamint a kijevi időt is mutató órák a makkosjánosi Helikon Hotelben
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alminta között: a kérdőívet magyarul kitöltők körében csaknem kétszer olyan gyakori volt a 
nem hivatalos „helyi” (CET) idő használata, mint azok között, akik ukrán nyelven válaszoltak 
a kérdésekre. Az adatok alapján azonban kijelenthető, hogy a nem hivatalos „helyi”, vagyis 
közép-európai (CET) időt nemcsak a kárpátaljai magyarok, hanem a helyi ukránok jelentős 
része (az ukrán alminta 42,1%-a) is használja. 

Az etnikumközi viszonyok 

Az elmúlt években számos módon érte támadás a kárpátaljai magyarságot. Ennek egyik 
formája az ukrán sajtóban megjelenő, a magyarokat, azok képviselőit irredentizmussal vádo-
ló (ál)hírek voltak. Ezért megkérdeztük az adatközlőket, hogy találkoztak-e ilyen hírekkel, és 
ha igen, milyen véleménnyel vannak azok tartalmáról. Az eredmények alapján a magyarok 
jóval magasabb arányban követik nyomon ezeket a híreket, mindössze 4,3%-uk nem hallott 
róluk. Ezzel szemben az ukránok közül minden negyedik emberhez (27%-ukhoz) nem ju-
tottak el ezek a hírek. A magyarok körében a kapott válaszok két kategória közt oszlottak 
meg (5. ábra): a negatív sajtóhadjárat híreivel nem értenek egyet (43%), illetve kifejezetten 
károsnak tartják azokat a két nemzet viszonyára (47%). Ugyanez a két válasz volt az ukrán 
alminta válaszadóinál is a leggyakoribb 29, illetve 27%-kal. Valamivel több mint minden tize-
dik válaszadó, az ukránok 12%-a mondta azt, hogy részben egyetért ezen hírek tartalmával. 

5. ábra
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A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) és a Lehoczky Tivadar Társadalom-

tudományi Kutatóközpont közösen indított el Kisebbségfigyelő Monitoring címen kuta-

tást, melynek során a kárpátaljai magyar közösség ellen irányuló megnyilvánulásokat és 

cselekményeket dokumentálják. 2014 és 2018 között összesen 182 esetet rögzítettek az 

ukrajnai magyarellenesség megnyilvánulásaiból. A kutatási eredményeket összefoglaló 

kiadványban rögzítették: „A magyarellenes megnyilatkozásokat számba véve nyilvánva-

lóvá válik, hogy a magyarságunkkal szemben folytatott ukrán állampolitika céltudatos 

és következetes módon törekszik kisebbségi közösségünk asszimilációjára és kiküszö-

bölésére. Ezen magyarellenes megnyilvánulások véghezvitelében sok esetben egyaránt 

szerepet vállalnak vagy hallgatólagosan asszisztálnak mind az állami szervek, mind az 

államhatalom központi és területi végrehajtó szervei, mind a politikai pártok, továbbá 

a hírközlő szervek széles skálája, valamint az ukrán nacionalista erők.” (Magyarellenes 

megnyilvánulások 2019). 2014-ben 17 magyarellenes megnyilvánulás történt a kutatás 

szerint, 2015-ben 18, 2016-ban 31. 2017-ben a Kisebbségfigyelő Monitoring adatai szerint 

89 magyarellenes incidens történt, melyekből 26 fajult tettlegességig. A legsúlyosabb 

atrocitás 2018 februárjában érte a kárpátaljai magyarságot, amikor a KMKSZ ungvári 

központi irodáját felrobbantották.

„Állítsuk meg a szeparatistákat” feliratú óriásplakát Kárpátalján. A magyarellenes plakát Brenzovics Lászlót, a 
KMKSZ elnökét, Barta Józsefet, a KMKSZ alelnökét és Orosz Ildikót, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnökét 
ábrázolja
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Mindkét alminta válaszadóit megkértük arra, becsüljék meg, hogy a kárpátaljai lakosság 
mekkora hányadát alkotják a magyarok (a 6. ábrán a lekérdezés során, az adatközlők ál-
tal nevesített százalékokat jelenítjük meg, amelyek több esetben meghaladják a 100%-ot). 
Mind a magyarok, mint az ukránok körében nőtt a magyar kisebbség arányának érzékelése 
2016-hoz képes. Míg három évvel korábban a magyarok átlagban úgy látták, hogy Kárpát-
alján az arányuk 23%, addig ez most 30%-ra nőtt. Az ukrán megkérdezettek a 2019-es lekér-
dezéskor 22%-ra tették a magyarok arányát a megyében, 2016-ban ez 4%-kal volt kevesebb.

