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az állampolgárai. Az ukránok többször is elégedetlenségüket fejezték ki amiatt, hogy az 
EU – de legfőképpen Magyarország, Szlovákia és Litvánia – nem lép ez ügyben. Fel-
merült annak a lehetősége is, hogy Ukrajna újból bevezetné a vízumkötelezettséget az 
EU-állampolgárok számára, ám sokak szerint ennek maga az ukrán állam lenne a leg-
nagyobb vesztese, a visszaeső forgalom és tőkebehozatal miatt. Ilyen aszimmetrikus ví-
zumrendszer már működik Ukrajna és Lengyelország között: ez lehetővé teszi öt éves 
lejáratú vízum megszerzését azon ukrán állampolgárok számára, akik rendszeres résztve-
vői a gazdasággal, oktatással, tudománnyal, kultúrával és sporttal kapcsolatos kétoldalú 
találkozóknak, bizonyított rokoni kapcsolatokkal rendelkeznek Lengyelországban, szülő-
helyüket akarják meglátogatni vagy nyugdíjasok.

2008-ban Magyarország csatlakozása a schengeni határőrizeti rendszerhez nem csak 
nehezen megszerezhető, hanem emellett drága vízumokat jelent az ukrán állampolgárok 
számára. Ezen vízumdíjak kompenzálására szolgál a fent leírt kapcsolattartási támogatás 
a magyar állam részéről, amit a magyarigazolvánnyal rendelkezők vehetnek igénybe.

5. Demográfia, Kárpátalja népességének etnikai arculata;  
népesedéspolitika, vándormozgalom, munkaerő migráció

5.1. Demográfiai helyzet

Ukrajna függetlenné válása után Kárpátalján a demográfiai helyzet, az országos tenden-
ciákkal összhangban, bár azok mértékétől elmaradva, jelentősen romlott. Ez egyrészről 
a születésszám csökkenésében, másfelől a halálozásszám emelkedésében jelentkezett 
(1. ábra).

A születésszám visszaesésének intenzív szakasza az 1988-as évvel vette kezdetét, 
és egy évtizeden keresztül tartott (1. ábra). A születésszám csökkenésének két fő ösz-
szetevője volt:
– Kárpátalja és Ukrajna, a kelet-európai posztszovjet térség egészével együtt, a népe-

sedési ciklusnak az alacsony születésszámmal és a népességszám stagnálásával jelle-
mezhető szakaszához való demográfiai átmenet fázisában volt, ami Európa nagyobb 
részén már lezajlott. Ezt a fázist a születési ráta csökkenése jellemzi a 10‰ körüli 
szinten való megállapodásig.

– A születésszámnak a társadalmi fejlődéssel együtt járó természetes mérséklődését 
felgyorsította a rendszerváltás körül bekövetkezett gazdasági visszaesés, illetve az 
életszínvonal ezzel járó esése.

Az ezredforduló körüli mélypont után, amikor is a születési ráta Kárpátalján 11‰ közelébe 
süllyedt, enyhe emelkedés következett, és az utóbbi években újra meghaladta a 13‰-et. 
A fordulat okai között a gazdasági válságból való kilábalás, valamint az ukrán kormány 
2004 utáni gyermekvállalást ösztönző intézkedései játszhatták a fő szerepet.

A halálozási ráta a megyében az 1970-es évektől lassan, de kisebb hullámoktól el-
tekintve, folyamatosan emelkedett. Az ezredfordulón a megyében 11‰ közeli értékkel 
elérte a születési rátát, majd tovább emelkedett a jelenlegi 13‰ körüli szintre (1. ábra). 
A halálozási ráta emelkedését szintén két tényező együttes hatása magyarázza:
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– A népesség átlagéletkorának évtizedek óta tartó emelkedése az egyik. (Az idősebb 
korszerkezetű lakosságon belül gyakoribbak a halálesetek.)

– Az életszínvonalnak a rendszerváltással járó csökkenése éreztette a hatását a halandó-
ság növekedésében is – ez a másik.

1. ábra. A születési ráta (folyamatos görbe), a halálozási ráta (szaggatott görbe)  
és a természetes szaporulat (a görbék közötti távolság) alakulása Kárpátalján  

1946 és 2007 között, ezrelékben

Forrás:  saját szerkesztés Szabó László: Kárpátaljai demográfiai adatok (Ungvár–Buda-
pest, 1993, Intermix) és a Kárpátaljai Megyei Statisztikai Főhivatal (2002–2008) 
adatai alapján.

A természetes szaporulat visszaesése a rendszerváltás utáni években – a születési rátának 
a gazdasági válsággal összefüggő esése és a halálozási ráta emelkedése következtében 
– felgyorsult. Az ezredfordulón a születésszám és a halálozási szám közel kiegyenlítette 
egymást. Azóta a szaporulat stagnálása jellemzi a megye demográfiai viszonyait. Meg-
jegyezzük, hogy a születésszám Ukrajna megyéi közül utolsóként Kárpátalján csökkent 
a halálozások szintjére.

Azonban a demográfiai viszonyok a megyén belül is mutattak jelentős eltéréseket. 
Közülük a fontosabbakat az alábbiakban foglaltuk össze (2. táblázat, 2. ábra):
– A születési ráta az utóbbi szűk két évtizeden belül magasabb volt a keleti, máramarosi 

járásokban.
– A halálozás viszont Kárpátalja idősebb korszerkezetű nyugati részein ért el magasabb 

értékeket.
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2. táblázat. A születési ráta, a halálozási ráta és a természetes szaporulat alakulása  
az Ukrajna kötelékébe tartozó Kárpátalja közigazgatási egységeiben

Közigazgatási egység
Születési ráta,  

‰
Halálozási ráta,  

‰
Természetes  

szaporulat, ‰
1991 2000 2007 1991 2000 2007 1991 2000 2007

Ukrajna 12,2 7,9 10,2 11,2 15,5 16,4 1,0 -7,6 -6,2
Kárpátalja 16,0 11,5 13,5 9,4 11,1 13,3 6,6 0,4 0,2
Beregszász város* – – 12,6 – – 13,6 – – -1,0
Csap város* – – 14,6 – – 11,1 – – 3,5
Huszt város* – 11,5 13,0 – 11,5 12,7 – 0,0 0,3
Munkács város 14,2 9,8 11,4 8,8 11,2 12,4 5,4 -1,3 -1,0
Ungvár város 13,0 9,5 12,8 7,7 9,9 12,0 5,3 -0,4 0,8
Beregszászi járás* 15,4 9,6 11,5 10,9 13,1 16,0 4,5 -3,6 -4,5
Huszti járás* 17,6 12,1 12,7 8,3 9,9 11,9 9,3 2,2 0,8
Ilosvai járás 17,2 12,0 14,2 9,6 11,0 12,8 7,6 1,0 1,4
Munkácsi járás 15,4 11,7 13,5 10,1 13,2 15,0 5,3 -1,5 -1,5
Nagybereznai járás 15,6 11,9 11,9 10,9 14,5 20,4 4,7 -2,7 -8,5
Nagyszőlősi járás 15,9 13,2 15,2 9,3 11,1 13,6 6,6 2,0 1,6
Ökörmezői járás 17,1 13,4 14,5 9,0 11,2 13,0 8,1 2,2 1,5
Perecsenyi járás 17,6 11,9 14,7 10,7 14,7 17,3 6,9 -2,8 -2,6
Rahói járás 18,4 13,9 15,5 9,6 10,5 12,5 8,8 3,4 3,0
Szolyvai járás 15,0 10,8 13,9 8,1 11,7 14,6 6,9 -0,8 -0,7
Técsői járás 17,4 12,2 13,5 7,7 8,8 10,7 9,7 3,5 2,8
Ungvári járás* 13,5 9,0 13,1 10,9 12,3 15,7 2,6 -3,3 -2,6
Volóci járás 16,2 11,9 14,3 8,8 12,6 15,0 7,4 -0,8 -0,7

*  Huszt 1998-ban, Beregszász 2001-ben, Csap 2003-ban lett megyei alárendeltségű  
várossá nyilvánítva. Az azt megelőző időpontokra vonatkozó adataik ennek megfelelően  
a Huszti, a Beregszászi és az Ungvári járáson belül szerepelnek.

