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2010-ben 

 
Intézményes magyar nyelvű tankönyvkiadás 1945-től van Kárpátalján. 

A tankönyveket a közelmúltig kizárólag az ungvári magyar tankönyvszerkesztő-
ség készítette, amely a Szovjetunió széteséséig a kijevi köztársasági tankönyv-
kiadóhoz tartozott, majd mintegy másfél évtizeddel ezelőtt a lembergi Szvit 
állami tankönyvkiadóhoz csatolták. Az ukrajnai magyar tankönyvkiadás hanyat-
lását jelzi, hogy a szovjet időszakban tizenhárom állandó munkatárssal működő 
szerkesztőségben jelenleg két főállású szerkesztő és egy-egy részmunkaidős 
korrektor, valamint segédszerkesztő dolgozik. 

A szovjet korszakban Kárpátalján óraműszerű pontossággal folyt a 
magyar nyelvű tankönyvek kiadása, évente húsz-huszonöt cím látott napvilágot. 
Ukrajna függetlenné válásával a magyar tankönyvek megjelentetése bizonyta-
lanná vált, Kijevet ugyanis semmilyen konkrét jogszabály nem kötelezi a nem-
zetiségi iskolák anyanyelvű tankönyvellátásának a biztosítására. Ennek folytán a 
magyar tankönyvek kiadása is maradékelv szerint, kijárásos alapon, s nem utol-
sósorban az illetékes minisztérium döntéshozóival fenntartott személyes kap-
csolatok révén történik. Ennek ellenére 2006-ig, amíg a kárpátaljai magyarság-
nak volt parlamenti képviselője, a magyar iskolák tankönyvellátása kisebb-
nagyobb zökkenőkkel ugyan, de nagyobbrészt megoldódott. 

A magyar iskolák tankönyvellátásában 2007-től gyökeres romlás követ-
kezett be. Ettől kezdődően csak rendkívüli erőfeszítésekkel, kilincseléssel és 
döntő részben a magyar állam vezetőinek közbenjárásával sikerült részlegesen 
biztosítani a szükséges tankönyvek megjelentetését. A jelzett évben az oktatási 
minisztérium menet közben leállította a 7. osztályos biológia és földrajz tan-
könyveinek fordítását, s nem adták ki magyarul a hetedikes Ukrajna történetét 
sem. A hatodik osztálytól kezdődően elmaradt az egészségtan, munka, zene 
stb. tantárgyak könyveinek megjelentetése. 2009 szeptemberében pedig a tárca 
levélben közölte, hogy a nemzetiségi iskolák tanulói ukrán nyelven kapják meg 
a kilencedikes Ukrajna története, Földrajz, Jogismeret és Művészetkultúra tan-
könyveket.  

Ugyancsak 2007-ben kellett volna elkezdődnie az 1-4. osztályos magyar 
iskolai tankönyvek törvényben előírt ötévenkénti újrakiadásának, ám a mai 
napig egyetlen könyvet sem adtak ki az elemi iskolai osztályok számára, jóllehet 
idén a negyedik osztály lenne soron. A minisztérium azonban már januárban 
jelezte, hogy ebben az évben sem finanszírozza az alsó tagozatos osztályok 
tankönyveinek megjelentetését. 



Ukrajna függetlenné válása óta nem jelent meg a magyar iskolák 
számára egyetlen példatár, földrajzi és történelmi atlasz, munkafüzet, szótár 
sem. De gondot jelent az is, hogy a minisztérium a különböző tankönyvcsalá-
dokból nem következetesen, hanem önkényesen jelöli ki a magyar iskolák 
számára lefordítandó könyveket, így az egyes osztályokban sok esetben nincs 
megfelelő folytonosság az egyes tárgyak tankönyvei között.  

Az ukrajnai nemzetiségekre nézve diszkriminatív, hogy míg az ukrán 
iskolák minden tantárgy esetében háromféle tankönyv közül válogathatnak, 
addig a nemzetiségek tanintézeteinek csupán egyetlen könyvet jelöl ki a 
minisztérium, az érintettek véleményének kikérése nélkül. 

Az ukrán oktatási minisztériumban már korábban megfogalmazódott 
az a szándék, hogy megszünteti a nemzetiségek anyanyelvű oktatását. Nyíltan 
ezt az elképzelést nem hangoztatták, de négyszemközti beszélgetésekben el-
mondták, hogy a nemzetiségi iskoláknak az anyanyelvi tárgyak kivételével az 
alaptantárgyak oktatásában előbb-utóbb át kell térniük az ukrán nyelvre. A múlt 
év novemberében azonban a tárca nem leplezte tovább a szándékát, s nem 
rendelte meg a magyar iskolák 10. osztálya számára a fordításos könyveket. 

A kárpátaljai magyar közvélemény elemi erejű felháborodásának, az 
ukrajnai magyar szervezetek tiltakozásának és a magyar diplomácia fellépésének 
köszönhetően azonban az ukrán oktatási minisztérium bejelentette, hogy mégis 
finanszírozza a tizedikes magyar tankönyvek kiadását. A tanügyi tárca vezetője 
ezt írásban is megerősítette Balázs Péter magyar külügyminiszternek múlt 
decemberi kijevi látogatása során. 

Az, hogy teljesíti-e a minisztérium az ígéretét, csak júliusban vagy 
augusztusban derül ki, ekkor válik ugyanis esedékessé a most készülő új ukrán 
tankönyvek fordítása.  

 
 


