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O rosz Ildikó

Kisebbségi oktatás Kárpátalján
A z o k ta tá s fe lté te le i
D e m o g rá fia i v iszo n y o k
Ukrajnára jellemző a lakosság nagyfokú és rohamos fogyása. A függetlenné válás óta a lakos
ság lélekszáma 1,5 millió fővel csökkent a természetes szaporulat csökkenése és a lakosság kiván
dorlása folytán. A hivatalos szakértők, főleg a függetlenség kikiáltása utáni első két évben a nagy
fokú népességfogyást Csernobil számlájára írták. Kárpátalja sokáig az ország azon kevés területei
közé tartozott, ahol nőt a lakosság lélekszáma. A természetes szaporulat 1992-95 között csökkent,
majd a következő, 1996-os évre egy minimális növekedés után 1997-ben ismét csökkent. A termé
szetes szaporulat csökkenésének ellenére a lakosság száma a területen 1994-ig nőtt, ami így az or
szágon belüli migrációval magyarázható. 1994-től a lakosság kitelepülése jellemző a vidékre. A k i
települők által választott célországok: Magyarország, Németország, Izrael, USA, Kanada. A terü
letre betelepülők viszont a volt Szovjetunió tagállamaiból jönnek, főleg Oroszországból és Ka
zahsztánból. A gazdasági nehézségek miatt megkezdődött a terület elöregedése. 1990 és 1997 kö
zött alakosság átlagéletkora 32,5 évről 34 évre nőtt, a nyugdíjasok aránya 16%-ról 17,5%-ra. Nö
vekedett a falusi lakosság számaránya, ami egyébként is mindig magasabb volt a területen. A te
rület a harmadik legsűrűbben lakot területe az országnak. Kárpátalja népsűrűsége 100,6 fő/négyzetkilométer, aminél csak a donyecki (191 fő), Lvivi (126 fő) magasabb. Ukrajna átlagos népsűrű
sége 84 fő négyzetkilométerenként. (Ekonomika Zakarpattya, 1998, 5—9. sz.)
Kárpátalja Ukrajna 27 adminisztratív-közigazgatási egységének egyike. Az ország 24 terület
ből, két országos jelentőségű városból, és a Krími Autonóm Köztársaságból áll. Területe 12,8 ezer
négyzetkilométer, közigazgatásilag 11 járásra és 3 megyei jogú városra oszlik. A lakosság lélek
száma az 1989-es népszámlálási adatok alapján 1 245 618 fő. 1998-ban a statisztikai hivatala ada
tai szerint 1 288 200 fő. ((Ekonomika Zakarpattya, 1998, 5. sz.)
Kárpátalja nemzetiségi összetétele és anyanyelv szerinti megoszlása az 1989-es népszámlálás
szerint:
78,4%
Ukránok
976 749
Magyarok
155 711
12,5%
Oroszok
49 456
4,0%
Románok
2,4%
29 485
Cigányok
1,0%
12 131
Szlovákok
7 300
0,6%
Németek
3 478
0,3%
Zsidók
2 600
0,2%
Egyéb
0,6%
8 700
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A nyanyelv szerint módosul a statisztika 166 700-an vallották magukat magyar nemzetisé
gűnek és m agyar anyanyelvűnek, továbbá 4605 ukrán, 172 orosz, 73 román, 7973 cigány, 1890
szlovák, 36 német, 298 zsidó vallotta magát magyar anyanyelvűnek.(Botlik-Dupka 1991,
14-16.)
A kárpátaljai magyarok zömében egy tömbben az ukrán-magyar, ukrán—szlovák, ukrán-ro
mán határ közelében húzódó nagyobbrészt síkvidéken a beregszászi, ungvári, munkácsi, nagyszőlősi járásokban, illetve szigetekben (Beregrákos, Visk, Aknaszlatina, Técső) és szórványok
ban a Felső-Tiszavidéken (Rahó, Kőrösmező, Gyertyánliget, Nagybocskó, Terebesfejérpatak)
élnek. A régió magyarsága főleg falvakban lakik, a városokban m ár kisebbségbe kerültek,
mindössze 55 157-en élnek itt. A kárpátaljai magyarság majd 40%-a Beregszászi járásban él.
Beregszász az egyetlen városa a területnek, ahol még a 30 157 lakos több mint fele vallja ma
gát m agyarnak.(S. Benedek 1995, 23-30)

A z o ktatás és a p e d a g ó g u s o k helyzete az o rsz á g b a n
Reális képet ad az oktatás állapotáról az ukrán Oktatási Minisztérium 1997 szeptemberében
készített jelentése.
A jelen tés szerint, ahhoz, hogy zökkenőm entesen megkezdhessék az 1997/98-as tanévet
U krajnában, a kormány 17 m egyének 62 m illió hrivnya értékben adott célirányos segélye
ket és kölcsönöket. Az 1997. szeptember elsejei állapot szerint 19,5 ezer óvoda, 21,3 ezer
általános középiskola, 996 szakközépiskola, 682 iskolaintcrnátus, 787 felsőoktatási intéz
mény m űködött. A tanév kezdetéig 40 gim názium ot nyitottak, így a szám uk 203, ahová
124,6 ezer tanuló jár, és 32 líceumot, ami 191-re növelte a líceumok szám át, 77,8 ezer ta
nulónak biztosítva tanulási lehetőséget. A m inisztertanács rendeletével 93 I-II. fokozatú fel
sőoktatási intézmény került az Oktatási M inisztérium hatáskörébe, m elyek korábban más
ágazati m inisztérium hoz tartoztak. 150 szakm unkásképzőt szüntettek meg vagy vontak
össze m agasabb szintű intézm énnyel. Végeredm ényben 202 önálló jogi státussal rendelke
ző I-II. fokozatú felsőoktatási intézmény szűnt meg. Bázisukon 146 felsőoktatási intézmény
létesült, m elyek közül 24 rendelkezik önálló jogi státussal, és 104 valam ely III-IV. fokoza
tú felsőoktatási intézmény részeként m űködik, 18 mint I-II. fokozatú felsőoktatási intéz
mény kihelyezett tagozata. Az országban 358,1 ezren tanulnak ukrán nyelven, ami a tanu
lók 65,6% -át jelenti, viszont az elsősöknek m ár 71,4%-át. (D opovidna zapiszka pro pocsatok 1997/98 navcsalynogo roku v zakladah oszviti Ukrajini, Dodatok do risennya kolegihi M inoszviti Ukrajini N 19/4-5 24.09.97 r., Informacijnij zbirnik M inyisztyersztva
Narodnoji Oszviti Ukrajini, 1997 N 22, 12. old.)
Ukrajnában 193 iskolában a nemzetiségek nyelvén folyik az oktatás, ahol 53 ezer gyerek ta
nul. A középiskolák közül 3 lengyel tannyelvű 707 tanulóval, 64 magyar tannyelvű 1469 ezer
tanulóval (Az adott létszámba nem vették be azokat az iskolákat és tanulószámot, ahol az ok
tatás párhuzam os ukrán és m agyar tannyelvű osztályokban folyik. O. /.), 115 román 33,9 ezer
tanulóval, 7 krími tatár 2,1 ezer tanulóval, 3 zsidó 1,5 ezer tanulóval, 1 bolgár 780 tanulóval.
3,4 ezer iskolában oroszul folyik az oktatás 1,7 millió tanuló számára. (Dopovidna zapiszka pro
pocsatok 1997/98 navcsalynogo roku v zakladah oszviti Ukrajini, Dodatok do risennya kolegi-

62

M A G Y A R O K T A T Á S K IS E B B S É G B E N
hi Minoszviti Ukrajini N 19/4-5 24.09.97 r., Informacijnij zbirnik Minyisztyersztva Narodnoji
Oszviti Ukrajini, 1997 N 22, 13. old.)
Ukrajnában 110 ezer pedagógus dolgozik az óvodákban, 540 ezer feletti a száma középis
kolákban dolgozóknak, 60 ezernél több a mérnök-pedagógusok szám a a szakmai-technikai
képzést folytató intézményekben; 120 ezer a felsőoktatási dolgozóké, akik közül 5,8 ezer a tu
dományok doktora, 36 ezer a tudományok kandidátusa fokozattal rendelkezik. (Dopovidna
zapiszka pro pocsatok 1997/98 navesalynogo roku v zakladah oszviti Ukrajini, Dodatok do
risennya kolegihi M inoszviti Ukrajini N 19/4-5 24.09.97 r., Informacijnij zbirnik
Minyisztyersztva Narodnoji Oszviti Ukrajini, 1997 N 22, 16-17. old.)