Forrás:  Szabó László: Kárpátaljai demográfiai adatok. Ungvár–Budapest, 1993, Intermix; 
Kárpátaljai Megyei Statisztikai Főhivatal (2002, 2008).

– A természetes szaporulat a fentiekkel összhangban kelet–nyugati irányban csökkent.
– Az ezredforduló óta a természetes szaporulat Kárpátalja nyugati járásaiban, az egykori 

Ung és Bereg vármegyék területén a negatív tartományban stabilizálódott, azaz az 
Ukrajna túlnyomó részét jellemző demográfiai krízis ide is kiterjedt.

– A máramarosi és az ugocsai részeken a születések száma továbbra is meghaladja az 
elhalálozásokét. Az ukrajnai viszonylatban ritka jelenség magyarázatát a térségben 
jellemző népes, hagyományőrző falvakban máig élő erős, két-, illetve többgyermekes 
családmodellben látjuk.

– Bár nemzeti bontású népmozgalmi adataink nincsenek, de a magyar többségű Bereg-
szászi járás mutatóit a teljes kárpátaljai magyarságra extrapolálva megállapíthatjuk, 
hogy a közösség demográfiai mutatói rosszabbak a többségi nemzetéinél: alacsonyabb 
születési ráta, magasabb halandóság és az utóbbi évtizedben demográfiai krízis jellemzi.
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– Kedvezőtlen és romló képet mutatnak az aprófalvas hegyvidéki Nagybereznai járás 
népesedési viszonyai, ami az intenzív elvándorlással, valamint az ezzel összefüggő 
idősödő korszerkezettel magyarázható.

2. ábra. A születési ráta, a halálozási ráta és a természetes szaporulat alakulása  
Kárpátalja közigazgatási egységeiben 2007-ben

Forrás: saját szerkesztés a Kárpátaljai Megyei Statisztikai Főhivatal (2008) adatai alapján.

5.2. Demográfiai politika

A világ egyes országaiban lejátszódó kedvezőtlen népesedési folyamatok állami beavat-
kozást tesznek szükségessé az optimális népességszám megtartásához. Vannak országok, 
ahol a születésszám növekedését, míg másokban a csökkenését próbálják törvényekkel, 
kormányrendeletekkel elérni. Ukrajna az első csoport országaihoz tartozik, mivel a rend-
szerváltást követő években a születésszám, és ezzel együtt a lakosság száma rohamosan 
csökkenni kezdett, és ez a tendencia mind a mai napig tart.

Az utóbbi években számos születésszám serkentő állami programot, intézkedést ve-
zettek be Ukrajnában. Ilyenek a „Családtervezés” nemzeti program 1994-ben, „Ukrajna 
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állami családpolitikai koncepciója” (2000), az „Ukrán család” program (2001), „Repro-
duktív egészség 2001–2005” (2001), „Ukrajna demográfiai fejlesztésének koncepciója 
a 2005–2015 években” (2004).

Mértékadó vélemények szerint a demográfiai szituáció kedvezőbbre fordulását csak 
az ország gazdasági helyzetének javulása révén lehet elérni, továbbá, ennek érdekében, 
többek között a következő fontos lépéseket kell megtenni:
– Az elszegényedés, az öröklött szegénység mértékének csökkentése, mely a lakosság 

bevételeinek és ezzel együtt életszínvonalának növelésével valósítható meg.
– A munkaszféra mélyreható reformja, ugyanis ez fontos szerepet játszik a migrációs 

mérleg, a reprodukciós viszonyok, az egészségügyi helyzet, az egészséges életmód 
alakításában.

– Az effektív foglalkoztatottság megteremtése, mely nem csupán a foglalkoztatott, de az 
általa eltartott egyének számára is garanciát nyújt az adott életszínvonal fenntartatására.

– Kedvező munkafeltételeket kell teremteni a gyereket nevelő nők részére.
– Meg kell teremteni a feltételeket a munkaképes lakosság egészének a foglakoztatásához.
– Egyenlő feltételeket kell teremteni a gyerekgondozási szabadságon lévő és a foglal-

koztatott nők anyagi juttatásai terén; megszüntetni a különbséget a gyerekgondozási 
támogatás és a gyerekre ténylegesen ráfordítandó költségek között, biztosítani a rend-
szeres kifizetéseket, garantálni a munkahely fenntartását.

A gyerekvállaláshoz szükséges megfelelő anyagi körülmények megteremtésének előse-
gítése érdekében az állam a szülőket vagy az eltartókat, többek között „A gyermekes 
családok állami támogatásáról” törvény által előírt támogatásban részesíti.

A gyermekes családok az Ukrajna Miniszteri Kabinetje által meghatározott rendben 
kedvezményes kölcsönöket kaphatnak lakásvásárlásra, lakásépítésre és tartós fogyasztási 
cikkek vásárlására.

„A gyermekes családok állami támogatásáról” szóló törvény az állam által garantált 
szintű anyagi támogatást határoz meg a gyermekes családoknak pénzbeli juttatás for-
májában, figyelembe véve a család összetételét, bevételeit, a gyerekek korát. A törvény 
értelmében a következő támogatásokra jogosultak a gyermekes családok:
– terhességi és szülési támogatás;
– egyszeri gyerekszületési támogatás (2008. január 1-jétől ez az összeg az első gyerek 

esetében 12.240 hr., a második után 25.000 hr., a harmadik és azt követő gyerekek 
után 50.000 hr.);

– gyerekfelügyeleti támogatás, mely a gyerek 3 éves koráig tart;
– gondozás, gyámság alatt lévő gyerekek támogatása;
– egyedülálló anyák gyerekeinek járó támogatás.
Habár a családi támogatások mértéke az utóbbi években folyamatosan nő, ám elemzők 
szerint ez csupán a népesség egyes rétegeit ösztönzi több gyermek vállalására, mely 
rétegeknél egyébként is a többgyermekes családmodell az elfogadott. Tartós kedvező 
hatások elérése érdekében az ország politikai és gazdasági stabilitását kellene jelentősen 
növelni.
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5.3. A lakosság nemzeti összetétele

A legutóbbi, 2001-es összukrajnai népszámlálás (amely a független Ukrajnában lebonyo-
lított eddigi egyetlen népszámlálás volt) megerősítette, hogy Kárpátalja népességének 
egyik alapvető vonása a soknemzetiségűség. A megyében az említett népszámlálás alkal-
mával összesen több mint 100 nemzetiség képviselőit vették számba. Ám közülük csak 
nyolc haladta meg az össznépességen belül a 0,1%-ot. (3. táblázat).