A magyarságnak a valóságostól jelentősen nagyobb becsült aránya részben azzal magya-
rázható, hogy a magyarok Kárpátalján egy viszonylag jól behatárolható területen, tömb-
ben élnek, így saját magukat a megye összlakosságának szintjén is nagyobbnak – 2019-
ben háromszor akkorának – látják. A másik ok pedig leginkább annak tudható be, hogy a 
kárpátaljai ukránok körében – köszönhetően javarészt az orosz–ukrán konfliktus nyomán 
kialakult általános gazdasági-politikai bizonytalanságnak – egy egyre nagyobb presztízzsel 
bíró Magyarország-képet találunk, ami együtt jár a magyar nemzethez való közeledéssel is. 
Amint a későbbiekben látni fogjuk, a magyar nemzetpolitikai intézkedések pozitív fogad-
tatásra találnak az ukránok körében is, és ez az erőteljes, a helyi élet egyre több területén 
megnyilvánuló „magyar jelenlét” hozzájárulhat ahhoz, hogy az ukránok szemében is egy, a 
valóságostól nagyobb kárpátaljai magyar közösség képe éljen.
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Legutóbb 2001-ben tartottak népszámlálást Ukrajnában, mely szerint Kárpátalja összla-

kossága 1 254 614 fő volt. Ennek 80,5%-át alkották a többségi nemzet tagjai, a magyarok 

létszáma 151 516 fő, aránya 12,1% volt. Ezzel a magyarság alkotta a megye legnagyobb 

nemzeti kisebbségét, a többi nemzetiség együttes aránya 7,4% volt. Ukrajnában 2010 után 

több alkalommal is elhalasztották az újabb népszámlálás lebonyolítását, így nincsenek 

pontos ismereteink arról, hogy mennyivel csökkent az ország és vele együtt Kárpátalja 

összlakossága. A magyarok számának hozzávetőleges meghatározására tett kísérletet a 

SUMMA 2017 elnevezésű kutatás (lásd a kötet előző fejezetét). Ennek alapján a kárpátaljai 

magyarok száma 125 ezer fő körüli, melyhez, ha hozzáadjuk a magukat magyar nemze-

tiségűnek valló cigányok számát, akkor 131 ezer fős közösségről beszélhetünk. A 2001-es 

népszámláláshoz képest a kutatás szerint a magyar lakosság száma 13,7%-kal csökkent. 

Fontos kiemelni, hogy feltételezhetően legalább ugyanilyen arányú csökkenés figyelhető 

meg a többségi nemzet esetében is, azonban az ukránok hozzávetőleges számának meg-

határozása – népszámlálás és kutatások hiányában – csupán becsléseken alapul. 

A Karpatszka Szics szélsőjobboldali szervezet 1938-as megalakulására emlékező ukrán nacionalisták vonulása 
Beregszászon 2017. november 12-én
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Három év alatt jelentős változás történt a magyar és az ukrán alminta válaszadói körében 
annak kapcsán, hogy mennyire tekintik az ukrán–magyar együttélést konfliktusosnak. A 
2016-os adatfelvétel óta számos olyan esemény történt (pl. magyarokkal szembeni negatív 
sajtóhadjárat, a nyelvtörvény és az oktatási törvény módosítása, a KMKSZ székház felgyúj-
tása), amivel magyarázható, hogy a TANDEM 2019 eredményei szerint miért tekintik rosz-
szabbnak a magyar–ukrán kapcsolatokat a válaszadók. (7. ábra)

A KMKSZ ungvári központi székháza a 2018. február 27-én történt felgyújtását követően
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Országos szintű rossz kapcsolatról majdnem kétszer annyian számoltak be a magyarok 
(2016-ban a válaszadók 39%-a, 2019-ben 76%-a), míg Kárpátalja szintjén 2016-hoz képest 
10%-kal többen látják konfliktusosnak a kapcsolatokat. Az ukránok körében a változás még 
szembetűnőbb: három évvel ezelőtt konfliktusos viszonyról csak néhány válaszadó számolt 
be. Ehhez képest a 2019-es lekérdezéskor már minden harmadik válaszadó mondta azt, 
hogy országos szinten konfliktusos a két nép viszonya, megyei szinten pedig 13%-uk gon-
dolja így. Összességében ahogy 2016-ban, úgy 2019-ben is a magyarok jelentősen rosszabb-
nak látják a két nemzet együttélését, mint az ukrán megkérdezettek. 

7. ábra

Mivel viszonylag új jelenségről van szó, csak 2019-ben tettük fel a kérdést, hogy ki a felelős a 
konfliktus generálásáért. A felsorolt válaszlehetőségek közül többet is megjelölhettek az adatközlők. 
Mind az ukránok, mind pedig a magyarok úgy gondolják, hogy a konfliktus forrása leginkább az 
ukrán politikai vezetésben keresendő, és mindkét csoport elveti annak lehetőségét, hogy a magyar 
állam, vagy a kárpátaljai magyar szervezetek állnának a konfliktusok hátterében. Mindkét mintában 
jelentős számban jelölték meg a válaszadók azt a lehetőséget, hogy a konfliktusos viszony generá-
lásáért sem a magyar, sem az ukrán fél nem felelős, hanem annak hátterében egy harmadik fél áll.

8. ábra
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A nyelvtudás és a nyelvek közötti munkamegosztás

Adatközlőink önbevalláson alapuló nyelvtudásukat egy ötfokú skálán határozhatták meg, 
ahol a minél magasabb érték az anyanyelvi szintű nyelvtudáshoz (5-ös) való közelséget jelzi. 
Mindkét csoportban a kérdőív nyelve együtt jár az adott nyelv magas szintű tudásával (4,7-
es átlag). Emellett, ha a vallott nemzetiséggel vetjük össze a nyelvtudást, kicsivel magasabb 
skálaértékeket látunk. Vagyis a magukat ukránnak vallók ukrán nyelvtudása és a magukat 
magyarnak vallók magyar nyelvtudása közelít az anyanyelvi szinthez (4,8-as átlag) (9. ábra).

