
A nyelvészek ma már sokat tudnak arról, milyen alapvető demográfiai mutatókkal jellemezhető a Kárpát-
medencei magyarság; konkrét adataik vannak a határon túli magyar nyelvváltozatok jellemzőiről; pontos 
ismeretekkel rendelkeznek arról, milyen nyelvi jogi helyzetben használatos a magyar nyelv az egyes régiók-
ban; szakmailag megalapozott, saját kutatási eredményekkel is alátámasztható tanácsokkal tudnak szolgálni a 
kétnyelvűségről és annak hatásairól, a tannyelv-választásról, illetve ennek lehetséges következményeiről stb. 
Ám ezek a kutatási eredmények és ismeretek csak nehezen (vagy gyakran egyáltalán nem) jutnak el azokhoz, 
akik mindebből profitálhatnának.
Célunk, hogy a magyar nyelv kárpátaljai változatai kapcsán az elmúlt másfél évtizedben felhalmozott tudo-
mányos kutatási eredményeket tájékoztató és ismeretterjesztő szándékkal és formában egyetlen kötetben fog-
laljuk össze. Munkánk mindezen ismereteket szándéka szerint röviden, könnyen értelmezhető és áttekinthető 
módon, a nyelvészeti szakképzettséggel nem rendelkező művelt olvasót célközönségként tekintve mutatja be.
Könyvünk egyfajta segédkönyve kíván lenni azoknak a szülőknek, akik tanácstalanok abban, milyen tannyelvű 
iskolát válasszanak gyermekük számára; azoknak a pedagógusoknak (s nem csak a nyelv szakosoknak), akik nap 
mint nap találkoznak a kétnyelvűség hatásaival tanítványaik nyelvi produkcióiban; azoknak a köztisztviselőknek 
(polgármestereknek, önkormányzati képviselőknek, helyi politikusoknak), akik egy-egy hivatalos határozat meg-
szövegezése vagy közzététele előtt nem tudják eldönteni, kihirdethetik-e magyarul döntésüket; azon vállalkozóknak, 
üzletembereknek, akik szeretnék magyarul is kiírni üzletük nevét, hirdetni árukínálatukat és szolgáltatásaikat, meg-
kötni szerződéseiket, ám nem tudják, van-e erre jogi lehetőségük; azon helyi politikusoknak, döntéshozóknak, akik 
nem tájékozottak a nyelvi emberi jogok területén. Ajánljuk továbbá könyvünket mindazoknak, akik érdeklődnek a 
kárpátaljai magyar nyelvváltozatok, a Kárpátalján élő magyarok iránt.

Milyen kérdésekre kereshet választ 
az Olvasó ebben a kötetben

• kik és hányan beszélik a magyar nyelvet 
Kárpátalján?

• milyen kilátásai vannak a régió magyar 
közösségének a demográfiai mutatók 
alapján?

• miért beszél több nyelven is a  
kárpátaljai magyarok többsége?

• van-e valamilyen rendszer, logika 
abban, hogy hol, mikor, kivel milyen 
nyelven beszélünk?

• mi az a kétnyelvűség és milyen típusai 
vannak?

• milyen társadalmi következményei  
lehetnek a kétnyelvű nyelvi helyzetnek?

• miért kiegyensúlyozatlan a  
nyelvtudásunk?

• hogyan válhat valaki kétnyelvűvé a 
családban és az iskolában?

• milyen kortól lehet/érdemes  
nyelve(ke)t tanulni?

• miért ajánlják a nyelvészek és a 
pszichológusok az anyanyelven való 
oktatást?

• miért nem ajánlják a nyelvészek és a 
pszichológusok a többségi nyelven való 
tanulást?

• miért használnak a kárpátaljai magyarok 
ukrán/orosz eredetű szavakat a magyar 
beszédükben?

• mi az oka annak, hogy időnként  
egyazon beszélgetésen belül átváltunk 
egyik nyelvről a másikra?

• mit tartanak szokatlannak a kárpátaljaiak 
nyelvhasználatában a magyarországiak  
és miért?

• milyen törvények, rendeletek és hogyan 
szabályozzák Ukrajnában a nyelvek 
használatát?
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HasznosítHató ismeretek 
a kárpátaljai magyar 
nyelvHasználatról

MEGTART A SZÓ

• van-e jogunk magyarul fordulni egy-egy 
hivatalhoz?

• kiírhatjuk-e magyarul is üzletünk,  
vállalkozásunk nevét?

• reklámozhatjuk-e magyar nyelven  
cégünk szolgáltatásait?

• kihirdetheti-e magyarul is határozatait 
egy magyarok lakta település  
önkormányzata?

• valóban nyelvében él-e a nemzet?

• milyen összefüggés van a kárpátaljai 
magyarok anyanyelve és nemzeti  
azonosságtudata között?

szerkesztette: CserniCskó istván
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A kárpátaljai magyarság lélek-
száma és területi elhelyezkedése
A fejezet rövid áttekintést nyújt a kárpátaljai ma-
gyar nemzetrész jelenlegi demográfiai helyzetérõl a
tények és statisztikai adatok tükrében. A rendszer-
váltást követõ szûk két évtizedben a megelõzõ szov-
jet korszakhoz képest jelentõsen emelkedett a téma-
körrel foglalkozó írások száma, bár a napvilágot lá-
tott kiadványok listája jóval szerényebb az erdélyi,
vagy a szlovákiai nemzettársak megfelelõinél.

A kárpátaljai magyarság
népességföldrajzi viszonyai

Kárpátalja népességével és magyarságával foglalkozó kiadványok
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A nemzetiségi összetétel vizsgálatát korábban
gátló akadályok közül egyesek még jelenleg sem
hárultak el teljesen. A részletes, településenkénti
nemzetiségi adatok bizalmasként való kezelése, hoz-
záférhetetlensége jelentõsen nehezíti a kárpátaljai
magyarság valós helyzetének a megismerését. Eh-
hez adódnak még a népszámlálások, illetve a nyil-
vántartási rendszer ukrajnai hiányosságai, mint
például az, hogy a felekezeti hovatartozást évtize-
dek óta nem tartják nyilván.

A fejezetben igyekszünk a hozzáférhetõ adato-
kat táblázatok, térképek és diagramok formájában
szemléletesen megjelenítve az olvasó elé tárni, az
azokban megfigyelt sajátosságokat, a belõlük levont
következtetéseket és az egyéb vonatkozó ismereteket
röviden összefoglalni.

A 2001-es összukrajnai népszámlálás megerõsí-
tette, hogy Kárpátalja népességének egyik alapvetõ
vonása a soknemzetiségûség. A megyében az emlí-
tett népszámlálás alkalmával összesen több mint
100 nemzetiség képviselõit vették számba. Ám kö-
zülük csak öt aránya haladta meg az össznépessé-
gen belül az 1%-ot.

A népesség számával, annak változásával
kapcsolatos adatok értelmezésével, elemzésé-
vel egy görög eredetû szóval megnevezett tu-
domány, a demográfia foglalkozik. A demog-
ráfus pedig az a kutató, aki a demográfiai
adatok elemzését végzi.

A történelmileg kialakult nyelvi, kulturá-
lis, gazdasági sajátosságok alapján elkülönü-
lõ embercsoportot etnikai közösségnek,
etnosznak nevezzük.

Az etnikai közösségek legfejlettebb formá-
ja a nemzet.

2001-ben Kárpátalján 151,5 ezer magyar élt,
ami az ukrajnai magyarság (156,6 ezer fõ) 96,8%-
át tette ki. Az Ukrajnában Kárpátalján kívül élõ
magyarság a nagyobb városokban él szórványként
(Lemberg, Kijev, Dnyipropetrovszk), és túlnyomó-
részt kárpátaljai gyökerû.

A magyarok lélekszámáról és arányáról Kárpát-
alja mai területén 1880 óta rendelkezünk részletes
és többé-kevésbé megbízható adatokkal. A nevezett
idõszakban a magyarság aránya a régióban, döntõ-
en az állami hovatartozással összhangban, külön-
bözõ irányokban változott: magyar fennhatóság alatt
emelkedett, más államok kötelékében csökkent. A
módosulások mozgatórugói között asszimilációs és
migrációs folyamatok éppúgy szerepeltek, mint az
összeírások során elõfordult pontatlanságok, a nép-
számlálást végzõ államok politikai megfontolásai.

Kárpátalja nemzetiségi összetétele 2001-ben, %-ban

A demográfusok elemzéseinek általában a
népszámlálási adatok a fõ forrásai. A nép-
számlálás (latin eredetû idegen szóval: cenzus)
egy-egy állam területén élõ népesség számá-
nak és életviszonyainak megszabott idõpont-
ban való hivatalos felmérése.

