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Mind az egyetemes nemzetközi jog, mind pedig a különböző regio-
nális rezsimek hallgatnak a területi autonómiáról, és nem kétséges 
az sem, hogy tudatosan. Ennek okai egyrészt a jelenlegi nemzet-
közi rendszer sajátosságaiban, másrészt a kisebbségi jogoknak az 
emberi jogok keretein belül való értelmezésében keresendőek.  
A nemzetközi szokásjogban sem fejlődött ki az autonómiához való 
jog. Túlságosan sokféle autonómia-megoldás létezik ahhoz, hogy 

egy általános elvet lehessen leszűrni erre vonatkozóan.
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Ferenc Viktória – Tóth Norbert 

Autonómiatörekvések Kárpátalján

Kárpátalja etnikai összetétele

A 20. század folyamán a mai Kárpátalja területe különböző államokhoz tarto-
zott: az Osztrák−Magyar Monarchiához, Csehszlovákiához, a független Kárpáti 
Ukrajnához, a Magyar Királysághoz, a Szovjetunióhoz és végül az 1991-ben lét-
rejött mai Ukrajnához (Csernicskó–Ferenc 2014). Egy évszázaddal ezelőtt a ma 
Kárpátalja néven ismert közigazgatási egység sem földrajzi, sem geopolitikai érte-
lemben nem létezett, a terület részleteiben különböző nevek alatt, különböző 
területekhez tartozott. Ma Kárpátalja közigazgatásilag Ukrajna 24 megyéjének 
(oblaszty)1 egyike, amely 12 800 km²-en terül el, és 13 járást (rajon) foglal magában.

A közigazgatási egység mai elnevezésére (ukránból fordítva) a Kárpáton túli 
terület (Zakarpattya) kifejezés használatos, amely egy földrajzi és/vagy politikai 
látószöget is tükröz, hiszen Moszkvából vagy Kijevből szemlélve a régió a Kárpátok 
hegyvonulatán túl helyezkedik el. Ezzel párhuzamosan a helyi lakosság a terüle-
tet Kárpátaljának (Pidkarpattya) nevezi, mert az ő szemszögükből lakóhelyük a 
Kárpátok lábainál fekszik. Mivel az autonómiatörekvéseket a helyi lakosság szem-
pontjából vizsgáljuk tanulmányunkban, a következőkben a Kárpátalja kifejezést 
használjuk.

A változatos történelmi múlt eredményeként ma több nemzetiség és nyelv, több 
vallás és kultúra él egymás mellett a területen. Az ukránok/ruszinok, magyarok és 

1 Az utóbbi években Ukrajna deli (Krím-félsziget) és keleti (Luhanszk és Donyeck megye) részén 
történt területi változások ellenére, az Ukrán Parlament hivatalos honlapja az ország közigazgatási 
berendezkedését változatlanul tünteti fel, vagyis Ukrajnához továbbra is 24 megye tartozik. A fent 
megnevezett terület státusza: ideiglenesen megszállt terület (W1).
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románok képviseltetik magukat a legnagyobb számban Kárpátalján. A ruszinok 
alkotják a legnagyobb kisebbségi csoportot a megyében, ugyanakkor a helyzetük 
ellentmondásos, hiszen az állam mindeddig megtagadta kisebbségként való hiva-
talos elismerésüket, a statisztikákban ukránként jelenítik meg e népcsoportot. 
A ruszinok már több száz éve Kárpátalja területén élnek, az ukrántól eltérő identi-
tást kialakítva. 1945 után a Szovjetunió betiltotta a „ruszin” etnonímia használatát 
és a görög katolikus egyház működését, amely fontos szerepet töltött be a közösség 
identitásának fenntartásában. 

A szovjet hatóságok azzal indokolták Kárpátalja Szovjetunióhoz csatolását, hogy 
ez az ősi ukrán földek „újraegyesítése”, ezért a helyi szláv lakosokat ukránnak, 
nyelvüket pedig az ukrán nyelv egy nyelvváltozatának nyilvánította (Advisory 
Committee 2003: 164).2 Ezt a véleményt a jelenlegi ukrán politika is osztja: hiva-
talosan nem ismerik el sem a ruszin etnikum, sem a ruszin mint különálló nyelv 
létezését (Csernicskó–Ferenc 2014).