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

Nemzetiség
Lélekszám Százalékarány  

a megye lakosságán belül
A 2001-es lélekszám  

az 1989-es  
százalékában1989 2001 1989 2001

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 7.329 5.695 0,6 0,5 77,7
németek 3.478 3.582 0,3 0,3 103,0
beloruszok 2.521 1.540 0,2 0,1 61,1
egyebek 8.756 5.005 0,6 0,4 64,0
össznépesség 1.245.618 1.254.614 100,0 100,0 100,7

Forrás:  Лавер, Олександр–Зилгалов, Василь: „Хто живе на Закарпатті?” Карпатський 
край, № 38. Ужгорoд, 1991. 3−16.; Kárpátaljai Megyei Statisztikai Hivatal 
(2003).

Kárpátalja összlakossága a két utolsó népszámlálás között eltelt 13 évben (nem tévedés, 
mert az 1989-es januárban, a 2001-es decemberben volt) enyhén, 0,7%-kal emelkedett. 
Az adott időszak alatt a megye lakosságszámának alakulását jellemző trend megváltozott. 
1995-ig a vidéken élő népesség száma nőtt: ekkor 1.288,1 ezren tetőzött. A továbbiakban 
a természetes szaporulat értéke a kivándorlási többlet értéke alá csökkent, ami a népesség 
jelenleg is tartó fogyásának a kezdetét jelentette (2008. január 1-jére az állandó népesség 
1.239,8 ezer főre csökkent).

A két utolsó cenzus között a megye legnépesebb nemzetének, az ukránoknak, gya-
rapodása meghaladta az összlakosságét, ami az ukránok arányának az összlakosságon 
belüli emelkedésében volt tetten érhető (78,4%-ról 80,5%-ra; 3. ábra). Az ukránok gya-
rapodásában a természetes szaporulat volt az első számú tényező, de hozzájárult ehhez 
némi asszimilációs nyereség is, elsősorban az oroszoktól (reasszimiláció), míg a negatív 
migrációs mérleg a lélekszám növekedése ellen hatott.
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3. ábra. Kárpátalja lakosságának nemzetiségi összetétele 2001-ben

Forrás:  saját szerkesztés a Kárpátaljai Megyei Statisztikai Hivatal (2003) adatai alapján.

2001-ben Kárpátalján 151,5 ezer magyar élt, ami az ukrajnai magyarság (156,6 ezer fő) 
96,8%-át tette ki. Az utolsó két népszámlálás között a kárpátaljai magyarság lélekszáma 
4,2 ezerrel (2,7%-kal) csökkent, a megye összlakosságán belüli aránya pedig 12,5%-ról 
12,1%-ra módosult. Az elemzők nagyobb mértékű csökkenést vártak, ugyanis a termé-
szetes szaporulat az elmúlt bő évtizedben a kárpátaljai magyarság körében huzamosan 
negatív előjelű volt, és egyértelmű volt a kivándorlási többlet is a bevándorlással szem-
ben. Ezt ellensúlyozta némileg, hogy a korábban nyomás hatására magukat ukránnak, 
vagy szlováknak vallók közül is többen újra magyarként lettek számba véve, továbbá 
a cigányok egy része is magyarnak vallotta magát.

A kárpátaljai nemzetiségek lélekszám szerinti rangsorában a legújabb népszámlálás 
alapján a románok léptek elő a harmadik helyre (3. ábra), megelőzve az 1989-ben még 
magasan előttük álló oroszokat. A románok száma a 13 év alatt 9%-kal nőtt és meghaladta 
a harminckétezret (3. táblázat). Ez a gyarapodás szinte teljesen a természetes szaporulat 
számlájára írható, mert a kárpátaljai románoknak mind a migrációs (az ideiglenes munka-
vállalást leszámítva), mind az asszimilációs mobilitása igen alacsony szinten volt.

Az oroszok számának és arányának csökkenése várható volt, ám ennek mértéke meg-
lepte a szakértőket is. Kárpátalján, az ugyancsak váratlanul nagymértékű országosat is meg-
haladó mértékben, több mint egyharmadával lettek kevesebben a két népszámlálás között 
kisebbséggé átminősült korábbi államalkotók. Az 1989-ben kevés híján félszázezres orosz 
közösségből harmincegyezer fő maradt, amivel a románok mögé kerültek. A fogyás okai 
a megyében azonosak az összukrajnaiakkal: egyrészt az asszimiláció (illetve re asszi mi-
láció), másrészt pedig, kisebb mértékben, az alacsony születésszám és a kitelepülés.

A cigányok száma tizennégy ezerre nőtt. A 13 évre jutó 15%-os gyarapodás nagyjából 
tükrözi a természetes szaporulatuk ütemét. A lélekszámuk ugyanazt a bizonytalanságot 
tartalmazza, amit a többi európai ország népszámlálásainak a cigányságra vonatkozó 
eredményei: az önbevalláson alapuló felmérések alkalmával a romák egy jelentős része 
ugyanis más nemzetiségűnek mondja magát. Álljon itt tájékoztatásul egy Kárpátalján 
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közvetlenül az 1989-es népszámlálás után a statisztikai hivatal által végzett átfogó fel-
mérés eredménye: ez húszezer cigány származású lakost talált a megyében, ugyanakkor 
a népszámlálás 12,1 ezret írt össze. Az oktatási intézmények adatai és egyéb források 
alapján végzett vizsgálatainkra támaszkodva a cigányság 2001-es lélekszámát harminc-
kétezerre becsüljük. De természetesen nincs sem alapunk, sem szándékunk kétségbe vonni 
senkinek a nemzeti identitás megválasztásához való jogát.

Jelentősen, majdnem negyedével csökkent a két népszámlálás között a kárpátaljai 
szlovákok száma. Ebben döntő szerepet a kivándorlás játszott, bár hozzájárult a fogyáshoz 
az asszimiláció és az alacsony születésszám is. A kis létszámú német közösség viszont, 
dacára a Németországba irányuló tömeges kivándorlásnak, meglepő módon némi gya-
rapodást könyvelhetett el. Ennek forrása abban az asszimilációs, illetve reasszimilációs 
nyereségben keresendő, amely az után következett be, hogy a németek Ukrajnában már 
nem számítanak bűnös nemzetnek és a németországi támogatások, esetleges bevándor-
lási lehetőségek miatt „érdemes” lett németnek lenni. Végül a beloruszok nagymértékű 
fogyásával kapcsolatban jegyezzük meg, hogy annak a mértéke, akárcsak okai, az oro-
szokéhoz hasonlók voltak.

Számottevő eltérések figyelhetők meg az egyes nemzetiségek urbanizációs szintjében. 
Miközben Kárpátalja népességének többsége falvakban él (63,3%), léteznek túlnyomó-
részt a városokban összpontosuló etnikai közösségek is. Általánosságban elmondhatjuk, 
hogy a megye három legnépesebb nemzetisége, az ukrán, a magyar és a román (amelyek 
etnikai területtel is rendelkeznek) a falusi népességen belül túlreprezentált. Az első ket-
tőre ez a megállapítás csak kis mértékben vonatkozik, míg a románokra fokozottan igaz 
(4. ábra, 5. táblázat).

4. ábra. Kárpátalja városi (bal oldalt) és falusi (jobb oldalt) lakosságának  
nemzetiségi összetétele 2001-ben

Forrás:  saját szerkesztés a Kárpátaljai Megyei Statisztikai Hivatal (2003) 
adatai alapján.