Népszámlálásokat régóta szerveznek. A
történelem egyik elsõ népszámlálására Jézus
születésekor került sor a Római Birodalom
területén. Mária és József a népesség össze-
írása miatt érkezett Betlehembe, ahol a Meg-
váltó született.

A modern államokban rendszerint tízévente
rendeznek népszámlálásokat. A mai Kárpát-
alja területén a huszadik század folyamán
1900-ban, 1910-ben (Magyarország szervezé-
sében), 1921-ben, 1930-ban (a csehszlovák
hatóságok), 1941-ben (újra Magyarország
szervezte), 1959-ben, 1970-ben, 1979-ben és
1989-ben (a Szovjetunió keretében) végeztek
népszámlálást. Az 1991-ben függetlenné vált
Ukrajna 2001-ben tartott népszámlálást, ami
természetesen Kárpátaljára is kiterjedt.

A magyar lakosság arányának változása Kárpát-
alja mai területén (1880�2001)
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Az utolsó két népszámlálás között a kárpátaljai
magyarság lélekszáma 4,2 ezerrel (2,7%-kal) csök-
kent, a megye összlakosságán belüli aránya pedig
12,5%-ról 12,1%-ra módosult, de ez a csökkenés
nem volt olyan nagy mértékû, mint amire számíta-
ni lehetett. A nagyobb csökkenéstõl tartó várakozá-
sok három tényre alapoztak:

n A természetes szaporulat a múlt század utolsó
évtizedében a kárpátaljai magyarság körében huza-
mosan negatív elõjelû volt. Ennek átlagos becsült
értéke évi  3�. Ez önmagában közel félezres évi
fogyást, vagyis a két összeírás között kb. 5 ezer fõs
csökkenést kellett, hogy eredményezzen.

n Egyértelmû volt a kivándorlási többlet is a be-
vándorlással szemben. Mértékadó becslések alapján
a múlt század 90-es éveiben közel 5 ezer kárpátal-
jai magyar települt át végleg az anyaországba.

n A közelmúlt szlovákiai, romániai, jugoszláviai
népszámlálásai a magyarság nagyobb arányú fogyá-
sát regisztrálták.

Összességében tehát, még ha jelentõs asszimilá-
ciós veszteséggel nem is számoltunk, a magyarság
számának kb. 10 ezerrel való csökkenését jósolták.
Milyen folyamatok hatottak ez ellen?

n A státustörvény megszületésével �érdemes� lett
magyarnak lenni, ennek következtében a bizonyta-
lan, vagy kettõs etnikai identitású népesség nagyobb
részben vallotta magát magyarnak.

A természetes szaporulat értékét úgy kap-
juk meg, hogy egy éven belül a születések szá-
mából kivonjuk a halálozások számát. Ha a
végeredmény pozitív, akkor növekedés, ha ne-
gatív, akkor népességcsökkenés figyelhetõ
meg. A természetes szaporulat értékét (akár-
csak a születési ráta és a halálozási ráta érté-
két) gyakran ezrelékben (�), azaz ezer fõre
számítva adják meg.

Tehát, ha a kárpátaljai magyarság köré-
ben a természetes népszaporulat -3� volt,
az azt jelenti, hogy 150 ezer fõnél összességé-
ben 150x(-3)= -450 fõ (azaz ennyivel lettünk
kevesebben).

A kárpát-medencei magyar kisebbségek lélekszámának változása a két utolsó népszámlálás között

A népesebb nemzetiségek lélekszáma és aránya Kárpátalján az 1989-es és a 2001-es népszámlálás adatai alapján

Asszimiláció � eltérõ fajtájú, nyelvû vagy
vallású népcsoport természetes beolvadása vagy
erõszakos beolvasztása a környezõ népességbe.

Lélekszám Százalékarány a megye 
lakosságán belül Nemzetiség 

1989 2001 1989 2001 

A 2001-es 
lélekszám az 

1989-es 
százalékában 

ukránok 976 749 1 010 127 78,4 80,5 103,4 
magyarok 155 711 151 516 12,5 12,1 97,3 
románok 29 485 32 152 2,4 2,6 109,0 
oroszok 49 458 30 993 4,0 2,5 62,7 
cigányok 12 131 14 004 1,0 1,1 115,4 
szlovákok 7329 5695 0,6 0,5 77,7 
németek 3478 3582 0,3 0,3 103,0 
beloruszok 2521 1540 0,2 0,1 61,1 
egyebek 8756 5005 0,6 0,4 64,0 
össznépesség 1 245 618 1 254 614 100,0 100,0 100,7 

 

Ország Magyarok száma 
(1989�1992) 

Magyarok száma 
(2001�2002) 

A lélekszám 
változása (fõ) 

A lélekszám 
változása (%) 

Szlovákia 567 296 520 528 -46 768 -8,2 
Románia 1 624 959 1 434 377 -190 582 -11,7 
Szerbia 343 942 293 299 -50 643 -14,7 
Horvátország 22 355 16 595 -5 760 -25,8 
Szlovénia 8 503 6 243 -2 260 -26,6 
Ukrajna 163 111 156 566 -6 545 -4,0 
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n A cigányság egy része már a korábbi népszám-
lálások alkalmával is a magyart nevezte meg nem-
zetiségeként. Ezek aránya a státustörvény hatására
szintén emelkedett. Ennek tulajdonítható, például,
a magyarság gyarapodása Munkácson, ahol ezzel
párhuzamosan a cigányok száma az összeírás alap-
ján csökkent, miközben közismert a magas termé-
szetes szaporulat a körükben.

A korábban nyomás hatására magukat ukránnak,
vagy szlováknak vallók közül is többen újra magyar-
ként lettek számba véve. Ez a jelenség a Nagyszõlõsi
járásban, illetve Ungváron volt számottevõ.

Jelentõs eltérések figyelhetõk meg az egyes nem-
zetiségek urbanizációs szintjében. Miközben Kárpát-
alja népességének többsége falvakban él (63,3%), van-
nak túlnyomórészt a városokban összpontosuló etni-
kai közösségek. Általánosságban elmondhatjuk, hogy
a magyarság, hasonlóan az ukrán és a román népes-
séghez, a falusi lakosságon belül nagyobb arányban
található meg. A kisebb, zömmel nem õshonos nem-
zetiségek viszont (oroszok stb.) a városi lakosság kö-
rében képviseltetik magukat nagyobb arányban.

Összességében a kárpátaljai magyarok 64,6%-a
falvakban él, 8,8%-a ún. városi típusú településeken,
26,6%-a pedig városokban. Az 1989-es és a 2001-es
népszámlálások között a városi magyarság száma
közel 9%-kal csökkent, míg a falusi nemzetrész lé-
lekszáma 1%-kal nõtt. Levonhatjuk a következtetést,
hogy a kárpátaljai magyarság fogyása az utóbbi idõ-
ben fõleg a városokban ment végbe. A városi magyar-
ság számának apadásához hozzájárult a falusihoz
képest nagyobb mértékû kivándorlás, az erõteljesebb
asszimiláció, illetve az alacsonyabb születésszám is.

Az etnikai (nemzeti) identitás (más szóval
azonosságtudat) a nemzeti hovatartozás ér-
zése, átélése.

Egy ország nemzeti összetételét csak nép-
számlálások alkalmával tudják felmérni, mivel
az etnikai hovatartozás önbevalláson alapul. A
számlálóbiztos köteles a megkérdezett személyt
olyan nemzetiséghez besorolni, amilyennek az
vallja magát. Ám ez komolytalanságra is adhat
lehetõséget, például, elõfordulhat, hogy valaki
sumérnak, vagy gótnak vallja magát, bár ezek a
népek már rég kihaltak. Ennek elkerülése érde-
kében a demográfusok a népszámlálások elõtt
listát készítenek a választható nemzetiségekrõl,
ám ezek száma is több száz lehet.

Státusztörvény (vagy kedvezménytörvény)
� a törvény a Romániában, Szlovákiában,
Szerbiában, Ukrajnában, Horvátországban,
Szlovéniában és Ausztriában állandó lak-
hellyel rendelkezõ nem magyar állampolgár-
ságú magyarokra terjed ki.

