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Adalékok a kárpátaljai magyarok társadalmi 
problémáinak megértéséhez

Szerkesztői előszó

HIRES-LÁSZLÓ KORNÉLIA1

Ukrajna és azon belül Kárpátalja a 2013/2014-es események (a Janukovics elnök 
megbuktatásához vezető „méltóság forradalma”, a Krím félsziget Oroszország általi 
megszállása, az egész Európa biztonságát veszélyeztető és gazdasági fejlődését 
vissza vető kelet-ukrajnai fegyveres konfliktus kitörése) következtében egyre több 
változást él át. Az országban uralkodó politikai, gazdasági, katonai krízis következté-
ben Kárpátalja és az itt élő magyar közösség egyre inkább az érdeklődés fókuszába 
került Magyarországon és Ukrajnában egyaránt. Ezt az érdeklődést jelzi, hogy 2015 
és 2017 között a térségben több kutatás is zajlott. Ezek közül kiemelhetünk néhány 
nagymintás kérdőíves lekérdezést. A GeneZYs20152, illetve az Ifjúság 20163 a fiata-
lokat (a 15–29 éves kárpátaljai magyarokat) célozta meg. A TANDEM 20164 kérdő-
íves kutatás a magyarok és az ukránok egymás mellett élését hivatott feltérképezni, 
illetve igyekezett minél alaposabb képet bemutatni a társadalmi változásokról, ame-
lyek a térségben zajlanak a gazdasági, politikai krízisek következtében. A Metszetek 
ezen tematikus számában számos olyan elemzést és értelmezést olvashatnak, ame-
lyek ezeknek a kutatásoknak az eredményeit, következtetéseit is árnyalják, és továb-
bi tám pontokat adnak a régióban zajló események, folyamatok megértéséhez. Köz-
gazdászok a térségben végbement gazdasági hanyatlást, valamint a helyzetből adódó 
lehetőségeket mutatják be. A migráció a térséget és egész Európát érintő probléma. 
Kárpátalján az országban kialakult bizonytalan helyzet miatt mind az állandó, mind 
az ideiglenes migráció tömegeket érint. A demográfusok esettanulmánya ezt az élet-
helyzetet mutatja be, szakirodalmi kontextusba helyezve. A régióban is egyre na-
gyobb lendülettel folyó nyelvi tájképes elemzésekből három olyan elemzést ol-
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vashatunk, amelyek a nyelvi tájképet a társadalmi folyamatok bemutatására és 
értel mezésére használják. A turizmus kérdése valamilyen módon szinte minden ta-
nulmányban megjelenik, mint a kárpátaljaiak megélhetését és túlélését elősegítő 
lehetőség – a gazdasági ágazat társadalmi átalakulást kíván és hoz magával. Erről ad 
pontos leírást a gyakorlatban és elméletben is otthonosan mozgó szakértő. Előkerül 
a kárpátaljai magyarság hosszú távú megmaradásának egyik kulcskérdése, a peda-
gógusok elvándorlásának problémája, valamint szóba kerülnek a helyben maradás 
kihívásai. Az itt közölt írásokból nem kapunk teljes és egész képet Kárpátalja társa-
dalmi jellemzőiről, és mondhatnánk azt is, hogy bármennyi tanulmányt összegyűjt-
hettünk volna a tematikus számunkhoz, az apró részletekről egy szaktanulmány 
sem tud átfogó képet nyújtani. A pillanatfelvételünk és értelmezéseink mindig csak 
az aktuális eseményekről árulkodnak, a megjelenés és az írások megjelentetése kö-
zött mindig eltelik valamennyi idő, ám a társadalmi folyamatok kisebb-nagyobb in-
tenzitással állandó jelleggel, dinamikusan zajlanak. Mindezek ellenére mindent 
meg teszünk annak érdekében, hogy megragadjuk és leírjuk mindazt, amit a társa-
dalmi folyamatokra érzékeny kutatóként látunk és tapasztalunk.