Az országos szakmai bérskála 40 pozícióból áll. A pedagógusi bérek a 14—21. pozíciók kö
zött vannak. Országos jelenség, hogy a béreket több hónapos késéssel folyósítják. Vannak já
rások, ahol 6 hónapja nem kaptak fizetést a pedagógusok, ami az iskolák oktatási színvonalá
nak zuhanásához vezet. Országosan 1997. szeptember 10-re 340 millió hrivnya (340 millió
DM. O .I.) a bérek elmaradása. Az 1996-os esztendőért 200 millió hrivnya bérrel tartozik az ál
lam a pedagógusoknak. Az év 8 hónapja alatt 700 óvodai férőhelyet kellett megszüntetni. A be
tervezett építkezések, fejlesztés 21%-a valósult meg. A 43 megkezdett óvodából 6-ot adtak át,
és közben 88 faluban be kellett zárni az elemi iskolát. A szakiskolák számára tervbe vett épít
kezésekből 19 épületet, 15 diákszállót nem építettek fel. (Dopovidna zapiszka pro pocsatok
1997/98 navesalynogo roku v zakladah oszviti Ukrajini, Dodatok do risennya kolegihi
Minoszviti Ukrajini N 19/4-5 24.09.97 r., Informacijnij zbirnik Minyisztyersztva Narodnoji
Oszviti Ukrajini, 1997 N 22, 17-22. old.)
Az 1997/98-as tanévben a szükséges könyvek 21,2%-ának kiadását tudták fedezni. A felsőoktatásban ez a mutató mindössze 6,4%-ot tesz ki. Jelentős visszaélésékre derült fény a felsőoktatásban a felvételi vizsgák ellenőrzésekor. (Dopovidna zapiszka pro pocsatok 1997/98
navesalynogo roku v zakladah oszviti Ukrajini, Dodatok do risennya kolegihi Minoszviti
Ukrajini N 19/4-5 24.09.97 r., Informacijnij zbirnik M inyisztyersztva Narodnoji Oszviti
Ukrajini, 1997 N 22, 21. old.)
A helyzet stabilizálására a közoktatás terén 1997-ben 10 millió hrivnya gyorssegélyre lett
volna szükség a minisztérium szerint.
Azóta a helyzet nem változott. Kifizették ugyan az 1996-os bérelmaradásokat, de az állam
hátraléka helyenként továbbra is meghaladja a hat hónapot.
Kárpátalján az oktatási szerkezet a következőképpen alakult az utóbbi években.
Az 1995/96-os tanévig egy felsőoktatási intézmény működött a területen, az Ungvári Á lla
mi Egyetem. Az 1995/ 96-os tanévben nyílt meg a Munkácsi Technológiai Főiskola, amely a
Ternopoli Egyetem kihelyezett tagozataként működött önállósulásáig, 1997-ig. Önálló státusú
felsőoktatási intézmény az Ungvári Állami Informatikai, Közgazdasági és Jogi Egyetem, a
Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola. Ez utóbbi intézmény nem állami alapítású. Fenntar
tója a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány. így területünkön négy III-IV. fokozatú felsőoktatási intézmény működik.
A területen működő I-II. fokozatú felsőoktatási intézmények a következők:
kárpátaljai erdőipari technikum,
szolyvai technikai college,
munkácsi szovhoz-technikum,
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huszti egészségügyi szakközépiskola,
m izshirjai egészségügyi szakközépiskola,
beregszászi egészségügyi szakközépiskola,
m unkácsi tanítóképző,
kárpátaljai gépipari technikum,
ungvári kereskedelmi technikum,
ungvári, Zádor Dezső nevét viselő Állami Zeneművészeti szakközépiskola,
ungvári, Erdélyi Béla nevét viselő Művészeti College,
D olhai Jakuba nevét viselő felső közgazdasági college.
A z U ngvári Műszeripari technikum, és a Nagyszőlősi politechnikai technikum az 1997/98as tanévtől elvesztette önállóságát.
K árpátalján az 1997/98-as tanévben összesen 729 különböző fokozatú általános középisko
la m űködött. Az iskolák közül 186 első fokozatú, 260 I-II. fokozatú, 235 I-III. fokozatú, 9 gim
názium , 5 líceum, 19 oktató-nevelő komplexum, 10 fogyatékosok intézete. Az líceumok közül
a 3 reform átus líceum nem állami fenntartású. Az középfokú oktatási intézmények közül 583
ukrán tannyelvű, 3 orosz, 65 magyar, 11 román, és 50 intézményben párhuzamos osztályokban
két, illetve három nyelven folyik az oktatás. A tanulólétszám a területen az utóbbi évben m ini
mális növekedést mutat: míg az 1994/95-ös tanévben 210,8 ezren jártak iskolába, úgy az
1997/98-as tanévben 211,2 ezer fő volt a tanulólétszám. Közülük 177,5 ezer az ukrán tannyel
vű osztályokba, 5,3 ezer orosz, 21, ezer magyar, 4,6 ezer román tannyelvű osztályban járt. Az
országos tendenciának megfelelően összevonások történtek a szakképző-technikai iskolák te
rületén. 1996-ban 25 működött a területen, 1997-ben 19. A szakiskolákban 11,6 ezer tanuló jár.
Az ó vodák száma drasztikusan csökkent az utóbbi négy esztendőben. 1994-ben még 650-et tar
tottak szám on, ahol 36,5 ezer gyerekkel foglalkoztak, míg napjainkban 533-at, ahova 23,1 ezer
gyerek jár. (Ekonomika Zakarpattya, 1998, 93-97. old.)
A kárpátaljai magyar nyelvű oktatás vertikuma az iskolai előtti neveléstől a felsőfokú képzé
sig terjed, egy bizonyos határon belül. Vizsgáljuk meg a szerkezet elemeit tagolódása szerint.

Isk o la e lő tti n ev elés
Az iskola előtti nevelés intézményes kerete az óvoda, amely a család és a kötelezővé vált
szervezett oktatás közötti átm enet szempontjából fontos hely a gyermeknevelésben. Az állam
gazdasági mélyrepülése következtében egyre nehezebben tudják biztosítani az óvodák műkö
déséhez szükséges költségeket, és a hatóságok egyre-másra zárják be az intézményeket. Ehhez
hozzájárult az országot elérő privatizációs hullám, amikor magánvállalkozók és cégek egyaránt
ingatlant akartak szerezni, és ennek érdekében minden eszközzel m egpróbálták megszerezni
bezárt óvodák épületeit, és sok esetben sikerrel. Az utóbbi években rohamosan fogyott a gyer
m eklétszám az óvodákban. Ennek egyik oka az, hogy a munkanélkülivé vált nők otthon neve
lik gyerm ekeiket.
Egy 1994-es felmérés szerint a magyar óvodai csoportokban összesen 3443 három- és hat
éves k o r közötti gyerek járt, a magyar tannyelvű első osztályokba ebben az évben 1773 gyere
ket iskoláztak be. A felmérés nem tükrözi az óvodáskorúak korcsoportonkénti megoszlását, de
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feltehetően az összes óvodáskorúnak több mint egyharmada nagycsoportos volt, ami viszont
azt is jelenti, hogy az elsősök kétharmada az óvodából jött. Az adott felmérés viszont teljes k é
pet ad a m agyarnyelvű óvodai hálózatról a területen. (Bagu 1995, 19-21.)
A táblázatból láthatjuk, hogy összesen 69 olyan óvoda működött területünkön, ahol csak ma
gyar nyelven folytak a foglalkozások a csoportokban, 21 olyan óvodánk van, ahol magyar és uk
rán nyelvű csoportokat hoztak létre, és mindössze 1 óvodában folyik három nyelven az oktatás.
Több magyarok lakta településen egyáltalán nincs óvoda, így a Nagyszőlősi járásban
Feketardón, Akiin, Akiihegyen, Fancsikán, a Munkácsi járásban Beregrákoson, az Ungvári já
rásban Kisgejőcön, Kincseshomokon, Koncházán, Pallón. (Bagu, 1995,19.) A helyzet azóta csak
romlott, mert a gazdasági zuhanás tovább tart, és egyre több helyen zárják be az óvodákat.
Az óvodások szempontjából a többnyelvű óvodáknak nincs jelentősége, hiszen a gyerekek,
akik főleg a csoportokban dolgozó óvónőkhöz kötődnek és egy viszonylagos zárt világban él
nek nem érzékelhetik azokat a problémákat, amikkel az óvónők szembesülnek. Ezek a problé
mák elsősorban szakmai jellegűek, hiszen sok esetben a nevelőknek nincs kihez fordulniuk
szakmai kérdésekkel, mert a vezetők általában nem tudnak magyarul és esetenként a toleran
cia hiánya miatt nem segítik az óvónők munkáját, nem támogatják a gyerm ekek nevelése szem
pontjából fontos, mentalitásuknak megfelelő környezet és légkör kialakításában, a vallási és
nemzeti ünnepek iránti tisztelet nevelésében.

K ö zo k ta tá s
Azokban a járásokban, ahol tömbben éltek magyarok, 1945 után hamarosan folytatódott az
oktatás az elemi iskolákban. Ezek zömükben az Ungvári, Munkácsi, Beregszászi járás magyar
lakta falvai. Azokon a helyeken, ahol szórványban élnek a magyarok, nem alakult ki semmi
lyen intézményes anyanyelvű oktatás, még az olyan városokban, falvakban sem, ahol jelentős
volt a m agyar lakosság lélekszáma. Nem szerveztek anyanyelvű oktatást a Nagyszőlősi járás
görög katolikus falvaiban sem, mivel itt a lakosságot vallási alapon ukránoknak nyilvánították.