A státusztörvény kedvezményeket biztosít,
és a támogatások révén kettõs célt kíván meg-
valósítani: úgy szolgálni a határon túli magyar
közösségek fennmaradását, tagjaik nemzeti
azonosságtudatának megõrzését, hogy egyút-
tal a szülõföldjükön való megmaradásra ösz-
tönözzön. Ezt szolgálják a törvénybe foglalt
azon támogatások, amelyek felhasználására ki-
zárólag a szülõföldön kerülhet sor, de pszicho-
lógiailag ugyanilyen hatása lehet a Magyaror-
szágon nyújtott kedvezményeknek és támoga-
tásoknak is, melyek közé tartozik többek kö-
zött a 90%-os utazási kedvezmény. Kedvezmé-
nyesen vásárolhatók jegyek a magyarországi
könyvtárakba, múzeumokba, a magyar nyel-
ven tanító tanárok pedig könyvvásárlási támo-
gatásra jogosultak. A törvény 2001-es hatály-
ba lépése óta számos pontban módosult.

Urbanizáció � városiasodás, a folyamat lé-
nyege, hogy a népesség nagy része a városokba
özönlik, a városok száma és méretei ugrássze-
rûen növekednek; magukban a városokban fej-
lõdnek a lakásviszonyok (lakótelepek, többszin-
tes épületek), szolgáltatások, kulturális lehe-
tõségek, és általuk az emberek felfogása, er-
kölcse és szokásrendszere is. (A latin urbs szó-
ból alakult ki, mely jelentése �város�.)

Urbanizációs szint alatt a városi lakosság
arányát értjük az össznépességen belül.

Kárpátalján a szovjet korszak hruscsovi
idõszakában kezdõdött a népesség tömeges
városokba áramlása, ami az erõltetett iparo-
sítással függött össze. Ekkor épültek többek
között a ma is �hruscsovkáknak� nevezett
többszintes lakóépületek. Késõbb, a brezsnyevi
érában a rohamos urbanizáció következtében
továbbra is gyorsan gyarapodó városi népes-
ség számára újabb többszintes épületeket épí-
tettek, így alakítva ki a ma is létezõ, panel-
háztömbökbõl álló ún. �mikrorajonokat�.

Az ukrán településrendszerben a szovjet idõk-
bõl maradt fenn a falvak és városok közötti átme-
netet képviselõ városi típusú települések kategóri-
ája (ñåëèùå ì³ñüêîãî òèïó, ñìò.). Ide sorolják azo-
kat a településeket, amelyek bizonyos szempon-
tok szerint a városokhoz, mások alapján viszont
inkább a falvakhoz állnak közelebb (ilyen település
például: Bátyú, Szerednye, Tiszaújlak). Népessé-
güket a városi lakosság kategóriájába sorolják.
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A magyar nemzeti identitást és az anyanyelvet
könnyebb megtartani olyan településen, ahol a ma-
gyarok többségben vannak. A népszámlálás adatai
szerint a kárpátaljai magyarok majdnem fele, 46%-
a olyan helységben él, ahol arányuk meghaladja a
80%-ot, 62%-a pedig olyan településen, ahol a ma-
gyarok többséget alkotnak. Ezek kevésbé vannak
kitéve az asszimilációnak. A beolvadás leginkább a
kárpátaljai nemzetrész 18%-át kitevõ szórvány ma-
gyarságot fenyegeti, amely a lakóhelyén kevesebb,
mint 20%-os arányt ér el.

Tekintsük át a magyarság eloszlását 2001-ben
közigazgatási egységenként!

A megyében a magyarság csak egy közigazgatási
egységben volt többségben, a Beregszászi járásban.
A járás majdnem teljesen a magyar nyelvterülethez
tartozik, bár számos 20. századi ukrán telepesfalu
képez benne nyelvszigetet. Beregszász megyei alá-
rendeltségû városban a két utolsó népszámlálás kö-
zött 50% alá süllyedt a magyarok aránya, ám meg-
maradtak a város legszámosabb nemzeti közösségé-
nek. Az ukrán�magyar határ mentén húzódó ma-
gyar nyelvterület további három járást érint: az
Ungvárit, a Munkácsit és a Nagyszõlõsit. Ezekben a
magyarság kisebbségben van ugyan, de jelentõs
arányt képvisel.

A nyelvterületen kívül jelentõs számú magyar él
Kárpátalja nyelvhatár közeli két nagy városában,
Ungváron és Munkácson. A kárpátaljai magyarság

A kárpátaljai magyarok megoszlása a települési
arányuk szerint

Kárpátalja 18 nagyobb közigazgatási egy-
ségre oszlik: 13 járásra, melyek a járási köz-
pontok neveit viselik, illetve 5 megyei aláren-
deltségû városra (Ungvár, Munkács, Huszt,
Beregszász és Csap; ez utóbbi csak 2003-ban
lépett elõ megyei alárendeltségûvé, ezért a be-
mutatott népszámlálási adatokban nem sze-
repel külön tételként).

Nyelvterület � olyan terület, amelyen több-
ségében egy adott nyelvet beszélõ közösség ál-
tal lakott települések vannak.

Nyelvhatár � a szomszédos nyelvterületek
elválasztó vonala, gyakrabban sávja.

A trianoni határrendezés után a mai Kár-
pátalja területe Csehszlovákiához került. Ek-
kor a csehszlovák kormány, hogy megbontsa
az egységes magyar nyelvterületet, ruszin,
cseh, illetve szlovák nemzetiségû telepeseknek
biztosított kedvezményes lehetõséget a magyar
nyelvterületen történõ letelepedésre. Így szá-
mos telepesfalu jött létre a 20�30-as években,
pl., Dimicsõ, Ororszgejõc, Somitanya.

A nemzetiségek százalékaránya Kárpátalja közigazgatási egységeiben a 2001-es népszámlálás eredményei alapján

Az adott nemzetiség aránya, % Közigazgatási 
egység 

A né-
pesség 
száma ukrán ma-

gyar román orosz ci-
gány 

szlo-
vák német belo-

rusz 
Beregszász v. 26 554 38,9 48,1 0,1 5,4 6,4 0,2 0,1 0,2 
Huszt város 31 864 89,3 5,4 0,0 3,7 0,4 0,1 0,3 0,2 
Munkács város 81 637 77,1 8,5 0,0 9,0 1,4 0,4 1,9 0,4 
Ungvár város 115 568 77,8 6,9 0,1 9,6 1,5 2,2 0,2 0,4 
Beregszászi j. 54 062 18,8 76,1 0,0 0,7 4,1 0,0 0,0 0,0 
Huszti járás 96 960 95,0 3,9 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 
Ilosvai járás 100 905 98,6 0,1 0,0 0,6 0,1 0,3 0,0 0,0 
Munkácsi járás 101 443 84,0 12,7 0,0 0,7 1,3 0,2 0,8 0,1 
Nagybereznai j. 28 211 96,3 0,1 0,0 0,7 1,6 1,0 0,0 0,1 
Nagyszõlõsi j. 117 957 71,4 26,2 0,0 1,2 0,8 0,1 0,0 0,1 
Ökörmezõi j. 49 890 99,1 0,0 0,0 0,5 0,2 0,0 0,0 0,0 
Perecsenyi j. 32 026 96,3 0,2 0,3 1,3 0,4 1,0 0,0 0,1 
Rahói járás 90 945 83,8 3,2 11,6 0,8 0,2 0,0 0,0 0,1 
Szolyvai járás 54 869 94,5 0,7 0,0 1,5 1,4 0,6 0,7 0,1 
Técsõi járás 171 850 83,2 2,9 12,4 1,0 0,0 0,0 0,2 0,1 
Ungvári járás 74 399 58,4 33,4 0,0 2,0 4,1 1,6 0,0 0,1 
Volóci járás 25 474 98,8 0,1 0,0 0,6 0,0 0,1 0,1 0,1 
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egy része nyelvszigeteken és szórványként a magyar�
ukrán nyelvhatártól távolabb lakik. Ez a Felsõ-Ti-
sza-vidékre, az egykori Máramaros vármegye terü-
letére jellemzõ. Az itteni Huszti, Técsõi és Rahói já-
rásokban, illetve Huszt városában a magyarság ará-
nya 3�5% körüli.

n a magyarság lélekszámának a 10%-ot meghala-
dó gyarapodása a Nagyszõlõsi járásban részben az
ottani magasabb természetes szaporulatnak, részben
a korábban nyomás hatására magukat ukránnak val-
lók visszatérésének, részben a magyar anyanyelvû ci-
gányság magyar nemzetiségûként való számbavétel-
ének köszönhetõ;

n a munkácsi magyarság számának a növelésé-
ben a döntõ szerepet a magát 2001-ben magyarnak
valló kb. ezer fõnyi cigány származású lakos játszotta
(ennyivel csökkent a romák száma a városban a két
népszámlálás adatai alapján);

n a tömbben élõ magyarság nagy része (az Ung-
vári, a Munkácsi és a Beregszászi járásokban) kis-
mértékû, a negatív szaporulat és a kivándorlás által
kiváltott fogyást mutatott;

n Beregszászon és Ungváron, a két legnagyobb
magyar közösségben, döntõen a kivándorlás következ-
ményeként, jelentõs, 15% körüli fogyás ment végbe;

��csökkenõben, zsugorodóban van a ma-
gyar nyelvterület, ugyanis a Kárpát-meden-
cei kisebbségi magyarság fogyása következté-
ben, illetõleg tudatos állami adminisztrációs
beavatkozások folyományaként a nyelvhatár
közeledik a trianoni politikai határokhoz, a
magyar nyelvterület korábban összefüggõ,
kompakt részei töredeznek a határon túl, egy-
re több a szórványosodás az eredetileg magyar
és korábban magyar többségû városokban is.�

Kiss Jenõ: Gondolatok a magyar nyelv
helyzetérõl. Hitel 2009/2: 9�20. old.