A 2001-es, immár 15 éve meg nem ismételt, legutóbbi népszámlálás során Kár-
pátalján ruszin nemzetiségűnek mindössze 10 090 ember vallotta magát (körül-
belül a kárpátaljai ukránok 1%-a), amiből 6724 (66,6%) fő a ruszint jelölte meg 
anyanyelveként (Kuzio 2005: 1–15; 1. táblázat). Ezt az adatot ugyanakkor fenntartá-
sokkal kell kezelnünk, hiszen a népszámlálási kérdőív nem tartalmazta választható 
opcióként a ruszint a nemzetiségek között.

A helyzet visszásságát jól érzékelteti az a tény, hogy bár a ruszinok nem képeznek 
hivatalosan elismert kisebbségi csoportot Ukrajnában, több hivatalosan nyilván-
tartott ruszin szervezet létezik, a ruszin nyelvet és kultúrát vasárnapi iskolákban 
oktatják, emellett Ukrajna 2012-es nyelvtörvénye kisebbségi nyelvként deklarálja 
a ruszin nyelvet.3 Továbbá Kárpátalja-szerte több emlékművet, emléktáblát talá-
lunk, amelyeket a ruszin nemzet kiemelkedő képviselőinek tiszteletére állítottak.

A ruszin etnikai és kulturális szervezetek több alkalommal fordultak már a kor-
mányzathoz, hogy elismertessék a ruszint mint nemzetet és nyelvet.4 Az 1990-ben 
alapított Kárpátaljai Ruszinok Szervezete például kérelmezte a ruszin nemzetiség-
ként való elismerését, és a korábbi Podkárpátszka Rusz autonómiájának megadását 
Svájc példájára. 2007. május 1-én a Kárpátaljai Megyei Tanács elfogadta a ruszin 

2 Lásd Advisory Committee 2003: 164.
3 A törvény hivatalos ukrán nyelvű változata elérhető itt: W2; a nem hivatalos angol, orosz és magyar 
nyelvű fordítások: W3.
4 Az a tény, hogy Csehország, Szlovákia, Lengyelország, Magyarország, Románia és Horvátország, 
valamint az Amerikai Egyesült Államok és Kanada is elismeri a ruszint különálló nemzetként és 
nyelvként, azt bizonyítja, hogy a ruszin nemzetiség elismerése és a nyelv önállóságának elfogadása 
nem tudományos vagy jogi deklaráció kérdése, hanem politikai döntés következménye (Kloss 1967: 
29–41; Trudgill 2001: 37–44).
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különálló nemzetiségi státuszát, de csak Kárpátalja területére vonatkoztatva, az 
autonómiatörekvéseket viszont elutasították.

Vannak kutatók, akik úgy vélik, a ruszin mozgalmak politikai alapúak (Panchuk 
1995: 116–123; Majboroda 1999; Pipash 2012), és egyenlősítik ezeket a törekvése-
ket a szeparatizmussal, amely az állam integritását veszélyeztető tényező (Zan 
2010: 504–513; Pipash 2012).

1. táblázat. Kárpátalja lakosságának anyanyelvű szerinti megoszlása  
a 2001 népszámlálás alapján (Tóth–Csernicskó 2013: 24–25)