A kárpátaljai magyarok államnyelvtudása Kárpát-medencei összehasonlításban is ala-

csonynak mondható: rosszabbul beszélik a kárpátaljai magyarok az ukrán nyelvet, mint 

a szlovákiai magyarok a szlovákot, vagy a vajdaságiak a szerbet. Ennek okairól számos 

feltáró jellegű tanulmány, kötet látott már napvilágot, amelyek megállapítják, hogy a kár-

pátaljaiak alacsony államnyelvtudásának oka elsősorban a nyelv oktatásának elhibázott 

módszertanában keresendő: a kisebbségi tannyelvű iskolákban használt tantervek és tan-

könyvek úgy tekintenek a tanulókra, mintha azok már az államnyelvet jól beszélnék, és nem 

a kommunikációra, hanem a nyelvtan oktatására helyezik a hangsúlyt (Csernicskó 2012).

Egymás nyelvének ismerete kapcsán a két adatfelvételi időpontban jelentős változás nem 
tapasztalható. Azt látjuk, hogy a kérdőívet magyarul kitöltők ukrán nyelvtudása kis eltéréssel 
a 3-as értékhez („jól beszéli, kisebb hibákkal”) közelít mindkét adatfelvételi időpontban. Rész-

9. ábra
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letesebb bontásban: 5%-ra jellemző az, hogy semmilyen szinten nem beszéli az államnyelvet, 
további 40% passzívan ismeri, vagy kifejezési nehézségekkel beszéli azt. Több mint a magyarok 
fele (56%) gördülékenyen, ezen belül 12% anyanyelvi szinten beszéli az ukrán nyelvet.

Az ukránok magyar nyelvtudás-átlaga a magyaroknál mért ukrán nyelvtudás kevesebb, mint 
fele: 2016-ban 1,4-es átlag, 2019-ben 1,3-as („értik, de nem beszélik a nyelvet”). Ha részleteseb-
ben is megnézzük az adatközlők nyelvtudás szerinti megoszlását, azt látjuk, hogy az ukránok 
fele (50%) nem érti és nem beszéli a magyar nyelvet, körülbelül 25% csak passzív nyelvtudással 
rendelkezik és kifejezési nehézségekkel küzd a magyar nyelvet illetően, és további 25% eseté-
ben jelenthetjük ki, hogy gördülékenyen beszél magyarul, ezen belül 12% anyanyelvi szinten.

Mindkét csoportra jellemző az orosz nyelvtudás is, a magyaroknál 2-es átlag körüli ér-
tékkel, az ukránoknál pedig 3-as körüli átlaggal, ami növekedett az elmúlt három évben. 
Nemcsak oroszul, hanem angolul is kicsit jobban tudnak a kérdőívet ukrán nyelven kitöltők, 
bár itt mindkét csoportnál csak egy passzív nyelvtudásról beszélnek.

A beszélt nyelvek kapcsán mindig érdemes a nyelvi attitűdöket is felmérni, hiszen ezek 
gátolhatják, vagy ösztönözheti egy másik nyelv elsajátítását (Csernicskó 2017). Az ukránok 
viszonyulásáról a magyar nyelvhez, illetve fordítva, a magyarok viszonyulásáról az ukrán 
nyelvhez külön kérdésblokk keretében gyűjtöttünk információkat, mindkét adatfelvételi 
időpontban. 2016-ban minden második ukrán adatközlő (50%) jelezte, hogy szívesen ta-
nulna magyarul. A magyarok között is magas (44%) volt a hajlandóság arra nézve, hogy még 
jobban megtanuljanak ukránul. A két adatfelvételi időpont között pedig az ukránok és a 
magyarok körében is növekedett a hajlandóság egymás nyelvének tanulása iránt: a magya-
rok körében 47%-ra, az ukránok körében pedig 51%-ra emelkedett a tanulni vágyók aránya.

A 2012-ben elfogadott ukrán nyelvtörvény teremtette meg az egyik legelső lehetőséget 

arra, hogy szervezett oktatási keretek között, tantárgyként is lehetőség legyen a magyar 

nyelv tanulásra olyan településeken, ahol a magyarok aránya eléri a 10%-ot (Beregszászi 

et al. 2014). 2016-tól indultak el a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Ma-

gyar tanfolyamai magyar állami támogatással, amelyre már felnőttek is jelentkezhettek. 

2019-ben a tanfolyamok ötödik turnusát zárták több mint 21 000 gyermek és felnőtt rész-

vételével. A magyar nyelv elsajátítása iránti igény megjelenésével párhuzamosan a piaci 

kínálat is kiszélesedett, manapság már sok magántanár is foglalkozik nyelvtanítással. 