A kárpátaljai magyarság területi elhelyezkedése
n 10�20% közötti volt a magyarság lélekszámá-

nak a csökkenése a nagyobb nyelvszigeteknek, szór-
ványoknak otthont adó Técsõi, Rahói és Szolyvai
járásokban, ahol az asszimiláció lehetett annak a fõ
forrása;

n a kisszámú szórványmagyarság száma a gyors
ütemû beolvadás miatt töredékére csökkent;

Milyen területi sajátosságai vannak a magyarság
lélekszáma és aránya változásának a két utolsó nép-
számlálás között? Ezeket az alábbi pontokban foglal-
hatjuk össze:

n a Nagyszõlõsi járás és Munkács város kivételével
a magyarok lélekszáma minden járásban és városban
csökkent;
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n néhány közigazgatási egységben, így a Bereg-
szászi és a Munkácsi járásban, illetve Huszton a
magyar népesség aránya annak ellenére nõtt, hogy
a lélekszáma csökkent, mert az összlakosság fogyá-
sa gyorsabb ütemû volt.

Hogy néz ki jelenleg a kárpátaljai magyar nyelvte-
rület? A magyar nyelvterületet magyar többségû tele-
pülések viszonylag egységes (mindössze néhány kisebb
telepesfalu és vegyes lakosságú város által fellazított)
sávja alkotja, amely Kárpátalja délnyugati részén hú-

A magyarság asszimilációs nyereségeit és veszteségeit jól példázzák a kõrösmezõi (Rahói járás)
temetõ sírfeliratai. Kõrösmezõ sváb (német) lakossága a huszadik század elejére nagyrészt elmagya-
rosodott. Az elmúlt hetven évben aztán a magyarrá vált családok nagy részében a középkorúak és a
legfiatalabb generációk körében szinte teljesen végbement a nyelvcsere, és a magyar nyelv használatá-
ról fokozatosan áttértek az ukránra.

A település temetõjében nem ritka, hogy egyazon család elhunyt tagjai sírkövein még német, eset-
leg már magyar, vagy ukrán nyelven tudatja a felirat, ki várja a feltámadást a sírhantok alatt. A
magyar nyelven fogalmazott sírversek írásmódja gyakran utal arra: aki ezt írta, nem járt magyar
tannyelvû iskolába (mert nem járhatott: a Szovjetunió fennállása idején nem mûködött magyar iskola
a Rahói járás magyarok által is lakott településein).

Az összlakosság és a magyarság számának módosulása Kárpátalja közigazgatási egységeiben az 1989-es
és a 2001-es népszámlálások között (��� � adathiány)

Össznépesség Magyarság Közigazgatási 
egység 1989 2001 válto-

zás 
válto-
zás, % 1989 2001 válto-

zás 
válto-
zás, % 

Beregszász v. 29 763 26 554 -3209 -10,8 15 125 12 785 -2340 -15,5 
Huszt város 33 778 31 864 -1914 -5,7 1759 1726 -33 -1,9 
Munkács város 83 308 81 637 -1671 -2,0 6713 6975 262 3,9 
Ungvár város 116 101 115 568 -533 -0,5 9179 7972 -1207 -13,1 
Beregszászi j. 55 352 54 062 -1290 -2,3 41 846 41 163 -683 -1,6 
Huszti járás 92 570 96 960 4390 4,7 3988 3785 -203 -5,1 
Ilosvai járás 97 135 100 905 3770 3,9 265 114 -151 -57,0 
Munkácsi járás 104 826 101 443 -3383 -3,2 12 897 12 871 -26 -0,2 
Nagybereznai j. 30 464 28 211 -2253 -7,4 � 15 � � 
Nagyszõlõsi j. 112 611 117 957 5346 4,7 27 896 30 874 2978 10,7 
Ökörmezõi j. 50 308 49 890 -418 -0,8 111 8 -103 -92,8 
Perecsenyi j. 32 790 32 026 -764 -2,3 196 78 -118 -60,2 
Rahói járás 85 624 90 945 5321 6,2 3511 2929 -582 -16,6 
Szolyvai járás 55 471 54 869 -602 -1,1 433 383 -50 -11,5 
Técsõi járás 165 057 171 850 6793 4,1 6156 4991 -1165 -18,9 
Ungvári járás 73 306 74 399 1093 1,5 25 541 24 822 -719 -2,8 
Volóci járás 27 154 25 474 -1680 -6,2 � 25 � � 
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zódik az ukrán�magyar határral párhuzamosan, 15�
20 km szélesen. A nyelvhatár egyes szakaszain vegyes
lakosságú településekbõl álló sávot alkotva kiszélese-
dik, máshol vonallá zsugorodik.

Az ukrán�magyar nyelvhatár északnyugaton az
ukrán�szlovák államhatárnál kezdõdik az Ungvártól
délre fekvõ települések által alkotott vegyesen lakott
sávval. Innen a Kárpátaljai-alföldön húzódik délkeleti
irányban, helyenként természeti akadályok mentén,
így Nagydobronytól északra a Latorca, Dercentõl ke-
letre az egykori Szernye-mocsár, Tiszapéterfalvától
északra a Tisza vonalán. Végül Szõlõsgyula jelenti a
kárpátaljai magyar nyelvterület keleti szélét, ahol az
érintkezik az ukrán�román államhatárral.

A magyar nyelvterületen kívül találunk néhány
jelentõs részben (20�50%-ban) magyarok lakta

nyelvszigetet. Ilyenek az Ungvári járási
Korláthelmec, a Munkácsi járási Beregrákos, a
Nagyszõlõsi járási Tekeháza és Gödényháza, a fel-
sõ-Tisza-vidéki Visk, Técsõ és Aknaszlatina.

A szórványmagyarság (amely a településén
a népesség kevesebb mint 20%-át teszi ki) jel-
lemzõ településterülete a Felsõ-Tisza-vidék
(Huszt, Királyháza, Rahó, Kõrösmezõ, Gyer-
tyánliget stb.).

A nyelvterület peremén fekvõ Ungváron, Mun-
kácson és Nagyszõlõsön a magyarság, aránya
alapján, szórványnak tekinthetõ, de a viszony-
lag nagy lélekszám, a nyelvterület közelsége és
az anyanyelvi intézményrendszer kiépítettsége a
szórványhelyzetnél kedvezõbb fejlõdési feltétele-
ket biztosít.

A kárpátaljai magyar nyelvterület
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Anyanyelvi összetétel

Az anyanyelv és a nemzetiség Kárpátalja lakos-
ságának 97,1%-ánál megegyezik. Azonban az egyes
nemzetiségek esetében ez a mutató jelentõs különb-
ségekre hívja fel a figyelmet. A négy legszámosabb
nemzetiség, így a magyarság képviselõinek is több
mint 90%-a saját nemzete nyelvét nevezte meg anya-
nyelvként. A megye kisebb nemzetiségei körében az
anyanyelvként a saját nyelvüket használók aránya
jóval alacsonyabb volt, többnyire 50% körüli, vagy
az alatti. Az anyanyelvváltók magas aránya az asszi-
miláció folyamatának elõrehaladottságára utal a
kislélekszámú és szórványként települt népek kö-
zött. A kárpátaljai romák 62,4%-a és a szlovákok
11,3%-a a magyart nevezte meg anyanyelveként.

A magyarok körében az anyanyelvként a magyart
használók aránya a két utóbbi népszámlálás között
gyakorlatilag nem változott. Valamelyest nõtt az

ukrán anyanyelvû magyarok aránya, miközben csök-
kent az ilyen minõségben az oroszt megnevezõké.