anyanyelvként jelölte meg Fő %
Ukrán 1 009 544 80,47

Magyar 158 729 12,65

Orosz 36 412 2,90

Román 32 224 2,57

Ruszin 6724 0,54

Cigány 2 990 0,24

Szlovák 2 575 0,21

Német 1 850 0,15

Belorusz 597 0,05

Bolgár 63 0,01

Örmény 290 0,02

Gagauz 12 0,00

Moldáv 366 0,03

Lengyel 130 0,01

Jiddis 85 0,01

Görög 10 0,00

Más nyelvek 1 719 0,14

Nem jelölt meg anyanyelvet 294 0,02

Összesen 1 254 614 100,00

A hivatalosan is elismert kisebbségek közül így a magyar kisebbség él legnagyobb 
számban Kárpátalján. A magyar kisebbség száma ugyan kicsi, de az országban élő 
magyarok mintegy 97%-a Kárpátalja megyében koncentrálódik. A magyarok 76%-a 
négy kárpátaljai (az Ungvári, a Munkácsi, a Nagyszőlősi és a Beregszászi) járásban 
él, amelyek közül többséget csak egyben, a Beregszászi járásban képviselnek. 
A 2001-es népszámlás szerint a magyarok Kárpátalja lakosságának 12%-át teszik 
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ki, országos szinten arányuk mindössze 0,3% (Molnár–Molnár 2005). A magyar 
kisebbség őrzi anyanyelvét, amely egyike annak a 13 nyelvnek, amelyre Ukrajna 
kiterjesztette a Regionális és kisebbségi nyelvek európai kartájának védelmét. 
A 2012-es nyelvtörvény értelmében pedig a magyar nyelv regionális hivatalos 
nyelvi stá tuszt kapott Kárpátalja megyében (ehhez a 10%-os küszöb elérése volt 
a követelmény). A magyar közösség egy jól szervezett kisebbségi csoport: kiterjedt 
intézményi hálózattal rendelkezik. Jónéhány óvodában, több mint száz iskolá-
ban tannyelvként használatos a magyar nyelv, ezen kívül a felsőoktatásban is 
választható néhány szak, amelyet részben vagy egészében magyarul lehet tanulni. 
Beregszászban 1996-ban hozták létre a Kárpátaljai Magyar Főiskolát, amely a helyi 
magyarság önálló, alapítványi fenntartású, magyar tannyelvű felsőoktatási intézmé-
nye. 2008 óta az Ungvári Nemzeti Egyetem is van lehetőség magyar nyelvű felső-
fokú tanulmányokra a Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi Karon. 
Számos civil szervezet, kulturális és tudományos egyesület, magyar nyelvű színház, 
sajtó, könyvkiadás, tévéműsor és rádióadás is létezik a megyében. Mindezek alap-
ján megállapítható, hogy a magyar nyelv Kárpátalján számos területen jelen van, 
használata nem szűkül le csupán a magánszférára (Csernicskó 2005: 89–131; 
Orosz 2007; Ferenc 2011: 141−155).

A magyaroknak két politikai pártjuk is van, amelyek időről időre etnikai kép vi-
selőt tudnak juttatni az országos törvényhozásba. A Kárpátaljai Magyar Kultu-
rális Szövetséget (KMKSZ) 1989-ben alapították azzal a céllal, hogy meg őrizzék 
a kárpátaljai magyarok kultúráját, nemzeti örökségét, anyanyelvét, hogy támo-
gassák a magyar nyelvű oktatást és az autonómiatörekvéseket Kárpátalján, lob bi-
tevékenységet fejtsenek ki ezeken a területeken.

A szövetség részéről Gulácsi Géza 1996-ban kidolgozott egy tervezetet a kár-
pátaljai magyarok autonóm járásáról, amelyet a Tisza-melléki járás névvel illetett. 
Gulácsi koncepciója a KMKSZ választási kampányainak szerves részét képezte, 
és annak a megegyezésnek is kulcsfontosságú eleme volt, amely Juscsenkó elnök-
jelölt és a KMKSZ között köttetett 2004-ben. Az elnökjelölt győzelme ellenére, 
a megegyezés pontjait – közöttük az autonóm járás kialakítását – a Juscsenkó 
vezette ukrán kormányzat nem teljesítette, sőt épp ellenkezőleg, az ukránosítás 
korszaka kezdődött meg.

A kárpátaljai magyarok érdekeit képviselő politikai szereplő az Ukrajnai Ma gyarok 
Demokratikus Szövetsége (UMDSZ), amelyet 1991-ben alapítottak. Az UMDSZ is 
rendelkezik autonómiakoncepcióval, amelyet 2005-ben a szövetség akkori elnöke-
ként Gajdos István dolgozott ki. A tervezetet az ukrán parlamentbe is benyújtották, 
de az nem jutott túl a bizottsági szakaszon.