1945-ben államosították az iskolákat és átszervezték a közoktatási rendszert. Az átszervezés a
szovjet típusú oktatási intézményhálózat kiépítését jelentette, tehát a négyosztályos elemi, hét
osztályos nem teljes középiskolák, valamint a tízosztályos középiskolák létrehozását.
Az első magyar tannyelvű középiskolákat 1953-ban nyitották vidékünkön. Ettől az évtől
kezdve, főleg azokban az iskolákban, melyeket középiskolává szervezte, orosz és ukrán tan
nyelvű osztályokat is indítottak a magyar gyerekek számára, hogy „jobban elsajátítsák a több
ségi lakosság nyelvét” (Orosz 1992, 59-60.).
A gyakorlatban ez azt eredményezte, hogy a tanulóknak sem a tárgyi tudása, sem az orosznyelv-tudása nem érte el azt a szintet, amiért beindították ezt az oktatási formát, vagyis hogy a
magyar környezetből kikerülő falusi gyerek megpályázhassa a legerősebb és legkülönlegesebb
szakmákra felkészítő felsőoktatási intézményeket, nagy erkölcsi kárt okozott viszont a magyar
közösségek számára, hiszen megbontotta és megrontotta az iskolák rejtett tanterveit. A gyere
kekben egy egészségtelen felemás öntudatot alakított ki, aminek lényege az volt, hogy a több
ségi nemzet között kisebbségi szerepet játszott és erre hivatkozással próbált bizonyos előnyö
ket szerezni, saját környezetét viszont a többségi nemzet fölényével kezelte. Ezt az állapotot
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jól példázza az eset, amely egyik legnagyobb magyar tannyelvű iskolánkban történt a nyolcva
nas évek közepén. Az orosz és magyar tannyelvű osztályok aránya megbillent az orosz osztá
lyok irányába, ez azt eredm ényezte, hogy kétváltásos oktatás mellett m ár nem lehetett biztosí
tani az orosz tannyelvű osztályoknak korábban mindig kijáró privilégiumot, azt, hogy csak a
délelőtti váltásban tanuljanak. A nagy kérdés az volt az igazgatóság számára, hogy a magyar
tannyelvű nyolcadik osztályt vagy az orosz tannyelvű ötödik osztályt vezeti át a második mű
szakba. A pedagógia és egyáltalán a józan ész szabályai szerint is az a természetes ilyen eset
ben, hogy az ötödik osztály járjon délután iskolába, hiszen sokkal kevesebb a napi óraszámuk
és m ég sötétedés előtt hazam ehetnek, míg a nyolcadikosok csak este hét és fél nyolc körül vé
geznének. Ennek megfelelően döntött az igazgatóság, de a szülők, akik egyébként mind m a
gyarok voltak feljelentették az igazgatóhelyettest a járási tanfelügyelőségen mondván: hátrá
nyos helyzetbe hozta az orosz osztályos gyermekeket.
A nyolcvanas évek felé a nemzeti mozgalmak erősödése folytán, de főleg annak köszönhe
tően, hogy a korábbihoz képest átjárhatóbbá váltak a határok és m egnyíltak a továbbtanulási
lehetőségek az anyaország irányába, valamint az ukrajnai gazdasági helyzet rohamos tem pó
ban rom lani kezdett, a szülők egyre szívesebben íratták be és át gyermekeiket a magyar tan
nyelvű osztályokba. Ezt szem léletesen tükrözi az 1987-1998 között az első osztályba beisko
lázott tanulók számarányának alakulását ábrázoló grafikon, amiből azt is leolvashatjuk, hogy a
m agyar nemzetiségűek inkább az orosz osztályokat, mintsem az ukrán tannyelvű oktatást pre
ferálták. Ez természetes, m ivel a szovjet ideológia valójában a nagyorosz soviniszta politika ál
arca volt, és eszközként az olvasztótégely-iskolák orosz változatát használta fel. Évtizedeken
keresztül a magyar tannyelvű iskolákban felnőtt több generáció nem tanulta, így nem is tudhat
ja annak a köztársaságnak a nyelvét, amelyhez a második világháború után csatolták. Az ukrá
nok is érezték az anyanyelvű oktatás jelentőségét és az oroszosítás hatását, hiszen a köztársa
ság ukrán lakosságának több m int a fele nem anyanyelvű iskolába járt, tehát a nagyhatalommal
szem ben érdekeik egybeestek a köztársaság területén élő többi nemzetiségével, ami kedvező
politikai légkört eredményezett a kisebbségiek oktatási törekvéseinek. A kedvező politikai lég
kört kihasználva a magyar társadalmi szervezetek, főleg a KM KSZ és KMPSZ kezdeménye
zésére, több helyen újraszervezték az anyanyelvű oktatást, egyes elemi iskolákat alapiskolává,
sőt középfokú intézménnyé fejlesztettek, és más, új oktatási intézményeket is sikerült megszer
vezni.
Eredm ényként könyvelhető el az aknaszlatinai középiskola és a nagyszőlősi középiskola ön
állóságának visszaállítása, a gecsei, halábori, szalókai, tiszaászványi, kincseshomoki, kisgejőci, tiszaágteleki elemi iskolák átszervezése általános alapiskolákká, a korláthelmeci, császlóci, m ocsolai, karácsfalvi elem i iskolák visszaállítása, magyar osztályok indítása a fancsikai,
gődényházi, tiszaújhelyi iskolákban. Ebben az időszakban indult újra a nyolcosztályos Bereg
szászi M agyar Gimnázium a nagyberegi, nagydobronyi, tivadari líceumok. Ez utóbbi három
intézm ény létrejöttének rövid történetét érdemes megismerni, mert hozzásegít a helyzet alapo
sabb megértéséhez. A 90-es évek elején az oktatás reneszánszát élte minden kelet-európai or
szágban. Mindenki az oktatási reformokban látta a felemelkedés egyik útját. Ez az időszak volt
az oktatási reformok, a képzési szerkezet- és tartalom váltás kezdetének korszaka. A magyaror
szági első szabad választások után az oktatás mellett a határon túli magyarok helyzete és prob
lémái is a figyelem középpontjába kerültek, ami érthető, hiszen negyven éven át bezárt „szel
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lemet” engedtek ki a politikai dugók kihúzásával a palackból. Az emberek segíteni akartak egy
máson és természetesen saját magukon is. Az egyik ilyen segítőkésznek tartott kezdeményezés
volt a Kárpátaljai Református Egyház és a csengeri Ady Endre Gimnázium és Szakközépisko
la megegyezése arról, hogy a gimnáziumban kárpátaljai református osztályt indítanak 1992
szeptemberétől. A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetségnek kifogásai voltak ezzel kapcso
latban. Abban az időben a gyerekek számára semmilyen úti okmányt nem adtak ki, így csak
szüleik vihették át a határon, és mehettek értük, vagy hosszú, bonyodalmas eljárás után kap
hattak csoportos engedélyt egyszeri átlépésre, de nem tisztázták, ki vállalja értük a felelőssé
get, hiszen mindnyájan kiskorúak voltak, miből fizetik az orvosi ellátást, a TB-járulékot, a tan
könyveket, egyéb felmerülő költségeiket, hiszen akkor már a gazdasági nehézségek akkorák
voltak, hogy egy családra ezeket a terheket rátenni nem lehetett, az egyháznak pedig nem volt
rá pénze, ami így további terheket ró a magyar államra, illetve a határon túli magyarok oktatá
sára szánt, egyébként is szűkös keretet annyira megterheli, hogy fontos hazai projektek beindí
tására nem lesz mód. Szubjektív tényezőként motiválta az ellenzőket az egyház viszonya a pe
dagógustársadalomhoz. Egyes lelkészek, igaz nem éppen alaptalanul, a pedagógusokra mint a
kommunista rendszer képviselőire, de legalábbis annak kiszolgálóira tekintettek. Az egész pe
dagógustársadalomra vonatkoztatott sommás ítéletből azt a következtetést vonták le, hogy ve
lük közösen nem lehet református szellemiségű iskolát létrehozni, vagy ha létrejön, annak nem
lesz eredménye, a közösségre kisugárzó pozitív hatása. A pedagógusok viszont úgy vélték,
hogy a csengeri osztálynak, mert távol vannak saját környezetüktől, úgysem lesz m egfelelő ha
tása, továbbá feltételezték, hogy az egész kezdeményezést csak azért karolták fel a kollégák,
mert szükségük volt az éppen bevezetett fejkvótára, hiszen abban az évben adták át a gim ná
zium új épületét, viszont a határ menti térségből mindenki a központi új/régi, középfokú intéz
ményeket pályázta meg, és természetesen azt is érezték, hogy megkérdőjelezik szakmai és pe
dagógiai felkészültségüket, mert mint szakmai érdekvédelmi szervezettel nem egyeztettek ok
tatási kérdésekben. A KMPSZ a művelődési és közoktatási miniszternek levélben m egfogal
mazta aggályait, és az érdekelteknek sikerült megállapodni. A megállapodás értelm ében az
adott képzést nem tekintették precedens értékűnek, vállalták, hogy következő tanévtől kezdve
mindent megtesznek annak érdekében, hogy református gimnázium ot hozzanak létre
Kárpátalján. A következő tanévtől kezdve a nagyberegi középiskola keretén belül jött létre egy
gimnáziumi osztály, amelynek önállósodására és intézményesülésére, csak 1995-ben került sor.