A magyar nyelvû romák száma a két népszámlá-
lás között csökkent. Nem úgy a lélekszámuk: az
8 ezerrõl 8,7 ezerre emelkedett. Az arányuk csök-
kenésének okát abban látjuk, hogy a magyar nyelvû
cigányság 2001-ben a korábbinál nagyobb részben
vallotta magát magyar nemzetiségûnek. A magyar�
szlovák vonatkozásban végbement nyelvi eltolódást
a kárpátaljai szlovákok körében az indokolhatja, hogy
a magukat annak idején kényszerbõl (fõként azért,
hogy 1944 novemberében elkerüljék a sztálini láge-
rekbe hurcolást) szlováknak valló magyarok (a ma-
gyar anyanyelvû szlovákok jelentõs hányada) egy
része újra a magyarok között szerepelt.

Összességében 2001-ben Kárpátalján a lakosság
81,0%-a ukrán, 12,7%-a (158 729 fõ) magyar,
2,9%-a orosz és 2,6%-a román anyanyelvû volt. A
megyében három nyelvet használtak nagyobb szám-
ban anyanyelvként más nemzetiségûek: az ukránt
(több mint 14 ezren), a magyart (közel 12 ezren)
és az oroszt (közel 8 ezren). A magyar anyanyelvû
nem magyarok többsége cigány (74,8%), ukrán
(15,9%) és szlovák (5,5%) nemzetiségû volt. A nem
magyar anyanyelvû magyarok 88,2%-a az ukránt,
8,5%-a az oroszt nevezte meg anyanyelveként.

A kárpátaljai magyarok faluhelyen magasabb,
99,2%-os arányban tekintették anyanyelvüknek a

Kárpátalja magyar nyelvszigetei és jelentõsebb szórványtelepülései

Az anyanyelv fogalmát Ukrajnában az ál-
talában használt nyelv értelmében alkalmaz-
zák. A nemzetiség és az anyanyelv eltérését az
asszimilációs folyamatok egyik fontos muta-
tójának tekinthetjük. A népszámlálások, így
a 2001-es ukrajnai is, többnyire felmérik az
anyanyelvi összetételt is.
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magyar nyelvet. Jóval alacsonyabb volt az anyanyelv-
ként a magyart megnevezõk aránya a városi ma-
gyarság körében (mindössze 93,2%), ami szemléle-
tesen mutatja, hogy az asszimiláció fõ színterei a
városok. A nem magyar anyanyelvû magyarok mind-
két településtípuson többnyire ukránul beszélnek.

A magyarság anyanyelvi összetétele járásonként
jelentõs különbségeket mutat. Kitûnik anyanyelvi

egységével a magyar nyelvterületet magába foglaló
négy járás és Beregszász város magyar lakossága.
Hasonlóan magas (98,3%) érték jellemzi a nyelvte-
rületen kívül esõ Huszti járást, ahol a magyarok túl-
nyomó része egyetlen, nyelvszigetet alkotó települé-
sen, Visken összpontosul. Munkács, Ungvár és a
Técsõi járás magyarsága 90% körüli arányban te-
kinti a magyart az anyanyelvének. Nemzettársaink

A magyar népesség anyanyelvi összetétele Kárpátalja közigazgatási egységeiben a 2001-es népszámlálás adatai

A népesebb nemzetiségek anyanyelvi megoszlása Kárpátalján az 1989-es és a 2001-es népszámlálások
adatai alapján

Anyanyelve és 
nemzetisége 

megegyezik, % 
Ukrán 

anyanyelvû, % 
Magyar 

anyanyelvû, % 
Orosz 

anyanyelvû, % Nemzetiség 
1989 2001 1989 2001 1989 2001 1989 2001 

ukránok 98,5 99,2 � � 0,5 0,2 1,0 0,5 
magyarok 97,2 97,1 2,1 2,6 � � 0,6 0,2 
románok 98,2 99,0 0,7 0,5 0,2 0,1 0,5 0,1 
oroszok 95,8 91,7 3,8 7,9 0,3 0,2 � � 
cigányok 20,5 20,5 12,3 16,7 65,7 62,4 1,0 0,2 
szlovákok 34,9 43,5 33,2 41,5 25,8 11,3 5,3 2,6 
németek 74,1 50,5 18,4 39,6 1,0 4,2 6,1 4,8 
beloruszok 45,2 37,4 7,5 18,4 0,6 0,6 46,6 43,2 

 

Adott anyanyelvûek aránya a magyarok között, % Közigazgatási 
egység 

A 
magyarok 
aránya, % ukrán magyar orosz egyéb 

Beregszász város 48,1 0,5 99,2 0,2 0,0 
Huszt város 5,4 22,2 77,1 0,5 0,1 
Munkács város 8,5 6,6 92,4 0,8 0,2 
Ungvár város 6,9 9,5 87,7 2,4 0,3 
Beregszászi járás 76,1 0,1 99,8 0,0 0,0 
Huszti járás 3,9 1,6 98,3 0,1 0,0 
Ilosvai járás 0,1 25,4 73,7 0,9 � 
Munkácsi járás 12,7 1,0 98,9 0,0 0,2 
Nagybereznai j. 0,1 33,3 66,7 � � 
Nagyszõlõsi járás 26,2 2,0 97,9 0,1 0,0 
Ökörmezõi járás 0,0 75,0 25,0 � � 
Perecsenyi járás 0,2 29,5 69,2 1,3 � 
Rahói járás 3,2 23,8 75,9 0,2 0,1 
Szolyvai járás 0,7 45,4 53,8 0,3 0,5 
Técsõi járás 2,9 6,7 93,8 0,2 0,3 
Ungvári járás 33,4 0,7 99,0 0,2 0,1 
Volóci járás 0,1 28,0 68,0 4,0 � 
összesen 12,1 2,6 97,1 0,2 0,1 
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itt nagyszámú kisebbségeket alkotnak a települése-
ken. Legkisebb a magyar anyanyelvû magyarok ará-
nya a kisszámú szórványtelepülések vidékein, ahol ez
az érték 80% alatt marad (helyenként jóval), ami az
asszimiláció elõrehaladottságára utal.

Korszerkezet, nemi összetétel
2001-ben a férfiak Kárpátalja lakosságának a

48,2%-át alkották, 1000 férfira 1077 nõ jutott. A
fiatalabb korosztályokban valamivel több a férfi, mert
valamivel több kisfiú születik, mint kislány. Az idõ-
sebb korosztályokban viszont a férfiak magasabb
halandósága miatt jóval több a nõ. A megyei átlag-
nál nagyobb volt a nõtöbblet a magyarok között
(1099 nõ/1000 férfi). A kevésbé kiegyenlített nemi
arány a jelentõs nõtöbbségû idõsebb korosztályok
nagyobb arányával függ össze.

A korfák segítségével tekintsük át a lakosság kor-
összetételét!

A kárpátaljai magyarság 2001-es korfája, amely
fõ vonásaiban a megye összlakossága korfájának a
sajátosságait tükrözi, annál is erõsebben szûkített
alapú. Tehát, a legfiatalabb korosztály aránya, ami
a születésszámmal van szoros összefüggésben, a
magyarok körében valamivel alacsonyabb volt az
ukránokénál. A korfa alapja az ezredvég születés-
szám-csökkenésének következtében szûkül. Az 1980-
as évek magasabb születésszámát tükrözi a korfa

kiszélesedése a tizenéves korosztályok magasságá-
ban, ami az 1960 körül született nagy létszámú kor-
osztály szülõképes korba lépésével függött össze. Ez
a csoport szintén jól kivehetõ hullámként jelenik meg
az ábrán a 40. életév magasságában. A 25 év alatti
korcsoportok mindegyike kisebb arányt képvisel a
magyarok között, mint az ukránoknál.

A harmincas korcsoportra esõ és a két hullám-
hegyet elválasztó kisebb völgy a második világhábo-
rú idején született kis létszámú korosztály gyerekeit
tartalmazza. A múlt század kilencvenes évei szüle-
tésszám-csökkenésének egyik összetevõje, hogy ez a
kisebb létszámú csoport került szülõképes korba. A
másik, talán még jelentõsebb összetevõt az idõszak
társadalmi-politikai változásai, illetve az ezekkel
összefüggõ gazdasági krízis alkotta.