A kisebb, etnikai területtel Kárpátalján nem rendelkező, magasabb szintű migrációs ak-
tivitású nemzetiségek viszont a városi lakosság körében képviseltetik magukat nagyobb 
arányban. Kiemelten igaz ez a 20. század második felében, döntően a városokba bete-
lepült oroszokra és beloruszokra. A cigányság körében szintén nagyobb a városlakók 
aránya a megyei átlagnál: valamivel több mint a felük lakik városokban. A szlovákok 
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legnagyobb kárpátaljai közössége Ungváron él, a németeké Munkácson, és ez határozza 
meg a városlakók magas arányát közöttük.

Lényeges különbségek mutatkoztak a kárpátaljai nemzetiségek lélekszámának vál-
tozásában a falvakban és a városokban a két legutóbbi ukrajnai népszámlálás között 
(4. táblázat). A megállapítás vonatkozik az összlakosságra is, hiszen 13 év alatt a városi 
népesség száma több mint 9%-kal csökkent, miközben a falvaké 7% fölötti gyarapodást 
ért el. Az eltérésnek két fő oka volt:
– a két népszámlálás között nyolc település minősíttette vissza magát városi típusú tele-

pülésből faluvá, mert Ukrajnában falun valamivel olcsóbb az elektromos áram;
– a falvak magasabb természetes szaporulata a két népszámlálás között (megjegyezzük, 

hogy az utóbbi években a helyzet megfordult, és akárcsak Ukrajna egészében, Kárpát-
alján is a városokban lett magasabb a szaporulat).

4. táblázat. A népesebb nemzetiségek száma és aránya  
Kárpátalja városi és falusi népességén belül a 2001-es népszámlálás adatai alapján,  

illetve az előző népszámlálás eredményeivel összevetésben

 
Nemzetiség

Városi népesség Falusi népesség

Száma %
A 2001-es lélekszám 

az 1989-es  
százalékában

Száma %
A 2001-es lélekszám 

az 1989-es  
százalékában

ukránok 356.711 77,5 95,2 653.416 82,3 108,5
magyarok 53.598 11,6 91,2 97.918 12,3 101,0
románok 5.477 1,2 104,7 26.675 3,4 110,0
oroszok 25.866 5,6 60,0 5.127 0,6 81,2
cigányok 7.149 1,6 94,7 6.855 0,9 149,7
szlovákok 4.029 0,9 63,9 1.666 0,2 162,1
németek 2.556 0,6 165,0 1.026 0,1 53,2
beloruszok 1.227 0,3 58,7 313 0,0 73,0
egyebek 3.816 0,8 53,9 1.189 0,1 70,9
összesen 460.429 100,0 90,9 794.185 100,0 107,4

Forrás: Kárpátaljai Megyei Statisztikai Hivatal (2003).

A városi lakosság csökkenésének és a falusi gyarapodásának tendenciája érvényesült mind 
az ukránság, mind a magyarság körében. Az ukránok körében ez egyértelműen a fenti 
két ok eredőjeként alakult így. A városi magyarság fogyásának üteme közel megegyezett 
az összlakosságéval, annak ellenére, hogy magyarlakta településeket nem minősítettek 
városi típusúból faluvá. A falusi nemzetrész lélekszámának egy százalékos növekménye 
elmaradt a megyei átlagtól. Ezekből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a kárpátaljai 
magyarság fogyása az utóbbi bő évtizedben főleg a városokban ment végbe. A városi ma-
gyarság számának apadásához hozzájárult a falusihoz képest intenzívebb kivándorlás, az 
erőteljesebb asszimiláció, illetve az alacsonyabb születésszám is.

A románok száma mindkét településtípuson emelkedett, bár a falvakban nagyobb 
mértékben. Az oroszok jelentékeny fogyása jóval markánsabban érintette a városlakókat, 
és ez mondható el a beloruszokról is. Meglepő, hogy a közismerten magas szaporulatú 
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roma népesség száma a városokban csökkent (valószínűleg a nyilvántartásba vételük kö-
rüli bizonytalanság magyarázhatja a jelenséget), míg a falvakban a magas szaporulattal 
indokolható mértékben nőtt.

A kárpátaljai szlovákok számának jelentős csökkenése a városokban a falvak szlo-
vák nemzetiségű lakosságszámának meglehetős gyarapodásával áll szemben. A városi 
(döntően ungvári) szlovákság fogyását a kivándorlásra és az asszimilációra vezethetjük 
vissza. A kisszámú falusi szlovák népesség a szlovákiai státusztörvény hozadékaként tu-
dott reasszimilációs nyereséget felmutatni. A németeknél a helyzet fordított: nagyarányú 
létszámemelkedés volt megfigyelhető a városokban, szemben a falvak markáns létszám-
csökkenésével. A kivándorlás erőteljesebben érintette az etnikai sajátosságaikat jobban 
őrző falusi németeket, ugyanakkor a kivándorlás kecsegtető lehetősége lehetett a német 
gyökerű városi (főleg munkácsi) népesség reasszimilációjának mozgatórugója.

5.4. A főbb nemzetiségek területi elhelyezkedése

Kárpátalja közigazgatási egységeinek majdnem mindegyike ukrán többségű (5. táblá-
zat, 5. ábra). Öt járás tekinthető egynemzetiségűnek, ahol az ukránok aránya meghaladja 
a 95%-ot: az Ökörmezői, a Volóci, az Ilosvai, a Nagybereznai és a Perecsenyi. Közel egy-
nemzetiségű (ukránok alkotják a lakosság 80–95%-át) Huszt megyei jelentőségű város, 
továbbá a Huszti, a Szolyvai, a Munkácsi, a Rahói és a Técsői járás. Többnemzetiségű uk-
rán többségű (az ukránok aránya 50–80%) Ungvár és Munkács, valamint a Nagyszőlősi 
és az Ungvári járás. Relatív többséget alkotnak az ukránok Csap megyei jelentőségű vá-
rosban, ahol a lakosság 40%-át teszik ki (a város nem szerepel külön tételként a 5. táblá-
zatban, mivel csak a legutóbbi népszámlálás után, 2003-ban vált ki az Ungvári járásból és 
léptették elő megyei alárendeltségűvé, a mai szóhasználat szerint megyei jelentőségűvé). 
Beregszászban és a Beregszászi járásban az ukránok kisebbségben vannak.