Közben a magyar mint idegen nyelv módszertani alapjait igyekeznek a helyi szakembe-

rek megteremteni (Beregszászi 2016).
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A 2019-es adatfelvételi időpontra világossá vált, hogy az ukrajnai labilis politikai és gazda-
sági helyzetben, a nem magyar lakosság körében többen kitörési pontot, túlélési stratégiát 
látnak a magyar nyelv elsajátításában. Ez egyrészről a szomszédos, gazdaságilag jobb hely-
zetben lévő Magyarország felé (továbbtanulás, munkavállalás formájában) nyithat kapu-
kat, másrészről a magyar állampolgárság megszerzése által az Európai Unióban való szabad 
mozgás lehetőségét is jelentheti adatközlőink számára (Beregszászi 2016: 65). A nyelvta-
nulási hajlandóság mellett, 2019-ben emiatt arra is rákérdeztünk, hogy ukrán adatközlőink 
részt vettek-e magyar órákon. A legkevesebben iskolai magyarórákon vettek részt, mindösz-
sze négy fő: ez abból is adódhat, hogy a felmérést a felnőtt lakosság körében végeztük, s nem 
olyan régóta van lehetőség az iskolában a magyart mint idegen nyelvet tanulni. Ezen kívül 
30-30 fő volt azok száma, akik magánóra vagy szervezett nyelvkurzus keretén belül vettek 
részt magyar nyelvoktatáson. A résztvevők nagyon vagy inkább hatékonynak találták ezeket 
az órákat. A jelentős többség (90%) azonban egyelőre még nem vett részt magyar órákon, 
ebből 28% viszont a jövőben tervezi. A tanfolyamok elkerülésének legfőbb oka, hogy az 
ukránok 44%-a nem érzi motiváltnak magát a nyelvtanulásra, 23%-uknak pedig nincs ideje.

2016-hoz képest 2019-ben 52%-ról 66%-ra növekedett azon ukrán adatközlők száma, akik 
szerint a magyar nyelv fontos a gyermekük későbbi boldogulása szempontjából. Ötfokú 
skálán a magyar nyelv fontossága 3,3-ról 3,6-ra növekedett, az ukrán nyelv fontossága pedig 

Ünnepélyes tanúsítvány átadás a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola által szervezett magyar mint idegen 
nyelv tanfolyamok elvégzéséről (forrás: www.kmf.uz.ua)
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picivel visszaesett (10. ábra). Ugyanez a tendencia figyelhető meg a magyarok körében is, a 
magyar nyelv fontossága növekszik a két adatfelvételi időpontban, az ukrán nyelv fontos-
sága pedig csökken. A két alcsoport közötti különbség, hogy mindegyiknek a saját nyelve a 
legfontosabb, továbbá azonosság, hogy ezt az angol nyelv követi, és csak a harmadik helyen 
jelenik meg a másik etnikum nyelve. 

10. ábra

Adataink azt is megerősítik, hogy a magyar és ukrán almintában is növekvő tendenciát ír 
le a magyar óvoda és iskolaválasztás, amire Kárpátalja esetében már más kutatások is felhív-
ták a figyelmet (Ferenc, Nánási-Molnár 2018).

A TANDEM mindkét adatfelvételi időpontjában nyertünk adatokat arra nézve, hogy milyen 
a nyelvek közötti munkamegosztás az egyes nyelvhasználati színtereken (11. ábra). Az adatok 
azt mutatják, hogy a magyarul válaszolók 80%-nál magasabb arányban használják anyanyel-
vüket a médiafogyasztásnál, az interneten, baráti társaságokban, ez utóbbi két területen a két 
időpont között növekvő tendenciával. Bevásárláskor ennél kevesebben használják a nyelvet, 
de még itt is majdnem 80%-os arányról beszélhetünk. A legkevésbé a hivatalokban és az orvos-
nál használják a magyar nyelvet, ezen a két területen az ukrán nyelvhasználat aránya magasabb. 

Az ukrán nyelven válaszolók körében minden szintéren az ukrán nyelvhasználat emelke-
dik ki. A magyar nyelvet is használók aránya 20% körül mozog, és érdekes észrevenni, hogy a 
két időpont között több kategóriában is enyhe növekedés figyelhető meg. Ugyanez jellem-
ző az orosz nyelv esetében is.

Érdekes, hogy nagyon kevés helyzetben használják adatközlőink az angol nyelvet. Jelentő-
sebb mértékben csak az internethasználatnál azonosítható. 
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A kisebbségi nyelvek számára a használat lehetőségét az állam által biztosított jogi 

keret teremti meg. Pontosabban fogalmazva, mégsem önmagában csak ez: sok múlik 

ugyanis az állampolgárok jogismeretén és tudatos hozzáállásán is a jogok érvényre 

juttatása terén (Beregszászi et al. 2014). Az elmúlt néhány évben jelentős változások 

mentek végbe a kisebbségek nyelvi jogainak szabályozása terén Ukrajnában. 2012-ben 

egy olyan nyelvtörvényt fogadott el az ukrán parlament, amely a korábbi szabályo-

zásnál jóval kedvezőbb feltételeket teremtett a kisebbségi nyelvek beszélői számára. E 

jogszabály szerint – többek között – a magyar nyelv is regionális hivatalos státuszt nyert 

azokon a településeken, ahol a magyarok aránya elérte a 10%-os küszöböt. 2014-ben a 

regnáló hatalom s az általa elfogadott kisebbségbarát nyelvtörvény a támadások ke-

reszttüzébe került. A hatalomváltást követően időről időre kisebbségi szempontból ked-

vezőtlen jogszabálytervezetek kerültek a törvényhozás asztalára, míg végül 2019 ápri-

lisában fogadták el azt az új nyelvtörvényt, amely elsősorban az államnyelvhasználat 

lehetőségeit szabályozza, s nem foglalkozik a kisebbségi nyelvek védelmével. Ráadá-

sul az államnyelv használatával kapcsolatos minden kérdést meglehetősen keményen, 

büntetéssel szankciónál, ahelyett, hogy ösztönzőleg lépne fel a kérdésben. Sajtóhírek 

szerint Kijev készül egy kisebbségi nyelvhasználatról szóló törvényt is elfogadni, amely-

nek kidolgozásába majd az ukrajnai nemzeti kisebbségi közösségek képviselőit is be 

fogják vonni. A 2019-es nyelvtörvény elfogadását megelőzően a kisebbségek anya-

nyelvi oktatásának jogai kerültek veszélybe a 2017-es oktatási törvény elfogadásával, 

amely felmenő rendszerben a kisebbségek többségi nyelvű oktatásra való átállását 

vetíti elő. A 2019-es nyelvtörvény arról rendelkezik, hogy az orosz tannyelvű iskolákban 