Bár a magyarok rendelkeznek politikai érdekképviselettel és az autonómia 
meg  valósítására vonatkozó koncepciókkal, az ukrán állam elutasít mindennemű 
autonómiára való törekvést. A magyar kisebbség jogai személyi elven alapulnak, és 
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nem területi alapon szerveződnek. Az utóbbi évek megmutatták, hogy nem csak a 
magyarok autonómiatörekvéseit utasítja el az állam, de adminisztratív módon azt 
a szándékukat is megnehezíti, hogy képviselőt juttassanak az országos törvény-
hozásba. A 2012-es vagy a 2014-es választások alkalmával például nyilvánvalóvá 
vált, hogy a magyar kisebbségnek nem biztosítják azt a jogot sem, hogy külön 
választási körzetben szavazhassanak.5 A vegyes választási rendszer bevezetése 
után új választási körzeteket alakítottak ki. A magyar kisebbségnek csak akkor 
van reális esélye képviselőt juttatni az ukrán parlamentbe, ha magyar többségű 
választókörzetben szavazhat. Annak ellenére, hogy több nemzetközi szervezet, 
Magyarország kormánya, a KMKSZ és az UMDSZ is kiállt amellett, hogy magyar 
többségű választókörzetet alakítsanak ki, ez az elképzelés nem valósulhatott 
meg.6 Az ukrán Központi Választási Bizottság döntése értelmében mindösszesen 
hat választási körzetet alakítottak ki Kárpátalján, amelyek közül a magyar ajkú 
lakosság három különböző körzetbe került, úgy, hogy egyikben sem érte el ará-
nyuk az egyharmadot. A KMKSZ mindhárom körzetben indított képviselőt, de a 
magyar lakosság alacsony aránya miatt, nem sikerült mandátumot szerezniük. Az 
UMDSZ elnöke a Régiók Pártjának listáján szerepelve tudott egy mandátumhoz 
jutni. A 2014-es választások során ugyanígy, a KMKSZ képviselője, Brenzovics 
László is úgy kerülhetett be az ukrán törvényhozásba, hogy egy ukrán párt (Petro 
Poroshenko Blokkja) listáján kapott helyet.

Kárpátalján, az eddig bemutatott ruszin és magyar kisebbség mellett más nem-
zetiségek is élnek, ugyanakkor számuk alacsony, és az autonómia kérdésében nem 
jellemző egyértelmű állásfoglalásuk. A román kisebbség nagy része a román−ukrán 
határ mentén él, és inkább a szomszédos Csernyivci megyében koncentrálódnak. 
Az orosz ajkúak száma Ukrajna ezen nyugati megyéjében nem jelentős. Ők a 
második világháború után jelentek meg a régióban a szovjet betelepítéspolitika 
eredményeként, és jellemzően nagyvárosokban élnek. A németek száma, akik a 
18. században telepedtek le Kárpátalja mai területén, mára jelentéktelenné vált. 
A szlovákok száma is alacsony. Ők a terület nyugati részén élnek, többnyire Ungvár 
városában és vonzáskörzetében.

5 A 2014-es választások alkalmával az EBESZ Választásmegfigyelő Küldöttsége már az előzetes jelen-
tésében problémásnak értékelte, hogy a választókerületek határait nem rajzolták újra a választás előtt 
a lakosság etnikai összetételének figyelembevételével. A decemberre elkészült végső jelentésükben 
– többek között – megemlítik, hogy a választási rendszer nem kedvez a kisebbségek képviseletének. 
A kis létszámú kisebbségek képviseletei csak úgy kerülhetnek be a parlamentbe, ha többségi pártok 
listáján indulnak. Az EBESZ 21 ajánlást fogalmazott meg, amelyből nyolcat prioritásként jelölt meg. 
Az egyik éppen a magyar többségű választási körzet létrehozását sürgeti Kárpátalján (W4). 
6 Az esetről szóló hír a helyi médiában: W5. 
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A kárpátaljai magyar közösség 1991 utáni  
autonómia-elképzelései

Annak ellenére, hogy a Szovjetunió alkotmányai(i)7 az etnikai alapú területi auto-
nómia számos formáját ismerték és elismerték, a kárpátaljai magyarságnak nem 
igazán volt valódi esélye az autonóm jogállás megszerzésére 1945 és 1991 között. 
A Szovjetunió összeomlásával szinte párhuzamosan Ukrajna kinyilvánította függet-
lenségét, és „megörökölte” Kárpátalja teljes területét. Az átmenet ezen szakaszában 
a kárpátaljai magyarok, a bukovinai románok, sőt az Odessza megyei bolgárok és 
gagaúzok is megfogalmazták autonómia iránti igényüket, a kárpátaljai ruszinok 
pedig jelezték elszakadási szándékukat, később pedig egy autonóm státuszú terület 
létrehozására is sor került a Krím-félszigeten (Fedinec 2013: 276−277).

Kárpátalja beregszászi járásában népszavazást tartottak a Magyar Autonóm 
Körzet kérdéséről,8 valamint hasonló referendumot (supra) rendeztek Kárpátalja 
különleges jogállásáról. 