A megyében a magyarság csak egy közigazgatási egységben van abszolút többségben, 
a Beregszászi járásban (5. táblázat, 5. ábra). A járás majdnem teljesen a magyar nyelvte-
rülethez tartozik (6. ábra), bár számos 20. századi ukrán telepesfalu képez benne nyelv-
szigetet. Beregszász megyei jelentőségű városban a két utolsó népszámlálás között 50% 
alá süllyedt a magyarok aránya, ám a relatív többség megmaradt. Az ukrán–magyar határ 
mentén húzódó magyar nyelvterület további három járást érint, az Ungvárit, a Munkácsit 
és a Nagyszőlősit, valamint Csap várost. Ezekben a magyarság kisebbségben van ugyan, 
de jelentős arányt képvisel. A nyelvterületen kívül jelentős számú szórványmagyarság él 
Kárpátalja nyelvhatár közeli két nagy városában, Ungváron és Munkácson. A kárpátal-
jai magyarság egy része nyelvszigeteken és szórványként a magyar–ukrán nyelvhatártól 
távolabb él. Ez a Felső-Tisza-vidékre jellemző, az egykori Máramaros vármegye terüle-
tére. Az itteni Huszti, Técsői és Rahói járásokban, illetve Huszt városában a magyarság 
a lakosság 3–5%-át alkotja.
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5. táblázat. A lakosság nemzetiségi megoszlása Kárpátalján közigazgatási egységenként  
a 2001-es népszámlálás eredményei alapján

Közigazgatási 
egység

A népesség 
száma

Az adott nemzetiség %-os aránya
ukrán magyar román orosz cigány szlovák német belorusz

Beregszász 
város 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 
járás 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 
járás 28.211 96,3 0,1 0,0 0,7 1,6 1,0 0,0 0,1

Nagyszőlősi 
járás 117.957 71,4 26,2 0,0 1,2 0,8 0,1 0,0 0,1

Ökörmezői járás 49.890 99,1 0,0 0,0 0,5 0,2 0,0 0,0 0,0
Perecsenyi járás 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
Técsői 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

Forrás: Kárpátaljai Megyei Statisztikai Hivatal (2003).

Vizsgáljuk meg, milyen területi sajátosságai vannak a két legnépesebb kárpátaljai nemze-
tiség, az ukrán és a magyar lélekszáma, illetve az összlakosságon belüli aránya változásá-
nak a két utolsó népszámlálás között! Ezeket az alábbi pontokban foglalhatjuk össze:
– az ukránok lélekszáma, az összlakosságéhoz hasonlóan, a természetes szaporulat föld-

rajzi eltéréseinek megfelelően, Kárpátalja keleti járásaiban emelkedett, míg a nyuga-
tiak többségében csökkent (6. táblázat);

– jelentősen nőtt az ukránok száma a két nagy városban, Ungváron és Munkácson, ahol 
a növekedés fő forrásai az asszimiláció (nagyrészt reasszimiláció), valamint a beván-
dorlás voltak;

– az Ungvári járásban a többségi nemzetet döntően a megyeszékhely körüli agglome-
rációs falvakba történő betelepülés (sok esetben ez az Ungvárról való kitelepülés) 
gyarapította;

– a két kisebb megyei jelentőségű városban, Huszton és Beregszászban, a negatív ter-
mészetes szaporulat következtében fogyott az ukránok száma;

– Beregszászban az ukránok aránya az összlakosságon belül a lélekszámuk csökkenése 
ellenére is emelkedett, mivel az összlakosság fogyása gyorsabb ütemű volt;
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5. ábra. A népesség nemzeti összetétele Kárpátalján közigazgatási egységenként  
a 2001-es népszámlálás adatai alapján

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forrás: saját szerkesztés a Kárpátaljai Megyei Statisztikai Hivatal (2003) adatai alapján.

– az aprófalvas hegyvidéki járásokban az elvándorlás is hozzájárult az ott élő ukránság 
létszámának az apadásához, esetenként növelve annak a mértékét (például, a Nagy-
bereznai, vagy a Volóci járásban), máshol elnyomva a pozitív természetes szaporulat 
hatását (így volt ez az Ökörmezői járásban);

– a közigazgatási egységek többségében, két kivételtől eltekintve (a Nagyszőlősi járás 
és Munkács város), a magyarok lélekszáma csökkenésének tendenciája érvényesült 
(6. táblázat);

– a magyarság lélekszámának a Nagyszőlősi járásban regisztrált 10%-ot meghaladó 
gyarapodása részben az ottani magasabb természetes szaporulatnak, részben a korábban 
nyomás hatására magukat ukránnak vallók visszatérésének, részben a magyar anya-
nyelvű cigányság magyar nemzetiségűként való számbavételének köszönhető;

– a munkácsi magyarság számának gyarapodásában a döntő szerepet a magát 1989-ben 
cigánynak, míg 2001-ben magyarnak valló kb. ezer fős tömeg játszotta (ennyivel 
csökkent a cigányság száma a városban a két népszámlálás adatai alapján);

– jelentős, 15% körüli, döntően a kivándorlás következményeként jelentkező fogyást 
regisztráltak 1989 és 2001 között a két legnagyobb magyar közösségben, Beregszá-
szon és Ungváron;

– gyorsütemű volt a szórványmagyarság lélekszámának a csökkenése, aminek az asszi-
miláció lehetett a fő oka.

A körök területe arányos a közigazgatási 
egység népességszámával
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6. táblázat. Az ukrán és a magyar lakosság számának módosulása  
Kárpátalja közigazgatási egységeiben az 1989-es és a 2001-es népszámlálások között 

(„–” – adathiány)

Közigazgatási  
egység

Ukránok Magyarok

1989 2001 változás változás, 
% 1989 2001 változás változás, 

%
Beregszász  
város 10.763 10.321 -442 -4,1 15.125 12.785 -2.340 -15,5

Huszt város 29.029 28.446 -583 -2,0 1.759 1.726 -33 -1,9
Munkács város 58.489 62.965 4.476 7,7 6.713 6.975 262 3,9
Ungvár város 81.054 89.942 8.888 11,0 9.179 7.972 -1.207 -13,1
Beregszászi 
járás 10.821 10.185 -636 -5,9 41.846 41.163 -683 -1,6

Huszti járás 87.229 92.146 4.917 5,6 3.988 3.785 -203 -5,1
Ilosvai járás 95.322 99.498 4.176 4,4 265 114 -151 -57,0
Munkácsi járás 87.345 85.168 -2.177 -2,5 12.897 12.871 -26 -0,2
Nagybereznai 
járás 29.186 27.182 -2.004 -6,9 – 15 – –

Nagyszőlősi 
járás 80.548 84.263 3.715 4,6 27.896 30.874 2.978 10,7

Ökörmezői járás 49.596 49.453 -143 -0,3 111 8 -103 -92,8
Perecsenyi járás 31.326 30.857 -469 -1,5 196 78 -118 -60,2
Rahói járás 70.705 76.184 5.479 7,7 3.511 2.929 -582 -16,6
Szolyvai járás 52.319 51.868 -451 -0,9 433 383 -50 -11,5
Técsői járás 135.211 142.978 7.767 5,7 6.156 4.991 -1.165 -18,9
Ungvári járás 41.273 43.489 2.216 5,4 25.541 24.822 -719 -2,8
Volóci járás 26.596 25.182 -1.414 -5,3 – 25 – –

Forrás:  Лавер, Олександр–Зилгалов, Василь: „Хто живе на Закарпатті?” Кар-
пат ський край, № 38. Ужгорoд, 1991. 3−16; Kárpátaljai Megyei Statisztikai 
Hivatal (2003).

Hogy néz ki jelenleg Kárpátalja nyelvterülettérképe? A nyelvterületet (vagy etnikai terü-
letet) többségében adott etnikum által lakott települések viszonylag egységes, összefüggő 
(esetleg néhány kisebb nyelvsziget vagy vegyes lakosságú város, falu által fellazított) te-
rülete alkotja. Kárpátalján három nemzet rendelkezik nyelvterülettel: az ukrán, a magyar 
és a román.