2020-tól, a magyar tannyelvű iskolákban pedig 2023-tól, vagyis késleltetve vezetik be a 

kétnyelvű oktatási modellt.
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A magyarországi nemzetpolitikai és egyéb támogatások 
megítélése

Magyarországnak – az Alaptörvény Alapvetésének D) cikkével összhangban, valamint a 
Magyar nemzetpolitika – a nemzetpolitikai stratégia kerete című dokumentum alapján – ki-
emelt érdeke és nemzetstratégiai célja a külhoni magyar közösségek, így a kárpátaljai ma-
gyarság szülőföldjén való boldogulásának elősegítése, identitásának megőrzése és az anyaor-
szággal való együttműködésének előmozdítása. Az új felelősségi alapokon nyugvó megújult 
nemzetpolitika első intézkedése volt a kedvezményes honosítás törvénybe iktatása.

A magyar állampolgársági törvény 2011-ben hatályba lépett módosítása lehetővé tet-
te a határon túli közösségek tagjainak, hogy a szülőföldjükön maradva is megszerezhessék 
anyaországuk állampolgárságát. Ezt az intézkedést Szlovákia és Ukrajna is számos kritikával 
illette. Szlovákia egy máig vitatott és saját alkotmányát is sértő szabályozással „válaszolt” a 
magyar lépésre: saját állampolgárait fosztja meg állampolgárságuktól abban az esetben, ha 

11. ábra
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azok megszerzik egy másik ország állampolgárságát. Ukrajna esetében egy, már régóta meg-
lévő ellentmondó és többféleképpen értelmezett szabályozási környezet, valamint az időről 
időre újult erővel feltámadó ukrán nacionalizmus és oroszellenesség az, ami az elmúlt évek-
ben több alkalommal is védekező állásba kényszerítette a kárpátaljai kettős állampolgárságú 
magyarokat. Magyarország és a külhoni magyarok a kedvezményes honosítás lehetőségét 
fontos és megőrizendő, védendő nemzetpolitikai vívmánynak tekinti, mely által megtörté-
nik a nemzet közjogi egyesítése.

A köznapi vélekedés szerint Ukrajna azon országok közé tartozik, mely tiltja, hogy az ál-

lampolgárai több ország állampolgárságával is rendelkezzenek. A valóság ugyanakkor 

az, hogy az ukrán állampolgárságról szóló törvény 2. paragrafusa mindössze azt mondja 

ki, hogy amennyiben egy ukrán állampolgár megszerezte valamely más ország állam-

polgárságát, úgy az Ukrajnával való jogviszonyában csak Ukrajna állampolgárának 

ismerik el. Ez nem értelmezhető a kettős állampolgárság tiltásaként, miután az ukrán 

állampolgárság elveszítése nem automatikusan történik meg egy másik ország állam-

polgárságának felvételével, hanem kizárólag abban az esetben, ha megjelenik Ukrajna 

elnökének rendelete az állampolgárság megszüntetéséről egy bizonyos személy vonat-

kozásában. Az ukrán politikában időnként felmerül, hogy retorziókkal élnének a kettős 

(többes) állampolgárokkal szemben, ám az erre irányuló indítványok rendszerint üres 

fenyegetések maradnak. Kétségtelen, hogy a kettős állampolgárságúak aránya nagyon 

magas Ukrajnában, igaz konkrét adatokkal nem rendelkezünk, legfeljebb becslésekkel 

találkozhatunk e témában. Több sajtóforrás is tényként kezelte, hogy például a Krím-fél-

sziget Oroszország általi annektálását megelőzően több mint százezer helyi lakosnak 

volt az ukrán mellett orosz állampolgársága is. Abban a szakértők egyetértenek, hogy a 

kettős állampolgárság korlátozását kilátásba helyező ukrán lépések az országban élő 

nagyszámú orosz népesség ellen irányulnak: a 2001-es népszámlálás szerint a 46 milliós 

Ukrajna lakóinak 30%-a orosz anyanyelvű, és ezek mintegy fele tartotta magát orosz 

nemzetiségűnek (Rákóczi 2017).

A TANDEM kutatásokban megvizsgáltuk, hogy Kárpátalja lakossága miként viszonyul a 
magyar állampolgárság könnyített megszerzéséhez. Megkérdeztük a magyar alminta vá-
laszadóit, hogy éltek-e a kedvezményes honosítás lehetőségével, illetve további kérdésekkel 
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vizsgáltuk döntésük motivációit, vagyis azt, hogy milyen megfontolásból kérték, vagy kér-
nék a későbbiekben a magyar állampolgárságot. 