Az állam függetlenségéről tartott 1991. december 1-jei népszavazással azonos 
napon tartott regionális, illetve helyi referendumokon (Magocsi 2015: 577) vilá-
gossá vált a helyi lakosság támogató szándéka, ugyanis a kárpátaljai szavazók 78 
százaléka voksolt az autonómia mellett. A főként magyarok lakta beregszászi kör-
zetben a referendum résztvevőinek 81 százaléka támogatta egy magyar autonóm 
körzet, közismertebb nevén az ún. Tiszai-melléki járás létrehozását (Fedinec 2008: 
349). Jóllehet például Leonyid Kravcsuk, a független Ukrajna első elnöke is ígéretet 
tett az autonóm keretek mielőbbi kialakítására (Magocsi 2015: 577), Kijev végül 
nem vett tudomást a regionális referendumok eredményéről, és a Tisza-melléki 
járás autonómiájának gondolatát egyetlen ukrán kormány sem fogadta el eddig 
(Ferenc et al. 2013: 102). 

Az autonómia ötletét az ukrán politikai erők – általában az alkotmányra hivat-
kozva – kevés kivételtől eltekintve hevesen ellenzik. Az alaptörvény az állam terü-
letét egy és oszthatatlan egységként írja le, és ebből a nézőpontból az autonómia-
törekvések a politikai küzdelmek során gyakran a szeparatizmus szinonimájává 
váltak/válnak. 

7 A Szovjetunió 1922-es létrehozását követően három alkotmányt is elfogadtak az 1991-ig eltelt 
időszakban. Ezek mindegyike (az 1924. évi, az 1936. évi, valamint az 1977. évi alkotmány) elismerte 
bizonyos autonóm területi egységek (köztársaságok, egységek stb.) létezését vagy létrehozásának 
lehetőségét az állam területén etnikai vagy más alapokon.
8 A népszavazásra 1991. december 1-jén került sor. A feltett kérdés a következőképpen hangzott: 
„Szeretné-e, ha a Beregszászi járás magyar autonóm körzetté alakulna át?” (Szili et al. 2016: 233).
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Ennek dacára az ukrajnai magyarság személyi (kulturális) vagy területi auto-
nómiája a kárpátaljai magyar közösség politikai napirendjén szereplő és létező 
kérdés mind a mai napig. A KMKSZ, amely Ukrajnában a legrégebbi folyamatosan 
működő és valószínűleg legbefolyásosabb magyar szervezetnek minősül, ernyője 
alatt Gulácsi Géza kidolgozott egy autonómiakoncepciót (a továbbiakban: Gulácsi-
tervezet). A Gulácsi-tervezet azonban nem területi elvű, hanem inkább egyfajta sze-
mélyi elvű, kulturális autonómiát irányozott elő, igaz, a Tisza-melléki járás magyar 
területi autonómiájával kiegészítve (Szili et al. 2016: 122). A személyi elvű forma 
előnyben részesítésének oka az volt, hogy az 1992. évi nemzeti kisebbségekről szóló 
ukrán törvény a kulturális autonómiához való jogot kisebbségi jogként ismeri el, bár 
az ukrán corpus iurisból minden további részletszabály hiányzik (Gulácsi 1998). 
Elöljáróban Gulácsi helyesen mutat rá arra, hogy az ukrajnai magyarok kulturális 
autonómiáját egy önálló ukrán törvénynek kellene szabályoznia. Jogszabályként 
történő elfogadása esetén a Gulácsi-tervezet olyan kulturális önkormányzatok 
(kisebbségi önkormányzatok) létesítését tenné lehetővé, amelyek szervei demok-
ratikusan megválasztott köztestületeknek minősülnének (Húszéves… 2009). Így 
azok a nemzetiségek (nemzeti kisebbségek), amelyek száma meghaladja a három-
ezer főt, a Gulácsi-tervezet értelmében kulturális önkormányzatokat hozhatnának 
létre. A kulturális önkormányzatok legfelsőbb döntéshozó szerve a nemzetiségi 
tanács volna. A megyei tanácsok pedig bizonyos hatásköröket ruháznának át a 
nemzetiségi tanácsokra, mégpedig elsősorban a következő területeken: 

– Elvi határozatok elfogadása a nemzetiségi (kisebbségi) oktatási rendszer 
működtetésére vonatkozóan.

– Elvi határozatok elfogadása a közösség kulturális életére vonatkozóan.
– A nemzetiségek (kisebbségek) nemzeti és történelmi emlékhelyeire vonat-

kozó döntések meghozatala. 
– A nyelvhasználatra, valamint a közterületek elnevezésére vonatkozó dön-

tések meghozatala.
– A kisebbségekre vonatkozó vagy azokra is kiható jogszabálytervezetekkel 

kapcsolatos állásfoglalások meghozatala. 
– Javaslattételi jog a megyei tanács felé. 
– A közösség oktatási és kulturális rendszerének, valamint a kulturális önigaz-

gatás szervei költségvetése elfogadásához való jog. 
– A kulturális önigazgatás szervezeti egységeinek létrehozására vonatkozó jog. 
– Köztisztviselők kinevezése.
– A kulturális önigazgatással kapcsolatos szabályzatok elfogadása.