Hirtelen szûkülés figyelhetõ meg az 54 év fölötti
korosztály számában. Ez a születésszámok máso-
dik világháború alatti visszaesésének máig jelentke-
zõ hatása, amely megtöri az idõsebb korcsoportok
lélekszámának a kor elõrehaladtával való lassú ter-
mészetes fogyását, azaz a korfa fokozatos szûkülé-
sét. A fokozatos szûkülés a háború elõtt született
nemzedéknél is folytatódik egészen 80 éves korig.
Itt a születések számának az elsõ világháború alatt
bekövetkezett erõteljes visszaesése érezteti mindmá-
ig a hatását. A magyarok között az összlakossághoz
viszonyítva nagyobb az idõsebb korosztályok aránya.

A korfa feltárja a magyar lakosság összetételében
meglévõ nemi aszimmetriákat is. A fiatal korosztá-
lyokban a férfiak vannak többségben, mert, mint fen-
tebb említettük, a világátlagnak megfelelõen valami-
vel több kisfiú születik, mint kislány. 40 év körül a

A korfa a lakosság nem és kor szerinti
összetételének a grafikus ábrázolása.

Kárpátalja összlakosságának (bal oldali ábra) és magyarságának (jobb oldali ábra) ötéves bontású korfá-
ja. Az adott nem többletét eltérõ színezés jelzi
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férfiak magasabb halandósága miatt a nemek ará-
nya kiegyenlítõdik, és az idõsebb korosztályok már
nõtöbblettel jellemezhetõk. Ez 60 év fölött válik külö-
nösen erõteljessé. Az idõskori nõtöbblet a magyarság
körében számottevõbb, mint az ukránoknál.

Összességében, a kárpátaljai magyar népesség 2001-
es korfája hóember alakúként írható le, és rajta az el-
öregedés jelei jelentkeznek. A korfák a kárpátaljai
magyarságnak az összlakossághoz viszonyított kedve-
zõtlenebb, idõsebb korszerkezetét támasztják alá.

Népszaporulat, migráció
A születési ráta megyei adatsora az utóbbi bõ fél

évszázadban szinte folyamatosan csökkent a máso-
dik világháború utáni 30� fölötti értékrõl egészen
az ezredfordulóig, amikor is a megyében évente ezer
lakosra vetítve átlagosan mindössze 11 újszülött látta
meg a napvilágot. Az utóbbi évek némi fellendülést
hoztak a születésszám alakulásában (a gazdasági
fellendülés, vagy a jelentõsen megemelt gyerekvál-
lalási támogatás következményeként?), amely jelen-
leg 13� körül van.

A halálozás a vizsgált idõszak alatt kisebb válto-
zékonysággal volt jellemezhetõ. A második világhá-
ború utáni nehéz körülményekkel függhetett össze
a megyében regisztrált magas, 14� körüli évi ha-
landóság, amely a társadalmi-gazdasági viszonyok
normalizálódását tükrözve, 1960-ig fokozatosan
csökkent, 7� közelében stabilizálódva. A hetvenes
évektõl lassú, de folyamatos volt a halálozási ráta
emelkedése Kárpátalján. Ennek fõ oka a népesség
öregedõ korszerkezete lehetett. Jelenleg a megyében,
a születési arányhoz hasonlóan, a halálozási ará-
nyok értéke is 13�.

A természetes szaporulat Kárpátalján a máso-
dik világháborút követõen 1960-ig közel azonos szin-
ten, 17�19� körül volt. A születésszám csökkené-
sét ekkor ellensúlyozta a halálozás mérséklõdése. A
születések számának a múlt század hatvanas éveire
esõ markáns csökkenése azonban magával vonta a
szaporulat visszaesését is: ekkor lassú, de huzamos
csökkenõ tendencia vette kezdetét. A természetes
szaporulat visszaesése a rendszerváltás utáni évek-
ben � a születési arány gazdasági válsággal össze-
függõ esése és a halálozási ráta emelkedése követ-
keztében � felgyorsult. Az ezredforduló óta a megye
természetes szaporulata a 0 körül stabilizálódott.
Megjegyezzük, hogy a kárpátaljai demográfiai mu-
tatók a legkedvezõbbek közé tartoznak az erõtelje-
sen fogyó népességû Ukrajna megyéi között.

Mivel nemzetiségenkénti adatok a népszaporu-
latról nem állnak rendelkezésre, a kárpátaljai ma-

gyarság demográfiai folyamatainak bemutatására
a magyar többségû Beregszászi járás (benne a csak
nemrég, 2001-ben megyei alárendeltségûvé elõlép-
tetett Beregszász várossal) rendelkezésre álló ada-
tait használtuk. A Beregszászi járás alábbi népmoz-
galmi sajátosságai figyelhetõk meg:

n a születési arány az utóbbi fél évszázadban szinte
végig a megyei átlag alatt volt 1�2�-kel, és összes-
ségében azzal párhuzamosan változott;

n a második világháború utáni években a Bereg-
szászi járásban jóval alacsonyabb volt a halálozás
Kárpátalja átlagánál;

n a múlt század ötvenes éveinek a közepétõl a já-
rási halandóság párhuzamosan változott a megyei
megfelelõjével, közel 2�-kel meghaladva azt, ami
döntõen az idõsebb korszerkezettel függött össze;

n a járást, az 1940-es éveket leszámítva, folyama-
tosan átlag alatti természetes szaporulat jellemezte;

n a természetes fogyás értéke az utóbbi években a
Beregszászi járásban 3�4� körüli.

A népességszám alakulására a migráció is jelen-
tõs hatást gyakorol. Vándorlási adatokat Kárpátal-
ja járásaira és megyei alárendeltségû városaira vo-
natkozóan rendszeresen publikálnak, ellentétben a
nemzetiségi bontásúakkal.

2007-ben a megye településeire 9622 betelepülõ
érkezett, szemben a 11187 kitelepülõvel, így a vándor-

A Beregszászi járás (Beregszász várossal) természe-
tes szaporulatának alakulása (oszlopdiagram, �) az
1946�2007-es idõszakban a megfelelõ összkárpátaljai
értékekkel összevetésben (vonaldiagram)

Migráció � vándorlás, tömeges helyváltoz-
tatás, áttelepülés, elköltözés. A kifejezés a la-
tin �migrare� szóból ered, melynek jelentése
vándorol. A migráció történhet országon be-
lül és országok között. Az országok közötti
migráció két fõ fajtája az emigráció (kiván-
dorlás) és az immigráció (bevándorlás).

Emigrációs (immigrációs) ráta � a kitele-
pülõk (illetve betelepülõk) ezer lakosra átszá-
mított száma.
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lási mérleg 1565 fõs veszteséget mutatott. Az 1000
fõre vonatkoztatott migrációs ráták összevetése alap-
ján Kárpátalján volt a legalacsonyabb a vándorlási kedv
Ukrajna megyéi között. Az áttelepülõk többsége (6646
fõ) a megyén belül változtatott lakóhelyet. Az ország
más régióiból érkeztek 2674-en, külföldrõl 302-en (eb-
bõl 225-en a FÁK-országokból), ugyanakkor Ukrajna
más megyéibe települtek 3746-an, a határon túlra pe-
dig 795-en (229-en a FÁK-országokba).

Hogy milyen mértékben érinthette a migráció a
kárpátaljai magyar nemzetrészt, arra csak követ-
keztetni tudunk. Az országon belüli régióközi mig-
rációban a részvételük elenyészõ, a külsõ migráció-
ban viszont számottevõ. 2003-as adatok szerint a
nem a FÁK-országokat úticélul választó kivándor-
lók 22%-a volt magyar. Ebbõl az arányból kiindul-
va, 2007-ben 100�150 fõ lehetett a nemzetrész mig-
rációs vesztesége. Ez jelentõs csökkenés a múlt szá-
zad 90-es éveinek évi 400�500 fõs megfelelõjével
szemben. A csökkenõ elvándorlás oka lehet a nor-
malizálódó gazdasági helyzet Ukrajnában, illetve az,
hogy akiknek áttelepülési szándékai voltak, azok
nagyrészt már elmentek.

Közoktatás, iskolázottság
Kárpátalján a 2008/09-es tanévben közel 700

közoktatási intézmény mûködött, melyekben
160 ezer diák tanult. Az iskolások száma az ezred-
forduló óta (amikor még meghaladta a 200 ezret)
gyors ütemben csökken: a születésszám ezredvégi
csökkenése érezteti a hatását.

Az intézmények többségében ukrán nyelven fo-
lyik az oktatás. A 2008/09-es tanévben Kárpátal-
ján 67 iskolában és 5 egyházi alapítványi líceumban
oktattak magyarul, 30-ban pedig párhuzamosan
magyarul és ukránul. A magyar és az ukrán iskolák
száma nõtt a rendszerváltás utáni idõszakban, el-
lenben az orosz tannyelvû iskolák száma folyamato-
san csökkent.