A megye túlnyomó része evidensen a többségi nemzet nyelvterületéhez tartozik 
(6. ábra). Az egységes ukrán nyelvterületet csak egy román (Plajuc, Rahói járás), va-
lamint néhány vegyes ukrán–magyar lakosságú nyelvsziget tarkítja. Ez utóbbiak zöme 
a Máramarosi-medencében (Visk, Técső), valamint az ukrán–magyar nyelvhatár közelé-
ben (Beregrákos, Gödényháza) helyezkedik el.

A magyar nyelvterület Kárpátalja délnyugati részén húzódik az ukrán–magyar határ-
ral párhuzamosan, 15–20 km szélesen (6. ábra). A magyar–ukrán nyelvhatár egyes sza-
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kaszain vegyes lakosságú településekből álló sávot alkotva kiszélesedik (így, Ungvártól 
délre, vagy Nagyszőlőstől nyugatra), máshol vonallá zsugorodik. A magyar nyelvterü-
letbe vegyesen lakott városok (Beregszász, Csap), zömmel ukrán népességű 20. századi 
telepesfalvak ékelődnek (például Cservona és Dimicső az Ungvári; Nagybakos, Kisba-
kos, Nagybakta a Beregszászi; valamint Puskinó és Oroszvölgy a Nagyszőlősi járásban), 
továbbá egy több évszázados nyelvsziget (Kovászó) ékelődnek.

A kilenc települést magába foglaló román nyelvterület a Técsői és a Rahói járások ha-
tárán, Aknaszlatina körül nyúlik át Kárpátalja területére (6. ábra). Az ukrán–román nyelv-
határ mindenütt éles, a román nyelvterületen csupán a központját alkotó Aknaszlatina 
vegyes román–magyar–ukrán népességű.

6. ábra. Kárpátalja nyelvterülettérképe

Forrás:  saját szerkesztés a Kárpátaljai Megyei Statisztikai Főhivatal adatai, valamint saját 
adatok alapján.

5.5. A kárpátaljai népesség anyanyelve

A 2001-es ukrajnai népszámlálás felmérte a népesség anyanyelvi összetételét. Az anyanyelv 
fogalmát Ukrajnában az általában használt nyelv értelmében alkalmazzák. A nemzetiség 
és az anyanyelv eltérését az asszimilációs folyamatok egyik fontos mutatójának tekintik.

Az anyanyelv és a nemzetiség Kárpátalja lakosságának 97,1%-ánál megegyezik 
(7. táblázat). Azonban az egyes nemzetiségek esetében ez a mutató jelentős különbségekre 
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7. táblázat. Kárpátalja népességének százalékos anyanyelv szerinti megoszlása  
nemzetiségenként a 2001-es népszámlálás eredményei alapján

Nemzetiség Lélekszám
Közülük anyanyelveként nevezte meg, %

saját nemzete 
nyelvét az ukránt a magyart a románt az oroszt egyéb  

nyelvet
ukránok 1.010.127 99,2 – 0,2 0,0 0,5 0,1
magyarok 151.516 97,1 2,6 – 0,0 0,2 0,1
románok 32.152 99,0 0,5 0,1 – 0,1 0,2
oroszok 30.993 91,7 7,9 0,2 0,1 – 0,1
cigányok 14.004 20,5 16,7 62,4 0,1 0,2 0,2
szlovákok 5.695 43,5 41,5 11,3 0,0 2,6 1,0
németek 3.582 50,5 39,6 4,2 0,1 4,8 0,8
beloruszok 1.540 37,4 18,4 0,6 0,1 43,2 0,3
egyebek 5.005 36,1 26,8 3,9 1,6 24,9 6,7
összesen 1.254.614 97,1 1,1 0,9 0,0 0,6 0,1

Forrás: Kárpátaljai Megyei Statisztikai Hivatal (2003).

hívja fel a figyelmet. A négy legnépesebb nemzetiség képviselőinek több mint 90%-a 
saját nemzete nyelvét nevezte meg anyanyelvként. A legmagasabb ez az arány az állam-
alkotó ukránoknál (99,2%). Alig maradnak el ettől a tömbben élő románok (99,0%) és 
a nagyrészt tömbben élő magyarok (97,1%). Az oroszok között szórvány jellegű elhe-
lyezkedésük ellenére is magas az orosz anyanyelvűek aránya (91,7%), ami az államalko-
tói közelmúltjuk örökségének tekinthető.

A megye kisebb nemzetiségei körében az anyanyelvként a saját nyelvüket haszná-
lók aránya jóval alacsonyabb, többnyire 50% körüli, vagy az alatti. Az anyanyelvváltók 
magas aránya az asszimiláció folyamatának előrehaladottságára utal a kis lélekszámú és 
szórványként települt népek között. Változatos a cigányság anyanyelvi összetétele: csak 
az ötödük anyanyelve a cigány; majdnem ugyanennyien az ukránt, több mint 60%-uk 
pedig a magyart használja leginkább. A szlovákok körében közel azonos (40%-ot meg-
haladó) a szlovák és az ukrán anyanyelvűek aránya. A németek fele használja a német 
nyelvet anyanyelvként, közel 40%-a az ukránt, a fennmaradók többsége pedig az oroszt 
és a magyart. A beloruszok többsége orosz és belorusz anyanyelvű, ezen kívül sokuk az 
ukránt nevezte meg anyanyelvének. Az egyéb kategóriába került kisebb nemzetiségek, 
ahová döntően a volt Szovjetunió betelepült népei kerültek, saját nyelvükön kívül nagy 
számban használják az ukránt és az oroszt is.

Tanulságos az anyanyelvi összetétel változása a két utóbbi népszámlálás között.
Amint az természetes, Ukrajna függetlenné válása után az ukránok körében az anya-

nyelvként az ukránt megnevezők aránya valamelyest emelkedett (8. táblázat). Az orosz 
anyanyelvű ukránok számának csökkenése egyértelműen az ukrán presztízsnyelvvé válá-
sának tudható be. A magyar anyanyelvű ukránok száma viszont inkább azért esett vissza 
kevesebb mint a felére a két tárgyalt népszámlálás között, mert sokuk 2001-ben már ma-
gyar nemzetiségűnek vallotta magát.
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A magyarok körében az anyanyelvként a magyart használók aránya a két népszámlá-
lás között gyakorlatilag nem változott. Valamelyest nőtt az ukrán anyanyelvű magyarok 
aránya, miközben csökkent az ilyen minőségben az oroszt megnevezőké.

A román nyelvterületen kívül élő románok számának csökkenésével párhuzamosan 
kisebb lett a más anyanyelvű románok aránya.

Az oroszok nem csak létszámukban fogyatkoztak meg Kárpátalján az utóbbi bő év-
tizedben, de az orosz nyelvet anyanyelvként használók aránya is csökkent a körükben. 
Ugyanakkor jelentősen emelkedett az ukrán anyanyelvű oroszok aránya a megyében. 
A folyamat egyértelműen az államváltással függött össze.

Nem változott az anyanyelvként a cigány nyelv valamelyik változatát használó ro-
mák aránya, a magyar nyelvűeké viszont a két népszámlálás között csökkent (bár a lélek-
számuk 8 ezerről 8,7 ezerre emelkedett). Az arányuk csökkenésének okát abban látjuk, 
hogy a magyar nyelvű cigányság 2001-ben a korábbinál nagyobb részben vallotta magát 
magyar nemzetiségűnek. Az ukrán presztízsnyelvvé válása vonhatta maga után az ukrán 
anyanyelvű romák arányának a növekedését.