A nemzetiségi tanácsnak állandó titkársága és három főosztálya alakulna, ne ve-
zetesen az oktatási főosztály, a közösségi kultúra főosztálya és a jogi, gazdasági 
és pénzügyi főosztály. Gulácsi szándéka szerint a nemzetiségi tanács jogi szemé-
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lyiséggel rendelkezne, és a magyar tanács székhelye Kárpátalja jelenlegi legnépe-
sebb városában, Ungváron lenne (Húszéves… 2009). Jóllehet a KMKSZ politikai 
programja jelenleg is tartalmaz a kárpátaljai magyarság autonómiáját célzó ren-
delkezéseket (W6, W7), az ennél is részletesebb koncepció, esetleg a kérdésre 
vonatkozó törvénytervezet kialakítása még várat magára. 

A KMKSZ elképzelése mellett egy másik magyar szervezet is megpróbálkozott 
az ukrajnai kisebbségi autonómia kivívásával. Az UMDSZ ugyanis kidolgozott 
egy törvényjavaslatot az Ukrajnában élő nemzeti kisebbségek nemzeti kulturá-
lis autonómiájáról (a továbbiakban: törvényjavaslat; W8). A törvényjavaslatot 
Gajdos István, az UMDSZ elnöke parlamenti képviselői minőségében be is nyúj-
totta az ukrán parlamentnek 2005-ben (Szili et al. 2016: 118), de azt a törvény-
hozás hatáskörrel rendelkező bizottságai nem tárgyalták meg. A törvényjavaslat 
célja – az ukrán alkotmánnyal és a releváns jogszabályokkal összhangban – a 
nemzeti kisebbségek kollektív jogainak biztosítása lett volna kulturális, nyelvi és 
vallási identitásuk megőrzése és fejlesztése céljából. A törvényjavaslat a követke-
zőképpen határozta meg a nemzeti kulturális autonómiát: „a nemzeti (kisebbségi) 
közösséghez tartozást önként vállaló ukrán állampolgárok önszerveződésének 
és önkormányzatának egy olyan különleges formája, amellyel az érintetteknek 
állam által biztosított joguk és valódi lehetőségük van a nemzeti kulturális éle-
tükkel kapcsolatos ügyekre vonatkozó döntések meghozatalára a törvényeknek 
és a nemzeti kulturális autonómia kartájának megfelelően”. A törvényjavaslat 
értelmében kizárólag a következő ukrán állampolgároknak lett volna joga ilyen 
nemzeti kulturális autonómiák létrehozására: 

– aki meghatározott ukrajnai nemzeti kisebbséghez tartozik; és
– állandó jelleggel él az állam területén; és
– régi, szilárd és folyamatos kötődéssel kapcsolódik Ukrajnához; valamint
– az ukrán nemzetiségűektől különböző etnikai, kulturális, nyelvi vagy vallási 

hovatartozással rendelkezik; továbbá
– közössége legalább háromezer főt számlál. 
A nemzeti kisebbségi csoport tagjait csakúgy, mint a nemzeti kulturális autonó-

miákat, az Ukrán Állami Kisebbségügyi és Migrációs Bizottságnál kellene nyil-
vántartani. Az autonómia legfőbb szerve a nemzetiség közgyűlése lenne, amely-
nek összetétele delegálás útján a helyi nemzeti tanácsok tagjai közül alakulna 
ki ötéves időtartamra. Ezzel szemben a helyi nemzeti tanácsok tagjait a nemzeti 
kisebbségekhez tartozó ukrán állampolgárok közvetlenül választanák négyéves 
ciklusokra. A nemzeti kulturális autonómia szerveinek olyan, „klasszikus” ér -
dek  kép  viseleti területeken lenne hatásköre, mint amilyen a kultúra, a nyelv, a 
tö megtájékoztatás, az oktatás, a jelképek kérdése, a tudomány ügye és a költ -
ségvetési és tulajdonnal kapcsolatos kérdések. Érdekes módon a nemzeti kul-
turális autonómiáknak nemcsak jogaik, hanem kötelezettségeik is lennének  
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a törvényjavaslat értelmében. A kodifikátorok szándékai szerint az autonómiáknak 
meg kellene felelniük az alkotmánynak és a törvényeknek, továbbá tiszteletben 
kellene tartaniuk az ukrán és más nemzetiségűek különbözőségét.