A nagyberegi líceum bejegyzése egy időben történt az 1995-ben létesített nagydobronyi líceum
bejegyzésével, annak ellenére, hogy az előbbi a Beregszászi járásban van, melynek három ne
gyede magyar nemzetiségű, és a hivatalnokok többsége is az. Az adott eset jól illusztrálja, hogy
egy oktatási intézmény létrehozása milyen bonyolult kérdés kisebbségi helyzetben, hiszen va
lójában sem anyagi, sem hatalmi eszközök nem állnak rendelkezésre és még magyar—magyar
viszonylatban is milyen nagy felületen súrlódnak az érdekek, annak ellenére, hogy itt nem ter
helte az emberi viszonyokat a történelmi múlt, a másság iránti intolerancia, de jelen van a múlt
rendszer által elültetett bizalmatlanság.
Úgy néz ki, hogy mostanra stabilizálódott a magyar nyelvű általános középfokú oktatás ho
rizontális szerkezete. Nyitott kérdés továbbra is a szórványok ügye. A Felső-Tisza-vidék hely
ségeiben élő magyarok már olyan szinten beszélik anyanyelvűket, legalább is a fiatalabb gene
ráció, hogy nem lennének képesek, vagy csak nagy erőfeszítések árán, hogy magyarul beszél
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jenek, de az igény is kihunyt belőlük, identitástudatuk egybeolvad vallási identitásukkal ami
nem csoda, hiszen negyven év alatt csak a templom volt, ahol ezt megélhették, és m ár két ge
neráció úgy nőtt fel, hogy nem tanult az iskolában magyarul, elvágva szellemi központjától,
M áramarosszigettói, és a hegyek szorításában még a magyar televíziót sem nézhette. Számuk
ra az igényüknek m egfelelő képzési forma a vasárnapi iskola, távlati cél, hogy anyanyelvűket,
mint idegen nyelvet, vagy legalábbis nyelvápolási órákon az iskolában, órarendbe iktatott tan
tárgyként tanulhassák. M ás kérdés a nyelvhatár szélén lakó magyar görög katolikusok esete.
Ezekben a falvakban is felnőtt két generáció, amely nem járt magyar iskolába, de otthon és az
egész faluban, környezetükben magyarul beszél. Az iskolában, ahol a tanárok zöme már nem
m agyar, a nagy belső és külső nyomás ellenére 4-5 gyerekkel magyar osztályok indultak. Ter
m észetes, hogy ilyen tanulólétszám mellett nem indítanak magyar osztályt, így azok további
léte attól függ, sikerül-e m egoldást találni a gyerekek érdekében.
A tehetséggondozás szempontjából két, évek óta húzódó probléma az Ungvári Állami Gim
názium és a Técsői Állami Gimnázium megnyitása. Az Ungvári Állami Gimnázium beindítá
sát m ég 1993-ban kezdem ényezte a KMPSZ. A beadványok halmaza készült el azóta, amire
hol kaptak választ hol nem, és egy aláírásgyűjtési akció kapcsán több mint ezren kérték az in
tézm ény, mely M agyarország első gimnáziumainak egyike, újjászervezését, mégsem született
m egoldás. Az ügy egyébként évek óta az ukrán-m agyar vegyes bizottság határozataiban mint
m egoldatlan kérdés szerepel. A técsői gimnázium a KMPSZ távlati terveiben és koncepciójá
ban elm életi kérdésként vetődött fel, azzal a céllal, hogy a körzet politikai határral levágott
szellem i központját pótolja, m ár amennyire lehetséges, és továbbtanulási lehetőséget biztosít
son a szórványban élő felső-Tisza-vidékiek számára. A lokális elit felkarolta az ötletet, és ki
használva egy adódó politikai pillanatot, amikor néhai Antal József felesége idelátogatását ter
vezte, kérték a gimnázium épületének felépítéséhez szükséges anyagi támogatást. Az Illyés
A lapítvány központi kuratórium a az erős lobbi hatására megítélt egy kárpátaljai viszonylatban
nagy összeget, és így a látogatást egybekötötték az alapkőletétellel. Azóta épülget a gimnázium
és kollégium épülete, de a szellemi megalapozás nem történt meg. Eredetileg a kért összegből
fel lehetett volna építeni, de valamilyen oknál fogva nem sikerült, az infláció pedig egyre kilátástalanabbá teszi. Azóta jelentős összegeket emészt fel az állagmegóvás, amit továbbra is az
Illyés Alapítvány finanszíroz. 1996 májusában az MKM és az Alapítvány képviselői
K árpátaljára látogattak, hogy tájékozódjanak a helyzetről. A városi, járási és megyei oktatási
szakemberekkel folytatott megbeszélésen, melyen jelen voltak a kárpátaljai magyarság érdekképviseleti szervezeteinek vezetői is, olyan kép alakult ki, mintha a gimnázium kezdeménye
zői nem tennének komoly erőfeszítéseket a gimnázium bejegyzése ügyében. Jelen pillanatban
úgy tűnik, hogy aTécsőn m űködő magyar tannyelvű középiskola épületbővítése folyik, hiszen
a gim názium , vagy akár líceum nem a cégtábla cseréjét jelenti, hanem egy önálló jogi státussal
bíró, szervezetileg és szellem ében is más oktatási intézményt, aminek a lényege és lelke nem
az épület. A megbeszélések eredm ényét lezáró jegyzőkönyv szerint a helyi hatóságok a gimná
zium m egnyitását az épület átadásához kötik, ami fölöttébb furcsa megközelítése a kérdésnek,
hiszen az eltelt időszakban úgy indult az oktatás az állami gimnáziumban és a három líceum
ban, hogy azok nem rendelkeztek önálló, saját ingatlannal.
A törvények által garantált szabad nyelvhasználatot a megyei adminisztráció elnöke, vagyis
az elnöki megbízott (helytartó) rendelettel megerősítette. A rendelet értelmében azokon a vidé
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kékén, ahol kompakt területen élnek a kisebbségek, a hivatalokban és az ügyvitelben a kisebb
ség nyelvét használhatják. Ennek megfelelően a magyar tannyelvű iskolákban áttértek a m a
gyar nyelvű dokumentálásra. Anyanyelven vezették a naplókat, óravázlatokat, a tanári értekez
leteket és arról készült jegyzőkönyveket, a folyosói feliratokat, hirdetményeket. Az iskolákra,
és minden állami hivatalra, tanácsházára, a területi tanács határozata alapján kitűzték a m agyar
trikolórt (nem a M agyarország jelképeként használatos címeres lobogót, hanem a KM KSZ be
terjesztése alapján államilag elfogadott a magyar nép nemzeti szimbólumának egyikét). Az is
kolák folyosóin az ukrán jelképek mellé felkerültek a magyar jelképek: a Him nusz és szózat
szövege, címerünk, zászlónk.
Az oktatásban emellett továbbra is érvényben voltak a korábban kivívott jogaink: az alapis
kola és középiskola végzősei magyar nyelvből és irodalomból vizsgáztak a kibocsátó m eg
mérettetéskor, amit az ukrán minisztérium a korábbi, még szovjet gyakorlatnak megfelelően,
azzal a frazeológiával is jelölt rendeletében, mely szerint a tanulók kötelező vizsgát tesznek
anyanyelvből (ez alatt minden iskolában az oktatás nyelve értendő). Magyar nyelven és m a
gyar nyelvből felvételizhettek iskoláink végzősei az Ungvári Állami Egyetemre és Kárpátalja
szakközépiskoláiba, technikumaiba. Ezt a jogot még a hatvanas években vívta ki m agának a
helyi magyar közösség. A 60-as évek elején nem legitim módon, de magyarul is felvételizhet
tek, ha a tanár értette a nyelvet. Az értelmiség egy csoportja változtatni akart az oktatás és a
kultúra területén kialakult helyzeten. A csoport lelke Fodó Sándor volt, a tartui egyetem
végzőse, az Ungvári Állami Egyetem magyar tanszékének tanára. 1967-ben hivatkozva a leni
ni nemzetiségi politika elveire, a felvételizők egyenlő esélyeinek megteremtése érdekében le
velet írt Brezsnyevnek és Gromikónak, hogy az Ungvári Állami Egyetemre felvételiző m agyar
tannyelvű iskolások végzősei számára engedélyezzék minden szakon a kötelező orosz vagy uk
rán írásbeli felvételi vizsga helyett a magyar vizsgát. A levél aláírását és a vele járó konfliktu
sokat Fodón kívül Polcer András a nagyberegi középiskola tanára vállalta. 1968-tól ezt a lehe
tőséget biztosították, és hivatalosan is beépítették az Ungvári Állami Egyetem felvételi sza
bályzatába. 1971-ben a vizsga előtti napon, miután már a magyar felvételi időpontját m inden
ki ismerte, kicserélték a vizsgarendet, és közölték a jelentkezőkkel, hogy oroszból kell felvéte
lit tenniük. Másnapra azonban sikerült elérni, hogy a jelentkezők bojkottálják a felvételit és
táviratban kérték az operatív intézkedést Moszkvától. Ez az utolsó vizsga volt mindig, és így
fennállt a veszélye annak, hogy aki az előző szaktárgyi vizsgáit jó eredménnyel zárta azért nem
nyer felvételt, mert nem jelent meg a vizsgán. Az egyetem is mindent elkövetett, hogy m egtart
sa a felvételit oroszból. Azokat, akik jól szerepeltek a korábbi vizsgákon, behívták és m egpró
bálták rábeszélni, hogy bátran vágjanak neki a váratlan megpróbáltatásnak, számukra biztosít
ják a pozitív eredményt. A jelentkezők természetesen tisztában voltak azzal, hogy a tudásszint
jük oroszból nem éri/érheti el azét, akinek anyanyelve az orosz és ezen a nyelven végezte a kö
zépiskolát, és nem jelentek meg a vizsgán. Az ügy azzal ért véget, hogy egy későbbi időpont
ban végül is magyarból felvételiztek. Új fordulatot jelentett az 1972-es év. Ekkor a kárpátaljai
értelmiség egy csoportja beadványt készített az SZKP KB Politikai Bizottságának, az SZSZSZ
Legfelsőbb Tanácsa elnökségének a kisebbségi jogok érvényesítéséről a kárpátaljai m agyarság
számára. Többek között kérték, hogy az Ungvári Állami Egyetemet, és a terület összes szakközépiskoláját nyilvánítsák kétnyelvűvé, és nyissanak magyar csoportokat más szakokon, míg
ezt megoldják, engedélyezzék a magyar nyelvű felvételit minden tantárgyból. Néhány nap alatt
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több m int kétezer aláírást gyűjtöttek, és személyesen vitték fel Moszkvába, hogy eljusson a
címzettekhez, amit a szervezők és a magyar szakon tanulók, az akcióban aktívan résztvevők el
leni retorzió követett. A tanárokat elbocsátották vagy egyéb módon vonták felelősségre, felem
lítették meg, a diákokat kizárták, megbuktatták (volt olyan eset, hogy a diák még nem ment be
a vizsgára, amikor a folyosón megjelent az apja, hogy értesítették fia rendkívül rossz vizsgaeredményéről és arról, hogy ezért kénytelenek kizárni.) A fiúkat rövid időn belül besorozták a
szovjet hadseregbe, hogy m egfelelő nevelő hatás érje őket. Az akciónak eredménye is lett.