Jelentős változáson ment keresztül a kárpátaljai szlovákok anyanyelvi összetétele. 
Az államhatalom változása magyarázhatja az ukrán anyanyelvűek arányának emelke-
dését, illetve az oroszokénak a visszaesését. A magyar–szlovák vonatkozásban végbe-
ment nyelvi eltolódást a kárpátaljai szlovákok körében az indokolhatja, hogy a magukat 
annak idején kényszerből szlováknak valló magyarok egy része újra a magyarok között 
szerepel.

Szintén jelentős eltolódás figyelhető meg a németek anyanyelvi összetételében a két 
népszámlálás között. A német anyanyelvűek számottevő kivándorlása alaposan vissza-
vetette a németajkúak összlakosságon belüli arányát. Jelentősen emelkedett ugyanakkor 
a nyelvi asszimiláció előrehaladott fokán álló, ám most a gyökereikhez visszatérő ukrán 
és magyar nyelvű németek aránya.

8. táblázat. A népesebb nemzetiségek anyanyelvi megoszlása Kárpátalján  
az 1989-es és a 2001-es népszámlálások adatai alapján, százalékban

Nemzetiség

Anyanyelve  
és nemzetisége  
megegyezik, %

Ukrán  
anyanyelvű,  

%

Magyar  
anyanyelvű,  

%

Orosz  
anyanyelvű,  

%
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

Forrás: Kárpátaljai Megyei Statisztikai Hivatal (2003).
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Az asszimilációs folyamat előrehaladását szemlélteti a belorusz anyanyelvű beloruszok 
arányának csökkenése az utóbbi bő évtizedben. Az ukrán államnyelvvé válása eredmé-
nyezte az anyanyelvként ezt a nyelvet megnevezők arányának jelentős emelkedését a fe-
héroroszok körében.

Összességében Kárpátalján a lakosság 81,0%-a ukrán, 12,7%-a magyar, 2,9%-a 
orosz és 2,6%-a román anyanyelvű. A megyében három nyelvet használnak nagyobb 
számban anyanyelvként más nemzetiségűek: az ukránt (több mint tizennégyezren), 
a magyart (közel tizenkétezren) és az oroszt (közel nyolcezren). Az ukrán anyanyelvű 
más nemzetiségűek 27,5%-a magyar, 17,2%-a orosz, 16,6%-a szlovák, 16,3%-a cigány. 
A magyar anyanyelvű nem magyarok többsége cigány (74,8%), ukrán (15,9%) és szlo-
vák (5,5%).

Folytassuk a számosabb kárpátaljai nemzetiségek anyanyelvi összetételének területi 
sajátosságaival!

Az ukránok körében az ukrán anyanyelvűek aránya Ungvárt, Munkácsot, Bereg-
szászt és a Beregszászi járást kivéve mindenütt 99% fölötti. A három említett megyei 
jelentőségű városban az orosz nyelv használata is viszonylag elterjedt az államalkotó 
nemzet képviselői körében (1,8 és 3,1% közötti az orosz anyanyelvű ukránok aránya). 
A Beregszászi és a Nagyszőlősi járás ukrán nemzetiségű, de nem ukrán anyanyelvű 
lakosai között a legtöbb a magyart tekinti anyanyelvének (az ukránok 0,9 és 0,7%-a). 
Beregszászban ugyancsak jelentős arányt, 1,4%-ot tesznek ki a magyar anyanyelvű uk-
rán lakosok.

A magyarság anyanyelvi összetétele közigazgatási egységenként jóval nagyobb szó-
rást mutat. Kitűnik anyanyelvi homogenitásával a magyar nyelvterületet magába fog-
laló négy járás és Beregszász város magyar lakossága. Hasonlóan magas (98,3%) érték 
jellemzi a nyelvterületen kívül eső Huszti járást, ahol a magyarok túlnyomó része egy 
nyelvszigetet alkotó településen, Visken összpontosul. Munkács, Ungvár és a Técsői járás 
nagyszámú kisebbséget alkotó magyarságának 90%-a tekinti a magyart anyanyelvének. 
A kisszámú szórványtelepülések vidékein a legkisebb a magyar anyanyelvű magyarok 
lakosságon belüli aránya. Ezeken a helyeken ez az érték 80% alatt marad (helyenként jó-
val), ami az asszimiláció előrehaladottságára utal. Az egyéb anyanyelvű magyarok döntő 
többsége az ukránt nevezte meg anyanyelveként.

5.6. Migráció

A népességszám alakulására jelentős hatást gyakorol a migráció is. Kárpátalja migrációs 
mérlege az ukrán korszakban, szemben a korábbi szovjet időszakkal, veszteséges volt. 
Évente átlagosan 2,5 ezer fővel többen hagyták el a megyét, mint ahányan érkeztek 
(7. ábra). A múlt század kilencvenes éveiben a migráció mint folyamat, és a vándorlási 
hiány is erőteljesebben érintették a mobilabb városi népességet. 1999 óta azonban, az 
össznépességbeli arányokhoz hasonlóan, a migrációs veszteségekben is a falusi népesség 
került túlsúlyba. 2007-ben a veszteséges vándorlási mérleg utóbbi években tapasztalható 
csökkenése felgyorsult, és értéke megközelítette az évi 1,5 ezret.
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7. ábra. A migrációs mérleg alakulása  
Kárpátalja városi és falusi népessége körében az 1995–2007-es időszakban
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forrás:  saját szerkesztés a Kárpátaljai Megyei Statisztikai Főhivatal  

(2002–2008) adatai alapján.

A migráció jelentős hatást gyakorol a népesség kor és nem szerinti összetételére. 2007-ben az 
összes áttelepülő 62,4%-a férfi volt, 48,9%-uk pedig 15–28 éves korú fiatal (8. ábra). A férfi-
többlet azzal magyarázható, hogy a migráció kiváltó okai között előkelő helyen van a munka-
vállalás és a katonai szolgálat. A fiatal korosztályok dominanciáját pedig az előzőekkel együtt 
olyan vándorlási tényezők magyarázzák, mint a családalapítás és a tanulmányok. Így, a ne-
gatív migrációs mérleg csökkenti a fiatal korosztályok és a férfiak népességen belüli arányát.

8. ábra. A Kárpátalja településeire 2007-ben betelepülők (a) és az azokról kitelepülők (b)  
ötéves bontású korfája. Az adott nem többletét eltérő árnyalat jelzi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forrás: saját szerkesztés a Kárpátaljai Megyei Statisztikai Főhivatal (2008) adatai alapján.
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2007-ben a megye településeire 9.622 betelepülő érkezett, szemben a 11.187 kitelepülő-
vel, így a vándorlási mérleg 1.565 fős veszteséget mutatott. Az 1.000 főre vonatkoztatott 
migrációs ráták összevetése alapján Kárpátalján volt a legalacsonyabb a migrációs aktivitás 
Ukrajna megyéi között. Az áttelepülők többsége (6.646 fő) a megyén belül változtatott lakó-
helyet. Az ország más régióiból 2.674-en érkeztek, külföldről 302-en (ebből 225-en a FÁK-
országokból), ugyanakkor Ukrajna más megyéibe 3.746-an települtek, a határon túlra pedig 
795-en (229-en a FÁK-országokba). A régióközi migrációs forgalom a legélénkebb a Lviv és 
a Rivne megyék, valamint Kijev főváros vonatkozásában volt. Az emigráció fő célországai 
továbbra is Magyarország (a kitelepülők 35,3%-a), Oroszország (27,9%), Csehország 
(13,5%), az Amerikai Egyesült Államok (10,7%) és Németország (7,0%) maradtak.