A kettős állampolgárok gyakran két útlevéllel is rendelkeznek

12. ábra
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2016-ban a magyar almintában a megkérdezettek 71%-a mondta azt, hogy már igényelte 
a magyar állampolgárságot, 17%-nyian pedig elmondták, hogy szándékukban áll ezt meg-
tenni (12. ábra). 2019-ben azt láthattuk, hogy ennek a csoportnak egy része ezt időközben 
már megtette, mert 78%-ra nőtt a magyar állampolgársággal rendelkező magyarok aránya, 
míg 11%-ra csökkent az igényt még be nem nyújtók, de azt szándékozók aránya.

Az ukrán almintában megkérdezetteknél kíváncsiak voltunk arra, miként értékelik azt, 
hogy a kárpátaljai magyarok a kedvezményes honosításnak köszönhetően nagy számban 
váltak magyar állampolgárokká, miközben az ukrán állampolgárságukról sem mondtak le. 
2016-ban az ukránok 8, 2019-ben pedig 4,5%-a értékelte negatívan a kárpátaljai magyarok 
ezen tettét. Ugyanakkor a magyarok kettős állampolgárságához 2016-ban a válaszadók har-
mada viszonyult pozitívan, sőt a megkérdezettek 14%-a úgy nyilatkozott, hogy ha lehető-
sége lenne rá, ő maga is kérvényezné a kedvezményes honosítást. A magyar állampolgárság 
pozitív megítélése 2019-re jelentősen megnőtt: közel 40% mondta azt, hogy pozitívan viszo-
nyul ahhoz, további 25% pedig felvenné a magyar állampolgárságot, ha lenne rá lehetősége.

A Kárpát-medencei Óvadafejlesztési Program keretében felújított óvoda Tekeházán
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A kelet-ukrajnai konfliktus kirobbanása óta Magyarország kiemelt szociális támoga-

tásokkal segíti Kárpátalját. Ezzel a felelősségvállalással összefüggésben került sor az 

1935/2015. (XII. 12.) Kormányhatározat elfogadására, mellyel Dr. Grezsa Istvánt Sza-

bolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének és összehangolt fejlesz-

tési feladatainak kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztosává nevezte ki a 

magyar kormány. A határozat szerint a kormánybiztos e feladatkörében javaslatot tesz 

a Kárpátalján élő magyar közösségek szociális helyzetét megerősítő egészségügyi, csa-

ládtámogatási, gyermeknevelési, gyermekétkeztetési támogatási programokra, illetve 

egyéb karitatív, egyházi és szociális programokra, valamint összehangolja e programok 

végrehajtását.

2016-ban 10, 2019-ben pedig 12 magyar kormánytámogatással megvalósuló programra 
kérdeztünk rá. A magyar újságírók jövedelemkiegészítésére, valamint az Egán Ede Gazda-
ságfejlesztési Programra csak a 2019-es kutatásban fókuszáltunk. Továbbá 2016-ban a „Kele-
ti-partnerség program keretében oktatási és kulturális intézmények felújítása” szerepelt, ennek 
helyén 2019-ben az „Oktatási intézmények építése és felújítása (pl. Óvodaprogram)” válasz-
lehetőség volt feltüntetve. A felsorolt programok ismertségére, valamint azok fontosságának 
megítélésére voltunk kíváncsiak egy háromfokú skálán. A kapott válaszok alapján kijelenthet-
jük, hogy a kárpátaljai szociális, oktatási és gazdaságfejlesztési programok egyértelműen jól 
ismertek. A magyar válaszadók közt alig találtunk olyanokat, akik ne hallottak volna ezekről a 
programokról. Az ukránok esetében 2–11% közötti tartományban találtunk olyanokat, akik 
számára ismeretlen a felsorolt fejlesztési, támogatási programok valamelyike. Megállapíthatjuk, 
hogy 2016-hoz képest az ukránok körében 2–4 százalékponttal csökkent azoknak az aránya, 
akik saját bevallásuk szerint nem hallottak a programokról. Az ukrán válaszadók esetében az 
Egán Ede Gazdaságfejlesztési Programnál jelölték meg az adatközlők a legmagasabb arányban 
(11%), hogy nem hallottak róla. Összességében a két időpont között a programok ismertsége 
átlagosan növekedett mind az ukránok, mind pedig a magyarok körében.

A 13. ábrán a támogatási intézkedések fontossága látható ötös skálán megjelenítve, ahol 
az egyes érték az egyáltalán nem fontos, az ötös érték pedig a nagyon fontos. Láthatjuk, 
hogy a magyar alminta válaszadói a legkevésbé fontos intézkedések közé a lelkészek jö-
vedelem-kiegészítését és az ukránok számára indított magyar nyelvtanfolyamot sorolták. 
Meg kell jegyeznünk, hogy még ezek is 3,5, illetve 3,6-os átlagértéket kaptak a maximális 
ötből. A legmagasabb átlagértéket az oktatási intézmények támogatása (4,5) és a magyar 
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Az Egán Ede Gazdaságfejlesztési Program jóvoltából a szürtei gazdálkodók által vásárolt traktorok felvonulása

13. ábra
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óvodáskorú gyerekek étkeztetése (4,4) kapta. Az ukrán almintában a magyar újságírók (3,0) 
és a lelkészek jövedelem-kiegészítése (3,1) érte el a legalacsonyabb átlagértéket, míg a leg-
fontosabbak között a humanitárius segélyszállítmányokat és az óvodások étkeztetését em-
lítették; mindkettő 3,8-as átlagot kapott.