A következő években megengedték, hogy minden szakon magyar nyelven felvételizhessenek a
diákok és a felvételinél kötelező tollbamondást/fogalmazást is magyarból tegyék. A 80-as évek
elején ezt a gyakorlatot 1-2 éven keresztül megszüntették, arra hivatkozva, hogy a felvételt
nyert diákok nyelvi kommunikációs nehézségekkel küzdenek, ami az oktatás színvonalának
romlásához vezetett. A szülők és diákok fellebbezéseinek, leveleinek és a nagy felháborodás
nak engedve azonban a m agyar felvételiztetés gyakorlata a mai napig tart, bár évről évre bi
zonytalanságban tartja a rektori tanács a jelentkezőket, az utolsó percig fenntartva azt a jogot,
hogy esetleg megvonja ezt a lehetőséget. Nincs megnyugtatóan rögzítve sem az egyetem fel
vételi szabályzatában, sem magasabb állami szinten.(Orosz 1997, 165)
Az 1996-os évtől az adott folyamat megállt, és visszalépések, indirektnek tűnő korlátozások
tapasztalhatók. A gazdasági okokra és gondokra hivatkozva, az állam nem tudja fizetni az isko
lai komponens óraszámait, vagy járásonként fizeti azt, esetleg megszorításokkal, így sok isko
lában megszűnt a népismeret és a magyar néptörténet tanítása. Szintén anyagi nehézségekre, il
letve a gyerekek túlterheltségére hivatkozva a magyar és nemzetiségi tannyelvű osztályok óra
tervéből kiiktatták a világirodalom oktatását. Az iskolákban nem engedélyezik a dokumentumok
magyar nyelvű vezetését., a kibocsátó vizsgákat ukrán nyelvből kellene tenni, és minden évben
külön csatát kell vívni azért, hogy ezt és a felvételi vizsgákat magyarul, és magyarból tegyék az
Ungvári Állami Egyetemre és más kárpátaljai felsőoktatási intézménybe jelentkezők.

S za k m a i-te c h n ik a i k é p zé s
A Kárpátalján működő 14 I-II. fokozatú felsőoktatási intézmény közül ötben folyik magyar
nyelvű képzés: a Munkácsi tanítóképzőn, a Beregszászi felcseriskolában, Beregszászi II. Sz.
Szakközépiskolában, a Jánosi Mezőgazdasági Líceumban és az Ungvári Közművelődési Sza
kiskolában. Az iskolákban tanuló magyar nemzetiségűek száma 778, közülük 636 magyar ta
gozatra jár. (Gabóda Béla 1998)
Az intézmények közül a legrégebbi magyar csoportokat is működtető intézet a Munkácsi
Tanítóképző, amely Huszton indult, majd gyakorló iskola híján 1950-ben áthelyezték M un
kácsra. 1963-ig, az Ungvári Állami Egyetem magyar tanszékének magalakításáig ez volt az
egyetlen magyar nyelvű továbbtanulási lehetőség Kárpátalján. A tanítóképzőben tanítói, óvó
női és zenepedagógus szak működik. A tanulmányi idő 4 év.
Az intézményben az 1997/98-as tanévben 900 diák tanult, a következő szakonkénti megosz
lásban: tanítói - 600 fő, óvónői - 200 fő, zenepedagógiai - 100 fő. A magyar nemzetiségű diá
kok szám a 180, közülük m agyar tagozaton 152-en tanulnak, szakonkénti megoszlásuk a követ
kező: tanító - 100 fő, óvónő - 43, zenepedagógus - 9. A tandíjat fizetők száma 600, ebből 100
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magyar nemzetiségű. A 156 pedagógusból 35-en magyarul is tanítanak. A tantárgyak oktatása
a magyar csoportokban anyanyelven történik, kivéve a pedagógiát és a pszichológiát. E téren
előrelépést tapasztalhattunk az utóbbi öt évben, hiszen korábban csak a matematikát, m agyart
tanították anyanyelven. (Gabóda 1998, 10)
A Beregszászi 11. Számú Szakközépiskolát 1997-ben vonták össze a 18. Számú Ruhaipari
Szakközépiskolával, amit 1947-ben alapítottak. Ez utóbbi intézményben 1989-től m űködnek
magyar csoportok. Az iskolában a tanulmányi idő 3 év, és felvételi beszélgetés alapján lehet
nek tanulói a jelentkezők. Az intézményben ruhakészítő, szabász, pék-cukrász, pincér(bárpincér), asztalos, szobafestő-mázoló, vízvezeték-szerelő és gázhegesztő szakmát tanulhatnak. H á
rom szakon tanulhatnak magyarul a diákok: a ruhakészítőn, vízvezeték-szerelő/hegesztőn és a
szobafestő-mázolón. 225 a magyar nemzetiségű tanuló, közülük 199-en a magyar csoportokba
járnak. A magyar tagozaton mind a közismereti, mind a szaktárgyakat anyanyelven oktatják,
amit a 79 tagú kollektíva 24 tanára lát el. Magas a magyar tanulók száma az asztalos szakon,
ami indokolttá tehetné a magyar csoport létét. (Gabóda 1998. 3^1)
Az 1998/99-es tanévre a magyar sajtóban úgy jelent meg a felvételi tájékoztató, hogy „kife
lejtették” a magyarul tanulható szakok közül a jelentkezők körében legnépszerűbbet, a ruhaké
szítőit. A KMPSZ kérésére az intézmény vezetője azt a felvilágosítást adta, hogy véletlenül ez
a félmondat kimaradt a magyar tájékoztatóból, de az ukrán sajtóban már helyesen jelentették
meg. Úgy tűnik, a székely lány esete áll fenn, vagyis adok is meg nem is, ezt látszik alátám asz
tani az a tény is, hogy az igazgató még májusban elbocsátotta azokat a szakoktatókat, akik a
magyar csoportban dolgoztak. (Beregi Hírlap, 1998)
A Jánosi Mezőgazdasági Líceumot 1996. szeptember 1-én nyitották meg. Egyetlen m agyar
nyelvű szakképző intézmény. Az alapiskola elvégzése után sikeres felvételi esetén tanulhatnak
a gazdasszonyképzőben (varrást, szabászatot, mezőgazdasági alapismereteket, gépírást, köny
velést magába foglaló) és farmerképzőben (gépszerelő és villanyhegesztői, C kategóriás gép
kocsivezetői, mezőgazdasági erő- és munkagépkezelői ismereteket adó szakokon). Az intéz
ményben működik a Munkácsi Mezőgazdasági Technikum kihelyezett tagozata. Érettségivel
rendelkezők felvételizhetnek, a tanulmányi idő 2,5 év, és farmerképzést biztosít hallgatóinak.
Az oktatás magyar nyelven folyik minden szak és tantárgy esetében. Az oktatás tandíjm entes.
22 pedagógus látja el teljes és részállásban a 83 tanuló képzését.