A múlt század 90-es éveiben gyarapodott a ma-
gyar nyelven tanulók száma, amely az ezredforduló
elõtt érte el a maximumát, átlépve a 21 ezret. A
harmadik évezred elsõ éveiben a magyar nyelven ta-
nulók száma is erõsen visszaesett, miközben ará-
nyuk 10% fölött stagnált. Ez, bár jelentõs elõrelé-
pés az 1990 elõtti viszonyokhoz képest, de még min-
dig elmarad a magyarság össznépességen belüli
12,1%-os részarányától. Azonban, ha a magyarok
iskoláskorú népességen belüli arányához viszonyí-
tunk, ami 10,8%, a helyzet kedvezõbbnek mutatko-
zik. Az utóbbi két évben az ukrajnai oktatáspoliti-
kában bekövetkezett, a kisebbségi oktatási rendszer
számára kedvezõtlen, fordulat negatív hatása máris
jelentkezett mind a magyar iskolák tanulói létszá-
mának, mind a magyarul tanulók arányának a csök-
kenésében.

A számarányához képest erõsen alulképviselt az
oktatásban a Nagyszõlõsi járás magyarsága, ahol fõ-
leg a vegyesen lakott településeken jellemzõ a magyar
gyerekek ukrán osztályokba járatása. A szórványban
élõ nemzettársaink (például, Ungváron, Huszton és
a Rahói járásban) részben a korlátozott lehetõségek,
részben a vegyes házassági asszimiláció miatt válasz-
tották kisebb arányban a magyar iskolákat.

Ugyanakkor helyenként így az Ungvári járás-
ban, Munkácson és Csapon, a magyar iskolákban
tanulók aránya jelentõsen meghaladja a magyar
népesség megfelelõjét. Ez a Kárpát-medencei ma-
gyar közösségek esetében szokatlan jelenség azzal
függ össze, hogy a kárpátaljai cigányok zöme ma-
gyar anyanyelvû, és a gyerekeik nagyrészt ma-
gyar iskolába járnak. A 2006/07-es tanévben vég-
zett felmérés szerint a megye iskoláiban 5822 roma
származású tanuló volt, közülük 2716, azaz
46,7%-uk tanult magyar nyelven. Különösen nagy
számban és arányban tanultak cigány gyerekek a
magyar iskolákban Beregszász, Munkács és Csap
városokban, valamint a Beregszászi és az Ungvá-
ri járásokban.

A tanulók megoszlása az osztályok oktatási nyelve szerint Kárpátalján az állami oktatási intézményekben
(1989�2008)

Az osztály tannyelve 
Ukrán Magyar Román Orosz Szlovák Tanév 

Fõ % Fõ % Fõ % Fõ % Fõ % 
Össze-

sen 
1989/1990 166 245 81,1 17 275 8,4 4827 2,3 16 598 8,1 0 0,00 204 945 
1994/1995 171 001 83,8 19 642 9,6 4460 2,2 8925 4,4 25 0,01 204 053 
1999/2000 175 228 85,5 21 034 10,3 4525 2,2 4074 2,0 87 0,04 204 948 
2006/2007 147 508 86,1 18 136 10,6 3948 2,3 1718 1,0 53 0,03 171 363 
2007/2008 142 743 86,2 17 366 10,5 3754 2,3 1613 1,0 70 0,04 165 546 
2008/2009 138 333 86,5 16 407 10,3 3598 2,2 1548 1,0 79 0,05 159 965 
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A kárpátaljai fõiskolák és egyetemek hallgatói
létszáma a 2006/2007-es tanévben 17926 fõ volt.
Az intézmények által szolgáltatott adatok alapján
közülük 1923, azaz 10,7% volt magyar, akiknek több
mint a fele (1021 diák) a beregszászi székhelyû

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fõiskolára
járt. A nevezett fõiskola megnyitása érezhetõen javí-
tott a magyar fiatalok felsõoktatási esélyein Kár-
pátalján, ahol a rendszerváltáskor és elõtte 5% kö-
rüli volt mindössze a részesedésük fõiskolák és egye-
temek hallgatói között. A felsõoktatásban részesü-
lõk alig több mint 6%-a tanul csupán magyar nyel-
ven a beregszászi székhelyû II. Rákóczi Ferenc Kár-
pátaljai Magyar Fõiskola szakjain, az Ungvári Nem-
zeti Egyetem magyar nyelv és irodalom, valamit
magyar történelem szakán, továbbá a Kijevi Szla-
visztikai Egyetem Ungvárra kihelyezett tagozatának
a magyar nyelv és irodalom szakán.

Vessünk egy pillantást a kárpátaljai magyarok
végzettség szerinti összetételére is! 2001-ben felsõfo-
kú végzettséggel Kárpátalján a 10 éven felüliek 8,1%-
a rendelkezett. Ez az érték jóval alacsonyabb volt az
országos 12,9%-osnál, ám a kárpátaljai magyarok a
maguk 4,7%-ával ezt is mélyen alulmúlták.

Ez az alulreprezentáltság számos objektív és
diszkriminatív jellegû ok eredõjeként alakult ki. A
magyarok felsõfokú képzésben való részvételét évti-
zedeken keresztül nehezítették a nyelvi problémák,
hisz a beregszászi fõiskola 1996-os bejegyzése elõtt

A magyar nyelven tanuló iskolások száma és százalékaránya Kárpátalja közigazgatási egységeiben a
2006�2007-es tanévben

A kárpátaljai romák csaknem kétharmada ma-
gyar anyanyelvûnek vallja magát.

A Beregszászi 7. sz. Középiskolában a város roma
gyermekei tanulnak, magyar nyelven. Az iskolai ta-
nulói a város napi felvonuláson, 2007

Közigazgatási 
egység 

A népesség 
száma, 
2001 

A 
magyarok 
aránya, % 

Az 
iskolások 

száma 

Ebbõl 
magyar 
nyelven 

tanul 

A magyar 
nyelven 
tanulók 

aránya, % 
Beregszász v. 26 554 48,1 3632 1751 48,2 
Csap város 8870 39,4 1113 473 42,5 
Huszt város 31 864 5,4 4219 71 1,7 
Munkács város 81 637 8,5 9715 1026 10,6 
Ungvár város 115 568 6,9 14 681 675 4,6 
Beregszászi j. 54 062 76,1 6634 5155 77,7 
Huszti járás 96 960 3,9 13 931 363 2,6 
Ilosvai járás 100 905 0,1 15 315 0 0,0 
Munkácsi járás 101 443 12,7 12 931 1795 13,9 
Nagybereznai j. 28 211 0,1 3670 0 0,0 
Nagyszõlõsi j. 117 957 26,2 16 941 3367 19,9 
Ökörmezõi j. 49 890 0,0 7122 0 0,0 
Perecsenyi j. 32 026 0,2 4323 0 0,0 
Rahói járás 90 945 3,2 15 052 158 1,0 
Szolyvai járás 54 869 0,7 6659 30 0,5 
Técsõi járás 171 850 2,9 25 355 620 2,4 
Ungvári járás 65 629 32,5 6821 2809 41,2 
Volóci járás 25 474 0,1 3249 0 0,0 
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a megyében csak az Ungvári Állami Egyetem ma-
gyar nyelv és irodalom szakán tudtak anyanyelven
továbbtanulni. Az anyaországi munkalehetõségek
jelentõs agyelszívó hatása ugyancsak apasztotta a
nemzetrész amúgy is vékony értelmiségi rétegét.

Középiskolai végzettséggel 2001-ben a magyarok
54%-a, általános iskolaival a 24%-a, elemivel a 16%-
a rendelkezett. Az alacsonyabb képzettségi szinte-
ken jelentõs különbségek a magyarság és a többség
között nincsenek.

Vallási összetétel
A vallási összetétel vizsgálatát a posztszovjet tér-

ség országaiban, amint arra a bevezetésben is utal-
tunk, rendkívül megnehezíti a felekezeti megoszlás
statisztikai nyilvántartásának és a vonatkozó nép-
számlálási kérdéseknek a hiánya. Az alábbiakban
közöltek az érintett egyházak prominensei által pub-
likált adatokra, nem publikált egyházi forrásokra,
illetve részleges települési szintû népességföldrajzi
vizsgálatokra támaszkodnak.