Az elvándorlás

Az Euromajdan előtt a migrációs szándékok okaként a felmérések elsősorban a szegény-
ségpolitikával való elégedetlenséget, a munkanélküliséget, a politikai klímát és az egész-
ségügyi ellátást jelölték meg (GFK 2015). A világgazdasági válság, majd az egyre mélyülő 
fegyveres konfliktus a gazdasági növekedés drasztikus csökkenését hozta, valamint a mun-
kanélküliség növekedését, melynek egyik következményeként a 25 év alatti fiatalok több 
mint ötöde (21,5%) munkanélkülivé vált. 

Ukrajna nemzetközi migrációját az elmúlt szűk három évtizedben elvándorlás jellemzi, 

mindamellett, hogy a kétezres években megugrott a külföldi munkavállalók száma, 

ami méginkább megnövelte a kivándorlók számát. A migrációs áramlásban tranzit, 

illetve befogadó szerepe mellett, 2016-ban Ukrajna a világ legtöbb bevándorlót kibo-

csátó országai között a 23. helyet foglalta el. A kilencvenes évek leginkább etnikai és 

gazdasági (kiskereskedelem, feketegazdaság), munkavállalási célú migrációs képet 

mutattak. A kilencvenes évek végén az Oroszországból átgyűrűző válság, valamint a 

belső gazdasági, politikai krízis hatására Ukrajna is a legális és illegális munkavállalók 

kibocsátójává vált. Az ukrán munkavállalási migráció legfontosabb célpontjai Oroszor-

szág, illetve az EU tagállamai voltak az elmúlt évtizedekben. A kelet-ukrajnai konfliktus 

hatására a nyugati irányú munkavállalási migráció felé való eltolódás figyelhető meg 

az ukránok esetében. A külföldieknek csupán 5%-át teszik ki az ukrán állampolgárok 

az EU országaiban, amelyek közül Lengyelország, Olaszország, Csehország és Né-

metország a legjelentősebbek (Szanyi-F. et al. 2017).

Számottevő a fiatal férfiak körében a külföldön való tanulmányok megkezdése, elhúzó-
dása, illetve a sorozó-kampányok idejére időzített rövid látogatások a határon túlra. Ma-
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gyarország vonatkozásában az eddigi kutatások eredményei alapján elmondható, hogy 
Ukrajnából ide elsősorban magyar ajkú bevándorlók érkeznek. A szomszédos országokból 
Magyarországra érkezők 90%-a, az Ukrajnából érkezők 86%-a magyar anyanyelvű. A szom-
szédos országokból a bevándorlók elsősorban munkavállalási céllal érkeznek Magyarország-
ra, ezt követi a tanulási cél, majd a családegyesítés (Kováts 2014).

A három évvel ezelőtti adatfelvételhez képest nem történt lényeges változás a Kárpátaljá-
ról való végleges kitelepedés szándékait illetően. A magyarok mintegy harmada mondta azt, 
hogy foglalkoztatja a végleges elköltözés gondolata, de továbbra is nagyon kevesen (5%) 
vannak azok, akik konkrét lépéseket is tettek ennek kapcsán (14. ábra).

Az ukrán-magyar államhatárt jelölő határkövek Beregsuránynál

14. ábra
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Azoktól, akik már elgondolkodtak az Ukrajnából történő végleges elköltözésen, megkér-
deztük, hogy mi lenne ennek a legfőbb oka (15. ábra). 2016-ban a magyarok körében a 
vezető ok a kelet-ukrajnai konfliktus volt (31,5%), ezt követte a családi, párkapcsolati ok 
(20,4%) és a munkanélküliség (18,5%). 2019-ben az első három fő ok nem, de azok sor-
rendje jelentősen megváltozott: a munkanélküliséget a megkérdezettek 40,9%-a jelölte meg, 
ezt követik a párkapcsolati, családi okok (31,7%), míg a kelet-ukrajnai konfliktust már csak 
9,1%-uk jelölte meg. Az ukrán válaszadóknál a vezető indok szintén a munkanélküliség volt 
(43,7%), amit a családi okok követnek 22%-kal. A végleges kitelepedésen (el)gondolkodók-
tól megkérdeztük, hogy hol telepednének le a legszívesebben. A magyarok esetében nem 
történt érdemi változás a 2016-os kutatáshoz képest, 3%-kal csökkent azoknak az aránya, 
akik Magyarországon telepednének le, és ugyanennyivel többen mondták azt, hogy vala-
melyik Európán kívüli országba költöznének el. Az ukrán válaszadóknál 5%-kal nőtt azoknak 
az aránya, akik Magyarországra költöznének el, és közel 10%-kal többen mondták azt, hogy 
Nyugat-Európába költöznének (16. ábra).  

15. ábra
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16. ábra
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Összegzés

Felmérésünk egyik legfontosabb tanulsága, hogy az ukránok viszonyulása a kárpátaljai 
magyarokhoz, valamint Magyarországhoz az elmúlt három év magyarellenes politikája el-
lenére nem lett rosszabb, sőt egyértelmű, hogy szinte minden területen javulás, pozitív el-
mozdulás figyelhető meg.