Az Ungvári Közművelődési Szakközépiskolát 50 évvel ezelőtt nyitották Huszton, majd 1985ben vitték át Ungvárra. 1990 óta van magyar tagozata, ahol népművelőket képeznek az ének-kar
mester, koreográfus, népzene, fúvószene, rendezői, könyvtáros szakokon. A könyvtárosi szakon
kívül, ahová érettségi után lehet jelentkezni, mindegyikre a 9. osztály után nyerhetnek felvételt a
jelentkezők, illetve érettségivel a 2. évfolyamra iskolázzák be a felvételt nyert hallgatókat. A ze
nei képzésre alapkövetelmény az alapfokú zeneiskolai bizonyítvány is. Az intézményben tanuló
magyarok száma 80 fő, ebből 62 a magyar tagozatra jár, és közülük 27 tandíjas, tehát önköltsé
ges hallgató. A tanári kar 110 pedagógusából 22-en vállalnak órát a magyar tagozaton is. A hall
gatók a terület magyarlakta járásaiból verbuválódnak. (Gabóda 1998. 9. old.)
A Beregszászi Egészségügyi Szakközépiskola, vagy ahogy a nép száján él a felcseriskola a
terület egyik legnépszerűbb intézménye, legalábbis a magyarok körében területszerte, amely
1945 óta működik a városban. Az intézményben ápolónői, felcseri, szülésznői képesítést lehet
szerezni. Az első kettőre a 9. osztály, míg a szülésznőire érettségi után lehet felvételt nyerni.
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M agyar tagozata csak a felcser szaknak van. Az iskolában tanuló 590 hallgató közül 162 m a
gyar nemzetiségű, és közülük 92 (majdnem csak a fele!) tanulhat a magyar tagozaton. A m a
gyar nemzetiségűek m egoszlása szakonként: ápolónői - 23 a 195-ből, felcseri 115 a 305-ből,
szülésznői —24 a 90-ből. Ez arra enged következtetni, hogy további m agyar csoportok indítá
sa lenne indokolt, annál is inkább, mivel a területen még két ilyen profilú intézmény működik,
ahol m inim ális a magyar hallgatók száma. Az intézményben csak a közismereti tárgyakat ok
tatják m agyarul, amit a 29 fős tanári gárda 11 pedagógusa vállalt. Az intézmény még 30 óra
adó tanárt alkalmaz a teljes képzésben. A m agyar tagozatot 1993-ban indították a KMPSZ kez
dem ényezésére, de az igazgatóság és a járási vezetés a könnyebb ellenállás és bizonyos számí
tások m iatt (fizetéspótlás reményében) nem az állami beiskolázási keret terhére indították, ha
nem az oktatásra kiadott engedélyt a járási költségvetés terhére kérték. Ennek az lett a követ
kezm énye, hogy miután a járási költségvetés is összeomlott 1996-ban, csak abban az esetben
akarták a magyar csoport beindítását engedélyezni, ha a szülők vállalják a képzés teljes költségterhét. Az adott eljárás azt mutatja, hogy a kisebbségeket jogos és törvényes követelések
m egoldásánál nem egyenrangú állampolgárként kezelik, hiszen miután sem jogi, sem szakmai
akadálya nem volt a m agyar képzés, beindításának, megtehették volna az általános keret terhé
re, figyelem be véve az iskola nemzetiségi összetételét, hiszen az odajáró diákok szülei éppen
olyan adófizető állampolgárok mint a nem m agyar tagozaton tanulóké. A helyzet azóta némi
képp konszolidálódott, m ost arányosabb a teherviselés, mivel a csoport felének költségeit a já
rás biztosítja. (Gabóda 1998. 11)
A szakm ai képzés átalakulóban van országos és területi szinten, de egyelőre jellem ző rájuk,
hogy nem tudnak piacképes profilváltást végrehajtani, és a most folyó oktatás úgy az általános
ism ereti, m int a szakmai tárgyak területén alacsony színvonalú, aminek a gazdasági nehézsé
gek m ellett az új ismeretek, tantervek, képzési formák, fejlesztési lehetőségek hiánya az oka.
A m agyar képzés gondja ezen a területen az, hogy eléggé esetleges, sok a bizonytalansági té
nyező, az intézményekben nincs igazi felelőse, aki szívügyének tekintené, összefogná, irányí
taná azt. Célszerű lenne alaposabb figyelmet fordítani erre a területre, hiszen valószínű lenne
rá igény, erre utal a Beregszászi járás általános iskolát végzett tanulóinak továbbtanulását
összegező kimutatás. M agas az aránya körükben a tanulmányaikat nem folytatóknak, mert nem
találnak igényeiknek m egfelelő oktatási formát.

F e ls ő fo k ú k é p zé s
A terület soha nem rendelkezett olyan mély kulturális és oktatási hagyományokkal, mint
más elcsatolt részei Magyarországnak. A legmagasabb szintű oktatási intézmények a gimnáziu
mok és tanítóképzők voltak.
Az anyanyelvű továbbtanulás egyetlen lehetőségét hosszú évekig az előbb Huszton, majd
M unkácson működő tanítóképző szakközépiskola jelentette, bár itt is csak néhány tárgyat taní
tottak m agyarul. 1950-54 között működött Ungváron egy tanárképző főiskola, ahol 1953-ban
magyar nyelv és irodalom kart nyitottak, majd 1954-ben megszüntették. Az oda felvett hallga
tók 1959-ig még fakultatív tárgyként tanulhatták a magyart, de a diplomájukat mint orosz filo
lógusok kapták. Nem folyt magyar nyelvű oktatás az 1946-ban alapított Ungvári Állami Egye
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temen sem, míg előbb az orosz filológusképzés keretében, majd 1963-tól önálló filológiai sza
kon megindult a magyarnyelv- és irodalomtanárok képzése. Az e szakokon tanulók is csak a
szaktantárgyaikat hallgathatják/hallgathatták magyarul, az általános filológiai tárgyakat ukrán
és orosz nyelven. Egyetlen tárgyat sem hallgattak m agyar nyelven azok a diákok, akik más
szakra iratkoztak be, nem vizsgázhattak, írhattak magyarul szakdolgozatot, még abban az eset
ben sem, ha a tanár ismerte a nyelvet. A felsőoktatásba kerülésnek a technikai kommunikációs
gátak mellett az első években világnézeti és politikai jellegű akadálya is voltak. Évtizedeken
keresztül a Szovjetunióban a főiskolai, egyetemi besorolásnál elsősorban nem a versenyvizs
gák eredménye számított, hanem a jelentkező világnézeti, politikai meggyőződése, szociális
származása. Teljesítményüktől függetlenül előnyt élveztek a kommunista párt, a lenini kom szomol tagjai, a munkás, és kolhozparaszt származásúak. A szociális származás szempontjából,
mivel a kárpátaljai magyarság zöme falvakban élt, a pozitív besorolású kategóriákba kerülhe
tett volna, ha nem éppen az a réteg akarta taníttatni gyerekét, amelyet a rendszer kuláknak nyil
vánított, ezáltal kizárva őket a kolhozparasztság kategóriájából. Ennek a rétegnek a gyerekeit
nem, vagy csak nagyon nehezen vették fel a komszomolba, csökkentve esélyüket a továbbta
nulásnál. Az otthon maradt csekély számú értelmiség (főleg papok, falusi tanítók, orvosok
gyermekei) eleve osztályidegennek minősültek, és teherként viselték nemzetiségüket m int a
„magyar fasiszták” kiszolgálóinak leszármazottjai. A magyar és német nemzetiségű fiatalokat
éveken keresztül nem sorolták be a hadseregbe, mert megbízhatatlanoknak számítottak. A szol
gálat helyett „önkéntes” bányamunkára küldték a donbászi szénmedencébe. Ezáltal a hadsereg,
mint az informális nevelés színtere és a továbbtanulási lehetőségek egyik csatornája, szintén
nem jöhetett számításba számukra.
Az 50-es évektől kezdve annyiban változott a helyzet, hogy a helyi magyarság azon köztár
saságok felé orientálódott továbbtanulása esetén, ahol a lakosság és esetleg a hatóságok szem é
ben a magyarság részben „egzotikumnak” számított, részben történelmi gyökerek kapcsán szí
vesen látott jelentkező volt. A legutóbbi évekig így került be sok fiatal Lettország, Litvánia,
Észtország és más köztársaságok felsőoktatási intézményeibe.(Orosz 1997. 163-164)
A m agyar szak beindítása az Ungvári Állami Egyetemen új fejezetet és perspektívát nyitott
a kárpátaljai magyar fiatalok előtt. 1963-tól eleinte évente 25, később 10 nappali és 10 levele
ző hallgató nyerhetett felvételt erre a szakra. Az egyetem végzősei közül kerültek ki a m agyar
nyelv és irodalom szakos tanárokon kívül az újságírók, könyvtárosok, más humán alapképzett
séget igénylő szakmák képviselői. Az első szabadnak mondott választások után a területi köz
gyűlésbe több magyar képviselő került. Nagy részük pedagógus volt, akik az oktatási és kultu
rális bizottságban tevékenykedtek. Ukrajna a függetlenségéért küzdött, és mint a birodalom
egyik tagállama érezte a kisebbségek reális helyzetét, hiszen az ukrán kultúra is alárendelt
helyzetben volt. A területi tanács oktatási és kulturális bizottsága (melynek elnöke a mai napig
Volodimir Szlivka, az Ungvári Állami Egyetem rektora) is elrendelte a kisebbségek oktatásá
nak tanulmányozását, megbízta a bizottság magyar tagjait egy tanulmány elkészítésével. A m a
gyar képviselők helyzetjelentésükben javaslatot tettek magyar csoportok és alcsoportok indítá
sára az Ungvári Állami Egyetemen. A javaslatot a rektor befolyására nem fogadta el a bizott
ság, nem is tűzték napirendre a Területi Tanács ülésén.