Regionalizmus Ukrajnában és az állam viszonyulása  
az autonómiatörekvésekhez 

Az ukrán függetlenség kezdeti időszakában9 az állam lényegében kisebbségbarát 
politikát folytatott, mégpedig főként saját nemzetközi helyzetének elfogadtatása 
és megerősítése érdekében. Az ország nemzetközi megállapodásokhoz csatla-
kozott, megerősítette például a Regionális vagy kisebbségi nyelvek európai kartáját 
és a Nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretegyezményt, és szomszédaival két-
oldalú megállapodásokat kötött, amelyek gyakran kölcsönös kisebbségvédelmi 
garanciákat is tartalmaztak. 1992-ben az ukrán törvényhozás elfogadta „a nemzeti 
kisebbségekről szóló törvényt”, amely – egyebek mellett – tartalmazza a nemzeti 
kisebbségek jogát az etnikai-kulturális autonómiához. A 2012 nyarán elfogadott 
nyelvtörvény szintén kisebbségbarát fejleményként értékelhető, ugyanis az alap-
ján elvileg bármely olyan nemzetiség nyelve (helyi) hivatalos jogállást kaphat, 
amennyiben az adott kisebbség aránya meghaladja a tíz százalékot egy megha-
tározott közigazgatási egységen belül. Az említett törvény alapján az orosz nyelv 
kilenc megyében, a román nyelv Csernyivci megyében (12,5%), a magyar nyelv 
Kárpátalján (12,1%)10 és a krími tatár nyelv pedig a Krím-félszigeten vált regionális 
hivatalos nyelvvé. 

Ugyanakkor az 1996-ban elfogadott alkotmány alapján Ukrajna egységes és 
oszthatatlan államként deklarálja magát. Az alaptörvény szövege emellett arra is 
utal, hogy az állam területének bizonyos részeinek jelenlegi helyzete egymástól 
eltérő hatások és hosszú történelmi fejlődés eredményeként alakult ki, vagyis a 
regionális eloszlás az ország természetes jellemzőjének minősül. Ennek ellenére 
a területi közigazgatás szerkezete nem adekvát a történelmi gyökerekkel is rendel-
kező regionalizmussal. A jelenlegi közigazgatási struktúrát ugyanis még a szovjet 
érában, mégpedig az 1930-as években alakították ki, amelyet a független Ukrajna 
változatlan formában vett át (Fedinec 2013: 269). Az ország etnikai összetétele 
szintén mutat regionális jellemzőket. Az ország népességének többsége11 ugyan 

9 A térség 1991-et megelőző autonómia-elképzeléseivel kapcsolatosan lásd Paul Robert Magocsi 
szövegtörzsben is idézett tanulmányát. 
10 Zárójelben az adott nemzetiség megyén belüli aránya. 
11 Körülbelül 78 százalék. 
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ukrán nemzetiségű, de a kisebbségi lakosság számaránya is igen magas (a lakosság 
több mint 20 százaléka tartozik valamelyik kisebbségi közösséghez). A legnagyobb 
kisebbségi közösséget (17 százalék) az oroszok jelentik, az összes többi nemzetiség 
aránya viszont nem éri el egyenként az egy százalékot országosan. A nyelvi homo-
genitás hiánya ellenére az alkotmány Ukrajnát egynyelvű államnak nyilvánítja, ahol 
az egyedüli hivatalos nyelv az ukrán. Érdekesség, hogy az oroszajkú ukrán állam-
polgárok aránya (30 százalék) meghaladja a magukat orosz nemzetiségűnek vallók 
számát, és az orosz nyelv hétköznapi használata különösen Ukrajna keleti és déli 
területein jelentős. A kisebbségek helyzetét jelentősen befolyásolja az ukrán−orosz 
kapcsolatok alakulása, és összességében elmondható, hogy az orosz közösség 
problémái elvonják az országos figyelmet a többi kisebbségi csoport helyzetéről. 