További fontos eredmény, hogy a vizsgálatban részt vevő kárpátaljai ukránok és magyarok 
számára is fontos identitást képző tényező a „kárpátaljaiság”. Érdekes változás, hogy három 
év elteltével az ukránok között is a kárpátaljai lett az a közösség, amellyel a legtöbben azo-
nosulni tudnak, míg korábban az ukránok közössége volt a legerősebb. Kárpátalja mint haza 
is magasabb értékeket kapott mind az ukránok, mind a magyarok között 2016-hoz képest. 
Csupán minden második ukrán számára jelenti Ukrajna a hazát.

Az elmúlt három évben, mind a magyarok, mind az ukránok körében nőtt a magyar 
kisebbség arányának érzékelése, vagyis szimbolikusan erősödött a közösség Az ukrán saj-
tóban megjelenő magyarellenesség a magyarok körében ismertebb, az ukránok 27%-a nem 
hallott ezekről. Az ukránok elítélik ezt a magyarellenességet, csupán 12%-uk mondta azt, 
hogy részben, vagy teljesen egyetért azok tartalmával. Az ukránok harmada gondolja úgy, 
hogy országos szinten konfliktusos az ukrán–magyar együttélés. Három évvel ezelőtt 1%-uk 
gondolta ezt. A magyarok háromnegyede szerint konfliktusos az országon belüli viszony, de 
saját településükön a magyarok és az ukránok sem tekintik konfliktusosnak a két nemzet 
kapcsolatát.

Általánosságban kijelenthetjük, hogy a magyarok ukrán nyelvtudása jobb, mint az ukrá-
nok magyar nyelvtudása. Csupán 5%-nyi magyarra jellemző, hogy semmilyen szinten nem 
beszéli az államnyelvet, míg ez az arány 50% az ukránok magyar nyelvtudása kapcsán. A ma-
gyarok és az ukránok körében is 50% körüli azok aránya, akik szeretnék jobban megtanulni a 
másik nyelvét, és ennek a pozitív viszonyulásnak az aránya néhány százalékkal növekedett is 
2016-hoz képest. Ennek tudatában meglepő, hogy az ukránok 61%-a nem vett részt és nem 
is tervezi, hogy a jövőben részt vegyen  magyar nyelvtanfolyamon.

A Magyarország és Ukrajna közt kialakult konfliktusért mind az ukránok, mind pedig a 
magyarok szerint az ukrán politikai vezetés a felelős. A válaszokból kiderül, hogy mindkét al-
minta válaszadói elvetik annak lehetőségét, hogy a magyar állam, vagy a kárpátaljai magyar 
szervezetek állnának a konfliktusok hátterében.

Megkérdeztük a helyi lakosságot arról is, hogy mennyire ismerik, és háromfokú skálán 
mennyire tartják fontosnak az egyes Kárpátaljára irányuló, magyar kormánytámogatással 
megvalósuló programokat. Ezek ismertsége nagyon magas, a magyarok körében 98% kö-
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rüli, az ukránok esetében 90% feletti. Az utóbbi csoport esetében fontos hangsúlyozni, 
hogy átlagosan 3%-kal ismertebbek ezek a programok, mint a három évvel ezelőtti ku-
tatás idején. A megkérdezettek körében kiemelkedően magas szinte az összes támoga-
tási program fontosságának megítélése. Az ukránok a legfontosabbnak a humanitárius 
segélyszállítmányokat tartják, ennek megítélése a háromfokú skálán 2,78-as átlagértéket 
kapott. A magyarok körében az oktatási intézmények felújítása, építése a legfontosabb, 
ami 2,98-as átlagértéket kapott. Ők az ingyenes magyar nyelvtanfolyamokra tekintenek 
a legkevésbé fontosként, és bár ennek nem ők a címzettjei, a skálán még így is 2,47-es 
átlagértéket kapott a maximális 3-ból.

A kedvezményes honosítás kapcsán az ukránoktól azt kérdeztük, hogy miként viszonyul-
nak a kérdéshez: közömbösen, pozitívan, vagy éppen elítélőn. Többségük egyértelműen po-
zitívan áll hozzá: 40% szimpatizál a programmal, további 25% pedig ha tehetné, felvenné a 
magyar állampolgárságot. Az előbbi csoportba tartozók három évvel ezelőtt a válaszadók 
33%-át tették ki, míg 14% mondta azt, hogy ha a feltételek adottak lennének, akkor igényel-
nék a magyar állampolgárságot.

Magyarország Kárpátalja-politikájáról az ukránok többsége nem gondolja úgy, hogy az 
veszélyt jelentene az ország szuverenitására, de szerintük a magyarok Ukrajnával szembeni 
lojalitását csökkenti. Úgy látják, hogy a jelenlegi magyarországi Kárpátalja-politika alkalmas 
a megyében élő nemzetek békés együttélését előmozdítani, továbbá segíti Kárpátalja gaz-
dasági fejlődését és segít megőrizni Kárpátalja kulturális sokszínűségét is.

2016-hoz hasonlóan 2019-ben is a magyarok mintegy harmadát foglalkoztatja a végleges ki-
telepedés gondolata, ami az ukrán mintában nem éri el a 20%-ot. A legjellemzőbb motiváció a 
kitelepedésben a munkanélküliség, amit a családi, párkapcsolati okok követnek. A célországot 
tekintve a magyarok között továbbra is Magyarország választása a legjellemzőbb.
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