Ezekben az években a Gödöllői Agrártudományi Egyetem is próbálkozott a Nagybaktai M e
zőgazdasági Kutatóintézet bázisán egy kihelyezett tagozat létrehozásával, ahol nagyüzemi ag
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rárm érnököket képeztek volna, azonban a tervük a kárpátaljai magyar érdekvédelmi szerveze
tek és a helyi lakosság ellenállásába ütközött, részben amiatt, mert a kárpátaljai gazdaságoknak
és a m agyar közösségnek nincs szüksége sok nagyüzem i agrárszakemberre, hiszen a diplomás
agrárm érnökök sem tudnak elhelyezkedni a csőd szélén álló és mesterségesen fenntartott me
zőgazdasági nagyüzemekben, másrészt a nagybaktai intézet területén lévő magyar falvak la
kossága félt, hogy az intézm ény létrehozása meghosszabbítja az Intézet életét, ami lehetetlen
né teszi a földterület privatizálását. A kihelyezett tagozat nem jött létre, viszont az intézmény
körüli viták felkorbácsolták a közhangulatot, felgyorsították a magyar nyelvű felsőoktatásért
indított csatározásokat. (O rosz 1997. 168-169)
1993 őszén a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és a Kárpátaljai Magyar Pedagógus
szövetség együttes elnökségi ülésén, amelyen jelen volt a Beregszászi járás akkori elnöki m eg
bízottja, egy alapítványi tanárképző főiskola szervezéséről döntöttek.
A kezdem ényezők felkérték a Kárpátaljai Református Egyházat, a római katolikus egyházat
és a Beregszászi Városi Tanácsot, hogy csatlakozzanak az alapítókhoz. A felkért szervezetek
bekapcsolódtak, illetve támogatásukról biztosították a kezdeményezőket. 1993 decemberében
m egalakult és bejegyezték a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítványt. Az alapítók: a Kár
pátaljai M agyar Kulturális Szövetség, a Kárpátaljai Református Egyház, a Kárpátaljai Magyar
Pedagógusszövetség és a Beregszászi Városi Tanács. Az Alapítvány kuratóriuma kidolgozta a
főiskola alapszabályát, felkérte a Határon Túli M agyarok Hivatalát, a Bessenyei György Tanár
képző Főiskolát, a M űvelődési és Közoktatási Minisztériumot, hogy vizsgálják meg egy spe
ciális képzés (jobb híján ezt a nevet adták egy olyan képzési fonnának, amely nem levelező ok
tatás, de nem mondható nappali képzésnek sem) beindításának a lehetőségét. A Beregszászi Já
rási Tanács 1994. május 12-én kelt 97. számú rendelete értelmében bejegyezték a Kárpátaljai
M agyar Tanárképző Főiskola alapszabályát. 1994. január 20-án a Bessenyei György Tanárkép
ző F őiskola és a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány aláírta a Megállapodást a speciá
lis képzés szervezéséről. A megállapodás értelmében a tárgyi feltételeket a Kárpátaljai M agyar
Főiskoláért Alapítvány, a képzés tartalmi részét a Bessenyei György Tanárképző Főiskola biz
tosítja.(O rosz 1997. 174—175)
A tantervek egyeztetése és az együttműködési szabályzat kidolgozása után 1994. május 17én aláírásra került az a három oldalú megállapodás a Művelődési és Közoktatási Minisztérium,
a Bessenyei György Tanárképző Főiskola és a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány kö
zött, m elyben rögzítették a felekre háruló feladatokat. Úgy tűnt, minden a legnagyobb rendben
megy, de a főiskola alapszabályának bejegyzése, amit még márciusban benyújtottak a szerve
zők, csak májusban történt m eg, és időközben m egváltoztak a szabályozók. Korábban a rende
letek értelm ében bárki nyithatott oktatási intézményt, ha rendelkezett egy jóváhagyott alapsza
bállyal, és annak akkreditálására az első kibocsátás évében került sor. Elfogadtak egy olyan
rendelet is, melynek értelm ében az április után induló felsőoktatási intézményeknek tevékeny
ségük megkezdése előtt be kell szerezniük az ukrán Oktatási Minisztérium mellett m űködő
Akkreditálási Bizottság engedélyét. 1994 júniusában a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért A lapít
vány képviselői Kijevben megkapták a bejegyzéshez szükséges űrlapokat és eligazítást. Ennek
m egfelelően kidolgozták és benyújtották az Ukrán Oktatási Minisztériumhoz a dokumentumcsomagot, mely tartalmazta a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány és Kárpátaljai M a
gyar Tanárképző Főiskola alapszabályát, a bejegyzésről szóló végzést, a főiskola koncepcióját,
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az óraterveket, a tanterveket, a tantervek listáját, a potenciális tanári kar listáját, kim utatást a
felszerelésről, technikai és anyagi eszközökről, épületről.
A megfelelő okiratokat egyeztettük az erre a feladatra jogosítvánnyal rendelkező állami
szervekkel. A koncepciót láttamozta a Kárpátaljai Területi Közoktatási Főosztály, a tanterveket
és óraterveket az ukrán Oktatáskutató Intézet és az Oktatási Minisztérium szakemberei véle
ményezték és hagyták jóvá. Az óraterveket például öt főelőadó véleményezte és hitelesítette
aláírásával. Az ukrán Oktatási Minisztérium 1994 májusában egy bizottságot küldött a hely
színre az előkészületi munkálatok ellenőrzésére. A bizottságban helyt kaptak a m inisztériumi
alkalmazottak mellett a Kárpátaljai Területi Oktatási Főosztály munkatársai, az Ungvári Á lla
mi Egyetem szakemberei. A bizottság a helyszínen tett látogatás m ellett megbeszéléseket foly
tatott a Határon Túli Magyarok Hivatalával, a Művelődési és Közoktatási Minisztériummal, a
Bessenyei György Tanárképző Főiskolával. A bizottság jelentésében javasolta a működési en
gedély kiadását és felterjesztette az akkreditálási bizottság elé. Az akkreditálási bizottság két
ülésén vizsgálták a főiskola ügyét. Alapszinten egy szakmai testület bírálta el a kérdést 1995.
június elején, majd beterjesztette a végső döntést kimondó testületnek, amely 1995. június 29ei ülésén elnapolta az ügyet. A szervezők tudomására jutott, hogy az Ungvári Állami Egyetem
és a Kárpátaljai Területi Közigazgatás egyes vezetői befolyásukat latba vetve akadályozták a
bejegyzést. Az egyik tisztségviselő a minisztériumnak írt levelében Magyarország U krajna
belügyeibe való beavatkozásának minősítette a kezdeményezést. (Orosz 1997, 176-177)
Az intézmény működési engedélyének megadása lassan szakmai kérdésből politikaivá vált.
A főiskola kezdeményezését támogatta az ukrán-m agyar kisebbségi vegyes bizottság negyedik
és ötödik ülése. 1995 nyarán több magas szintű találkozón is napirendre került az ügy. M int
ahogyan arról a sajtó tudósított, a két állam miniszterelnökeinek 1995 májusában Kijevben
megtartott találkozóján Horn Gyula és Jevhen Marcsuk, valamint az államfők 1995. októberi
New York-i találkozóján Göncz Árpád és Leonyid Kucsma biztosították egymást pozitív hoz
záállásukról a főiskola működésével kapcsolatban. 1995 szeptember 27-én az ukrán Oktatási
Minisztérium Kollégiumának (legfelsőbb irányító testületének) ülésén a működési engedély
megadásáról döntöttek. A döntésről értesítették Tóth Lórándot, az újonnan kinevezett kijevi
magyar nagykövetet, aki 1995. október 23-án Kárpátalján tett bemutatkozó látogatásakor in
formálta erről a helyi magyarság képviselőit és a sajtót. (Orosz 1997, 176-177)
Az okmányok kiadására mégsem került sor. A jegyzőkönyvet nem érkezett aláírni az értekez
letet vezető illetékes miniszterhelyettes, mert hirtelen leváltották, így a miniszter nem adott uta
sítást a licencia kiadására. Az alapítvány képviselőinek véleménye szerint azért nem kapták meg
az engedélyt, mert a Kárpátaljai Területi Közoktatási Főosztály illetékes képviselői levélben til
takoztak a bejegyzés ellen, megkérdőjelezve a főiskola alapításának célszerűségét, és kifogásol
ták, hogy az Ungvári Állami Egyetem, valamint a Kárpátaljai Területi Oktatási Főosztály nincs
kellőképpen informálva az ügyről. Az Alapítvány a működési engedély hiányában ismét speciá
lis képzésként indította az új évfolyamot. Erre az ukrán törvények szerint joga volt, hiszen a spe
ciális képzés hallgatói nem kapnak ukrán szabványú okiratot, és a törvényeknek m egfelelően
bármelyik jogi személyiséggel rendelkező társadalmi szervezet tarthat tanfolyamot, folytathat
oktatási tevékenységet. A tanévnyitóra meghívták a magyar állam képviselőit. Ebben az időben
Beregszászban tartózkodott a Határon Túli Magyarok Hivatala elnöke, aki a megnyitó napján a
városban, sőt ugyanabban az épületben tartózkodott, amelyben az ünnepség folyt, de a területi
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vezetés nyomatékos kérésére nem tette tiszteletét a megnyitón, ami jelzésértékűnek számított.