A reformátusok alkotják a kárpátaljai magyar-
ság többségét. Becsléseink szerint számuk kb. 77 ezer
fõre tehetõ, azaz a nemzetrész 51%-a a nevezett fele-
kezethez tartozik. A síkvidéki magyar falvak zöme
református többségû. A legnagyobb református gyü-
lekezet a nagydobronyi (Ungvári járás); a megye leg-
nagyobb magyar faluja vallásilag szinte egyöntetû, a
hívek száma 4900. A kálvini tanítás követõi nagy
számban élnek még Beregszászban (3100 fõ), Visken
(Huszti járás; 3100), Dercenben (Munkácsi járás;
2700) és Váriban (Beregszászi járás; 2600).

Az összmagyarságtól eltérõen a kárpátaljai ma-
gyarok körében a római katolikus egyház csupán a
második legszámosabb felekezetet alkotja. Az egy-
ház 32 ezer magyar híve a megye magyar népessé-
gének a 21%-át teszi ki. Római katolikus a váro-

sokban élõ magyarok többsége, valamint õk teszik
ki a Felsõ-Tisza-vidék szórványmagyarságának a
túlnyomó részét is. A legtöbb magyar római katoli-
kus Munkácson (4600 fõ), Ungváron (3100), Be-
regszászban (3800) és Nagyszõlõsön (2400) él.

Számos magyar követõje van a megyében a görög
katolikus egyháznak is, amely zömében ukrán híve-
ket tömörít: a 220 ezer fõs közösségbõl mindössze
14 ezer a magyar, ami Kárpátalja magyar lakossá-
gának a 9%-át jelenti. Jelentõsebb arányban az Ung-
vártól délre esõ, a Beregszász-környéki és az ugocsai
magyar falvakat lakják. Nagyszámú magyar görög
katolikus lakosa van Csepének (Nagyszõlõsi járás;
1800 fõ), Salánknak (Nagyszõlõsi járás; 1500) és
Makkosjánosinak (Beregszászi járás; 1000).

A Rákóczi Fõiskola diplomaátadó ünnepsége a
Beregszászi Református templomban (2008)

2008 szeptemberében nyílt a magyar kar az Ung-
vári Nemzeti Egyetemen

A huszti református erõdtemplom
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Az 1990 körüli rendszerváltáskor, amikor újra
törvényesítették a második világháború után betil-
tott görög katolikus egyházat, az ukrán hívek egy
része visszatért hozzá, nagyobb része viszont maradt
az évtizedeken át már megszokott ortodox hitnél. A
keleti szertartású magyarok ellenben csak egy tele-
pülésen maradtak nagyrészt ortodoxok: a
Nagyszõlõsi járási Tiszabökényben.

A kárpátaljai magyarok vallási összetételét szá-
mos újprotestáns kisegyház színesíti tovább. Közü-
lük legtöbben a jehovisták, a baptisták, az adventis-
ták és a szombatisták vannak. A felsorolt kisegyhá-
zak híveinek a számát meghatározni még hozzávetõ-
legesen is nehéz, mert, talán a szovjet korszak illega-
litásának az örökségeként, máig sem szívesen közöl-
nek magukról adatokat. Becsléseink szerint egyen-
ként néhány ezer lehet a magyar egyháztagok száma.

A második világháború elõtt nagyszámú kárpát-
aljai zsidóság a deportálások és a kivándorlás kö-
vetkeztében mára töredékére fogyatkozott. A ma-
gyarok között a zsidó vallásúak száma néhány száz-
ra tehetõ. Túlnyomó részük a városokban él.

Végül néhány szót az ateistákról. Ezek számá-
nak a meghatározását bonyolítja (a népszámlálási
mellõzöttség mellett) az istenhit, illetve az ateista
meggyõzõdés sokféle átmeneti fokozata, formája,
valamint azok egyértelmû elhatárolásának a számos
embernél elõforduló hiánya. A kárpátaljai magya-
rok között a következetesen ateisták aránya a kü-
lönbözõ közvetett források alapján mindössze 4�5%-
ra tehetõ. A felekezet nélküliek azonban ennél jóval
többen, akár 10�20%-nyian is lehetnek.

Elõretekintés
A magyarság lélekszámának jövõbeli alakulását

Kárpátalján három fõ tényezõ befolyásolja, amelyek a
megyén belül területileg változatosan jelentkeznek: a
természetes szaporulat, a migráció és az asszimiláció.
Szólnunk kell még egy tényezõrõl, amellyel kapcsolat-
ban teljes a bizonytalanság. A cigányság népszámlá-
láskori identitásvállalásáról van szó. Becsléseink sze-
rint a 2001-es népszámláláskor összeírt több mint
151 ezer magyarból kb. 5 ezret tesznek ki a magukat

A gyertyánligeti római katolikus templom
belülrõl

Az ökörmezõi görök katolikus templom és
kápolna

A kárpátaljai zsidóság emlékét ma már jórészt
csak az elhagyott temetõk õrzik (Mezõvári)

Az egykori zsinagóga épülete Ungváron
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A kárpátaljai magyarok felekezeti megoszlása
(A térképen csak azokat a felekezeteket jelöltük, amelyek az adott település magyar népességének leg-

alább a 20%-át kiteszik)

magyarnak valló cigányok. Ezek aránya az 1989-es
népszámláláshoz képest, valószínûleg a kedvezmény-
törvény hatásától nem teljesen függetlenül, nõtt. Ho-
gyan változik a következõ, elõreláthatólag 2010 körül
lebonyolítandó, ukrajnai népszámlálásig a különbözõ
roma csoportok azonosságtudata? Talány.

A fenti tényezõk figyelembevételével végrehajtott
becslések és számítások végeredményeként a 2001-

es népszámlálástól 2010-ig a kárpátaljai magyarság
kb. 7 ezer fõs fogyása prognosztizálható, azaz 2010-
re a közösség lélekszámának legvalószínûbb értéke
144 ezer fõ lesz, és várhatóan az össznépesség 11,7%-
a lesz magyar, vagyis a magyarság aránya a megyé-
ben elõreláthatóan valamelyest tovább csökken. Hogy
milyen mennyiségi és fõleg minõségi változásokat hoz
a távolabbi jövõ, azt felelõsen megjósolni nem tudjuk.

Nemzetiség Fõ % 
Magyar 147056 92,65 
Ukrán 1851 1,17 
Román 22 0,01 
Orosz 65 0,04 
Cigány 8736 5,50 
Szlovák 645 0,41 
Német 150 0,09 
Egyéb 204 0,13 
Összesen magyar anyanyelvû 158729 100 

A magyar anyanyelvû kárpátaljaiak nemze-
tiségi megoszlása a 2001. évi népszámlálás ada-
tai alapján

Néhány elgondolkodtató adat
A 2001. évi cenzus adatai szerint a kárpátaljai

magyar nemzetiségûek 97,1%-a a magyar tekinti
anyanyelvének. A kárpátaljai magyar anyanyelvû-
eknek azonban mindössze 92,65%-a vallotta egyben
magyar nemzetiségûnek is magát. A kárpátaljai ma-
gyar anyanyelvûek 5,5%-a cigány, 1,17%-a ukrán,
0,04%-a szlovák nemzetiségûnek vallotta magát.

Ugyanakkor a kárpátaljai cigányoknak csaknem a
kétharmada (62,4%-a) a magyart tekinti anyanyel-
vének. Azaz: 1000 kárpátaljai cigány közül 624 ma-
gyar anyanyelvû, illetve 1000 kárpátaljai magyar anya-
nyelvû közül 55 roma. Kárpátalján a magyar anya-
nyelvû nem magyarok túlnyomó többsége (74,8%) ci-
gány.
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A 2008/2009. tanévben 693 iskola mûkö-
dik Kárpátalja területén 159.965 tanulóval.
146 iskolában 6.497 cigány gyerek folytatott
tanulmányokat. A kárpátaljai iskolák 21%-
ában tanulnak cigány gyerekek. Miközben a
2001. cenzus adatai szerint Kárpátalján a
romák aránya 1,1%, a 2008/2009. tanévben
a kárpátaljai iskolákban tanuló gyerekek több,
mint 4%-a cigány származású. A magyar tan-
nyelvû iskolák/osztályok tanulói között a ci-
gány nemzetiségû tanulók aránya 17,13%
volt. 2008-ban számos magyarok lakta tele-
pülésen a cigány gyerekeknek köszönhetõen,

20,5

16,7

62,4

0,4

0 10 20 30 40 50 60 70

cigány

ukrán

magyar

egyéb

A magukat cigány nemzetiségûként meg-
határozó kárpátaljaiak anyanyelvi összetéte-
le a 2001. évi népszámlálás adatai alapján

vagy csak kizárólag velük nyitottak meg ma-
gyar tannyelvû elsõ osztályokat.