Akárcsak egész Ukrajnában, a migrációnál is jóval nagyobb tömegeket érintett Kár-
pátalján a rendszerváltás után a szezonális munkaerő migráció. Ennek hagyományai 
a szovjet korszakra nyúlnak vissza: a munkaerő felesleggel rendelkező máramarosi járá-
sokból a nyári félévben tömegek indultak Oroszországba, valamint Kelet-Ukrajnába me-
zőgazdasági, illetve építőipari szezonmunkára. Ukrajna függetlenné válása után, a mun-
kahelyek megszűnése, a kiutazási könnyítések és a jobb kereseti lehetőségek sokakat 
csábítottak külföldi vendégmunkára.

A kárpátaljai vendégmunkások többsége az 1990-es években valamelyik közeli ország-
ban, többnyire Magyarországon, Szlovákiában vagy Csehországban próbált szeren csét. 
Az ezredforduló után az oroszországi és az ukrajnai gazdaság fellendülésével párhuza-
mosan egyre több kárpátaljai (főleg építőmunkás) talált munkát ezen országok intenzíven 
épülő nagyvárosaiban. Az utóbbi években Kárpátalját is elérte a gazdasági fellendülés, 
megélénkültek az építkezések, sok új munkahely létesült, elsősorban a megye nyugati 
részén, az Ungvár–Munkács–Beregszász térségben, ami a vándorló munkaerő egy részét 
hazacsábította. Egyelőre nem világos, hogy a 2008 őszén kibontakozó világgazdasági 
válság milyen hatással lesz majd a munkaerő vándorlására.

A statisztika a munkaerő migrációt, annak jelentős részben illegális jellege miatt, nem 
tudja nyilvántartani, így csak becsléseink lehetnek az érintettek létszámáról. Ezek értel-
mében az ezredforduló után, amikor a jelenség a legnagyobb tömegeket mozgatta meg, 
a kárpátaljai vendégmunkások száma meghaladta a százezer főt, napjainkra viszont közel 
felére esett vissza.

5.7. Munkaerő

A gazdaságilag aktív népesség 2007-ben Kárpátalján 584,6 ezer fő volt, és száma – az 
összlakosság számának a változásával párhuzamosan – lassan csökkent. Ennek 54%-át 
a férfiak tették ki. A férfitöbblet fő oka a nők alacsonyabb nyugdíjkorhatára, továbbá a ház-
tartásbeliek magasabb aránya a nők között. A foglalkoztatottság a 15–70 éves korosztályra 
számítva a férfiak körében 66,4%, a nők között 52,9% volt. A foglalkoztatottak aránya 
mindkét nem esetén a 35–39 évesek között volt a legmagasabb: az erősebbik nemé 87,1, 
a szebbiké 77,3%. A foglalkoztatottak között 33,1 ezren (a foglalkoztatottak 6%-a) nyug-
díjas korúak voltak. A nyugdíjas korú pénzkeresők zömét – 71,6%-ot – a nők tették ki. 
A gazdaságilag aktív népesség 38,2%-a városi lakos volt, ami valamivel magasabb, mint 
a városlakók 37,1%-os aránya az összlakosságon belül.
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A foglalkoztatottak száma 2007-ben 547,6 ezer volt, miközben harminchétezer em-
bert tartottak nyilván a munkaügyi központok munkanélküliként. A munkanélküliségi 
ráta így az adott évben 6,3% volt. A munkanélküliek körében a nemi arány nem tért el 
jelentősen a teljes gazdaságilag aktív népesség megfelelő mutatójától: a munkát keresők 
53%-a volt férfi. Érdekes módon, a regisztrált munkanélküliek többsége (61,6%-a) a vá-
rosi népesség köréből került ki. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a jelenség a városla-
kókat erőteljesebben sújtaná (valószínűleg inkább ellenkezőleg), csupán arról lehet szó, 
hogy a városokban élő munkanélküliek között jóval nagyobb azoknak az aránya, akik 
fontosnak tartották, hogy jelentkezzenek a foglalkoztatási központokban.

A bérből élő alkalmazottak száma az elemzés tárgyévében 213,7 ezer fő volt. Az emel-
kedő tendencia a 2004-es 202,7 ezres mélypont után bontakozott ki (nem lehet tudni, 
hogy a 2008 őszén kezdődött világgazdasági válság milyen mértékben érinti majd azt). 
A statisztikai adatok jelentős földrajzi különbségekre derítettek fényt: az alkalmazot-
tak száma a városokban népességarányosan többszöröse a falusias jellegű járásokénak. 
A bérből és fizetésből élők száma magasan a két nagy városban volt a legtöbb: Ungváron 
(49,7 ezer) és Munkácson (30,5 ezer).

A munkanélküliség leginkább a 15–24 éves fiatal korosztályt, valamint a 40–49 éves 
idősebbet érinti. A munkát kereső nők 33,3%-a esett a tárgyalt évben az említett fiatal és 
40,8%-a az idősebb korcsoportba, miközben a gazdaságilag aktív női népességen belül 
ezen korosztályok aránya 17,2, illetve 26,0% volt. A férfi munkanélküliek kormegoszlása 
egyenletesebb volt, csak a fiatal korcsoportban jelentkezett egy csúcs: 24,5%-uk volt fia-
tal, miközben ugyanez a korosztály 16,8%-kal részesedett a gazdaságilag aktív népesség-
ből. A fiatalok munkanélküliségi rátája 9,1% volt a férfiaknál, 12,6 a nőknél.

6. Etnikai folyamatok Kárpátalján

6.1. Kölcsönös egyetértés

Ukrajnában a függetlenség kikiáltása után az állam nemzetiségi politikájának fő prioritá-
sai között jelenik meg az etnikai közösségekre való odafigyelés. Ma Ukrajnában száznál 
több etnikum képviselői élnek (ide tartozik az ország lakosságának 27%-a).

Történelmi örökség, hogy a megye területén különböző nemzetiségek képviselői élnek. 
A 2001. évi országos ukrán népszámlálás szerint a lakosság összetétele: 1.010,1 ezer uk-
rán (80,5%), 151,5 ezer magyar (12,1%), 32,1 ezer román (2,6%), 31 ezer orosz (2,5%), 
14 ezer roma (1,1%), 10,1 ezer ruszin (0,8%), 5,6 ezer szlovák (0,5%), 3,5 ezer német 
(0,3%), valamint 1.540 belorusz, 565 zsidó, 518 lengyel, 490 örmény stb.

Ebből kiindulva a helyhatósági szervek egyik elsődleges feladata az etnikumok kö-
zötti egyetértés és tolerancia történelmileg hagyományos légkörének, a különböző etnikai 
csoportok kölcsönös megértésének további elősegítése.

Immáron szép hagyomány a területi nemzetiségi ünnepek és fesztiválok évenkénti 
megrendezése, a magyar (a magyar kultúra napja, a magyar képzőművészeti ünnepek, 
Szent István napi rendezvények, turul ünnepség), a román (Mercisor tavaszünnep), az 
orosz (az orosz kultúra napjai, Puskin-emléknapok), a roma (Cigány tábortűz), a szlo-
vák (Slovenska veselica, újévi bálok), a ruszin (Piros rózsa), a német (német kulturális 