1996. június 10-11-én tartotta VI. ülését Kijevben az ukrán-magyar kisebbségi vegyes bizott
ság, ahol napirendre került úgy a főiskola, mint a vereckei emlékmű kérdése. Néhány nappal ké
sőbb, 1996. június 14-én ülésezett az Állami Akkreditációs Bizottság. Az Alapítvány képviselői
amikor a bizottság ülésére érkeztek, a reggeli lapokból értesültek arról, hogy a főiskola engedé
lyeztetésének kérdése m ár tulajdonképpen megoldódott. Ezek után már igazán nem volt megle
petés, hogy az Állami Akkreditációs Bizottság különösebb vita nélkül megadta az oktatásra fel
jogosító működési engedélyt, a licenziót. Az egyetlen feltétel az volt, hogy változtassák meg az
intézmény nevét, mert a „m agyar” szó azt sugallja, hogy magyarországi intézményről van szó.
Az ukrajnai oktatási törvény szerint minden, az országban működő intézmény ukrán, csupán az
oktatási nyelve lehet más. (Ezt a feltételt elfogadták az alapítvány képviselői és kérték a bejegy
ző szervtől, a Beregszászi Járási Adminisztrációtól a módosítást, amihez újra benyújtották az új
névnek (Kárpátaljai Tanárképző Főiskola [magyar tannyelvű]) megfelelően az alapszabályt.
A beadványt a járási adminisztráció elutasította, arra hivatkozva, hogy a közben megváltozott
rendelet értelmében előbb egyeztetni kell az ukrán oktatási miniszterrel.
A m űködési engedélyről döntöttek, de a bizottság csupán egy jegyzőkönyvi kivonatot tudott
adni, m ert az új formanyomtatvány még nem készült el. A jegyzőkönyvi kivonat olyan körm önfontan volt megfogalmazva, hogy tartalmát alig lehetett értelmezni, hiszen hiányzott belő
le az állítm ány. Sem a helyi, sem a magyarországi szervek nem akarták elhinni, hogy valóban
m egkapták a működési engedélyt. Hosszas huzavona után az illetékesek 1996. szeptember 16án kézhez kapták a Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola nevére kiállított hivatalos okira
tot (valam ilyen furcsa oknál fogva mégsem ragaszkodtak a névváltoztatáshoz). Az ünnepélyes
tanévnyitóra szeptember 24-én került sor. A megnyitóünnepségen részt vett Magyar Bálint mű
velődési és közoktatási m iniszter, Vitalij Bábák, U krajna közoktatási miniszterének helyettese,
Lábody László, a Határon Túli Magyarok Hivatala elnöke, Volodimir Prihogyko, a területi közigazgatás elnökének helyettese, Tóth Lóránd, a M agyar Köztársaság kijevi nagykövete, a kár
pátaljai felsőoktatási intézm ények vezetői, köztük az Ungvári Állami Egyetem rektora. Sok
szép és tám ogató szó hangzott el még azoktól is, akik korábban élesen támadták az intézményt.
A m agyar felsőoktatásért folytatott küzdelem első része lezárult, a kárpátaljai magyarság
rendelkezik egy önálló, alapítványi formában m űködő felsőoktatási intézménnyel, bár a prob
lémák nagy része maradt.

K ilá tá s o k
Az ukrán oktatási m inisztérium 1997. május 14-én tette közzé a nemzeti kisebbségek okta
tási koncepcióját. Ennek lényege a polikulturális oktatás, amelyen a koncepció definíciója sze
rint az „ukrán mentalitás kialakítását” értette. A tervezet a nemzetiségi iskolák rendszerét az
óvodai és elemi iskolai képzésre redukálta.
1997. augusztus 4-én jelent meg a „koncepció” második változata, amely csak jelentéktelen
módosításokban téréi az elsőtől. Kihagyták az „ukrán mentalitás kialakítása” kifejezést, ám a
dokum entum szellemében és konkrétumaiban továbbra is ezt irányozza elő. Az anyanyelvi ok
tatás rendszerében nem szerepelnek a nemzetiségek nyelvén működő általános és középisko-
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Iák, hogy a szak és felsőfokú oktatási intézményekről már ne is szóljunk. A hangsúly a polikulturális nevelésre esik, ami alatt azt kell érteni, a koncepció szerint, hogy az iskola keretén be
lül különböző anyanyelvű gyerekeket oktatnak - kétnyelvű tanárok általában - ukrán nyelven,
s mindezek alól csak az „etnikai jellegű tantárgyak” képeznek kivételt. A tervezet a m atem ati
kai, technikai, művészeti stb. jellegű tantárgyakat is az „ukranisztika” körébe sorolja. A m áso
dik tervezet a földrajzi nevek anyanyelven történő használatát is „kifelejtette” a deklarált jo g o
sítványok köréből.
Megszületett a koncepció harmadik változata, ami az előző kettőhöz viszonyítva is roszszabb, pontosabban egyértelműbb. Az előző két tervezetben burkoltabban szerepeltek azok a
törekvések, amelyek a nemzeti kisebbségi oktatási hálózat leépítéséhez vezethetnek. Ebben a
változatban egyértelműen leírták, hogy anyanyelvű oktatás az elemi tagozaton valósulhat meg,
a későbbiekben előbb néhány tárgy, majd az összes többi ukrán nyelven tanítandó.
Az oktatási koncepció egyoldalúan, csak a nemzetiségi iskolák szám ára javasolja a polikulturális (mullikulturális) oktatási elmélet bevezetését. Ez egyrészt diszkriminatív jellegű és al
kotmányellenes, mert az állampolgárokat faji szempontok alapján különbözteti meg. A kisebb
ségek számára célszerűnek tartott oktatási elmélet alatt az első változatban egyértelműen, a m á
sik két változatban burkoltan az „ukrán mentalitás kialakítását” értik, ami azt jelenti hogy a k i
sebbségektől nem az ukrán társadalomba való betagozódást, hanem az ukrán nemzetbe való
beolvadást várják, integrálódás helyett asszimilálódási, ami ellentéte a multikulturalizmus p e
dagógiai elméletének.
Az adott koncepció nem csak pedagógiai, de politikai szem pontból is veszélyes. A benne
foglaltak ellentmondanak az összes hatályos, kisebbségek jogaival, oktatásával, anyanyelv
használatával kapcsolatos kisebbségi, oktatási, nyelvtörvénynek és az alkotmánynak. Az alkot
mánnyal nem egyező törvények elfogadása csak alkotmánymódosítás esetén lehetséges. Ennek
értelmében a koncepciótervezet eleve törvényellenes, és esetleges kierőszakolt elfogadása m a
gával vonja a meglévő törvények módosítását. Országos szinten az adott koncepció hasonlít
ahhoz az állapothoz, triviális hasonlattal élve, amikor a gombhoz szeretnénk varrni a kabátot.
A koncepció szellemében a polikulturalizmust hirdeti mint új elméletet, valójában az asszimi
lációt irányozza elő, hiszen oktatásuk szempontjából csak az átirányító technikát ajánlja szám uk
ra. Ennek következtében a legerősebb pozíciókkal bíró kisebbségek meglévő oktatási hálózatá
nak szerkezeti felbomlását jelentené, annak leépítéséhez vezet, mert nem engedélyezi a nyelv
megőrző programot. A tervezet a kisebbségekről sértő módon, eleve szeparatista törekvéseket fel
tételez, és kulturális integrációjukat az ukrán társadalomba történő beolvadással, s nem a nemze
tiségi önazonosság megóvásának intézményes rendszere, s jogi garanciák kiépítése útján kívánja
megvalósítani. A tervezet gyakorlati alkalmazása a nemzetiségi nyelven működő iskolahálózatok
teljes felbomlását eredményezné, annak minden negatív következményével együtt. Nemzetiségi
és társadalmi feszültségeket szít egy amúgy is végletekig terhelt szociális helyzetben.
Amennyiben a koncepciónak ezt a változatát fogadják el, úgy ez egyes kisebbségek szem
pontjából teljes mértékben a vertikális mobilitás negatív irányát eredményezi, hiszen nincsen
biztosítva a képzés szakmai háttere, a tanárok nem beszélik az ukrán nyelvet, így egy köztes
nyelven folyó mélyvíztechnikának lesznek kitéve a kisebbségi tanulók, aminek eredménye,
hogy be sem szállhatnak a társadalmi mobilitás hordozóját jelképező „liftbe”, a magasabb szin
tű oktatási rendszerbe.
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