Az ukrajnai területi közigazgatási egységek közül különösen a Krími Autonóm 
Köztársaság érdemel kitüntetett figyelmet. A Krím jelenlegi ukrajnai státusza ideig-
lenesen megszállt terület, „köszönhetően” egy 2014. március 16-án tartott regionális 
népszavazásnak, ahol a voksolók a félsziget Oroszországhoz való csatlakozása 
mellett döntöttek, ám ezt a változást sem Ukrajna, sem pedig a nemzetközi közös-
ség (Oroszország kivételével) nem ismerte el jogszerűként. Az ukrán alkotmány 
külön, X. fejezete (W8) foglalkozik Krím autonóm jogállásával, kinyilvánítva, hogy 
az autonóm köztársaság Ukrajna elidegeníthetetlen részét képezi (134. cikk). Az 
okkupációt megelőzően az autonóm rendszer a következőképpen működött: 
a Krímnek saját alkotmánya (W9), saját kormánya és parlamentje volt, igaz, az 
említett szervek nem hozhattak teljesen önálló módon döntéseket. Sem Ukrajna, 
sem pedig a Krím-félsziget alkotmányai nem tartalmaznak/tartalmaztak egyér-
telmű rendelkezéseket arra vonatkozóan, hogy a terület pontosan milyen típusú 
autonómiával rendelkezik/rendelkezett, de annyi bizonyos volt, hogy a félsziget 
önkormányzatisága hivatalosan nem etnikai alapozású. 

A kisebbségi önkormányzatiság különféle formái, mint amilyenek a kulturális 
vagy a területi autonómia, nem nyerték el a központi politikai vezetés támogatását. 
Az autonómia gondolatának elutasítása mögött az ország különböző részeinek 
egymástól eltérő történelmi fejlődését kell elsősorban látni, és emiatt a függetlenség 
kivívása után az állam egységének megteremtése és nem a területi decentralizáció 
volt a hatalmon lévő elitek számára elérendő elsődleges cél. A 2013 végén kitört 
politikai válság hatására az állam, ha lehet, még elutasítóbbá vált a regionalizmus 
gondolatával kapcsolatban, főként mivel mindössze egyetlen esztendő alatt három 
területi egység (a Krím, Luhanszk és Donyeck) is vagy önkormányzatisági,12 vagy 
elszakadási13 igénnyel lépett fel. 2016 tavaszán pedig a Kárpátaljai Megyei Tanács 

12 2014. május 11-én népszavazást tartottak az ún. Donyecki Népköztársaságban és a Luhanszki 
Nép köztársaságban a két terület önigazgatásáról. 
13 2014. március 16-án népszavazást tartottak a Krím Oroszországhoz történő csatlakozásáról. 
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fordult az állam vezetőihez levélben, és szélesebb önigazgatási lehetőségeket kért 
a döntéshozóktól (W10). 

Az 1991-es választások és népszavazások megmutatták, hogy a kárpátaljai 
emberek gondolatvilágában és vágyában az autonómiaigény létezik, és ugyancsak 
egyértelművé vált az is, hogy a ruszin/ukrán és a magyar törekvések hasonlóak: 
mindkét etnikai csoport autonómiát követelt/követel, de mégsem teljesen ugyan-
azt. Miután az ukrán állam fokozta a centralizációt, és megerősítette kül- és bel-
politikai helyzetét, mindenféle autonómiatörekvést en bloc alkotmányellenesnek, 
szeparatizmusnak és az állam területi egysége és biztonsága elleni támadásnak 
minősítettek, és a központ még a párbeszédet is elutasította ebben a kérdésben. 
Az autonómiaigényeket tulajdonképpen azért söpörték le, mert azok sérthették a 
fiatal ukrán állam és nemzet egységét. 

Összegzés

Tanulmányunkban azokat az autonómiatörekvéseket elemeztük, amelyek a mai 
Kárpátalja területén élő multietnikus lakosságot jellemzik. Tettük ezt leginkább 
a hivatalosan elismert kisebbségek közül a legnagyobb, a magyar közösség szem-
pontjából. Rávilágítottunk, hogy az Ukrajnában létező etnikai és nyelvi törés-
vonalak, valamint a közelmúltban történt területi elszakadások miatt jelenleg 
az országban kialakult status quo, valamint a terület integritásának megőrzése a 
legfontosabb cél, éppen ezért az autonómiára vonatkozó elképzelések esetében 
igen csekély esély mutatkozik az állami támogatás megszerzésére.

A magyar etnikai pártok tevékenysége nyomán azonban Kárpátalján az auto-
nómia kérdése napirenden van Ukrajna függetlenségének kivívása óta, a téma a 
választási kampányok szerves részét képezi.
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