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Egy titokzatos nemzetrész nyomában
Grezsa István a korai MDF-ről, közép-európai történetekről és a 
szívós kárpátaljai magyarságról

Grezsa István fiatal, végzett orvosként kapcsolódott a rendszerváltás politi-
kai életébe Hódmezővásárhelyen. Irodalomtörténész édesapjával részt vett a 
második lakiteleki találkozón, a hódmezővásárhelyi MDF egyik alapítójaként, 
vezetőjeként került a közélet sűrűjébe. A rendszerváltás számára – hasonló-
an nemzedéke sok tagjához – összekapcsolódott nemzetpolitikai kérdésekkel, 
a határon túli magyarok sorsával való foglalkozással. 2014 óta a határon át-
nyúló beruházások ellenőrzéséért felelős miniszteri biztosként, továbbá 2015 
óta kormánybiztosként tevékenykedik, amely minőségében különös figyelmet 
fordít a pillanatnyilag legveszélyeztetettebb nemzetrész, a kárpátaljai magyar-
ság sorsára. Úgy gondolja: 2010-ben a korábbi gondolkodást felváltotta egy 
új típusú, gazdasági fejlesztésekre építő nemzetpolitika, amelynek végső célja 
annak elérése, hogy magyarnak lenni mindenhol érdemes és jó legyen.

Mennyire befolyásolta a családi hát-
tér a későbbi politikai szerepvállalá-
sát?

Anyai nagybátyám ’56-os elítélt volt� 
Orvosként vett részt a forradalmi ese-
ményekben Hódmezővásárhelyen, ami-
ért tizenkét évre ítélték� Ebben az érte-
lemben egész fiatalkoromat áthatották 
a magyarságról szóló viták, amelyek 
forradalmár lelkületű nagybátyám és 
a katolikus, piarista gimnáziumot vég-
zett, de mégiscsak egy kulákgazda fiá-
nak minősített apám között folytak� E 

viták aztán különös fénytörést kaptak a 
rendszerváltás éveiben, amikor a Csoó-
ri Sándor-i „mi a korszerű?” kérdésre a 
hangos, harcias, antikommunista reto-
rikával operáló Szabad Kezdeményezé-
sek Hálózata (később Szabad Demok-
raták Szövetsége), valamint egy széles, 
nemzeti, össztársadalmi támogatottsá-
got maga mögött tudó mozgalom, a ké-
sőbbi Magyar Demokrata Fórum próbált 
választ adni� Én akkor is azt gondoltam: 
fiatal korában az ember nem vetheti el 
a forradalmi hevületet, ugyanakkor a 
korszerű mégis az, ami akkor nem tűnt 
korszerűnek – a széles támogatottságú, 
nemzeti mozgalom�

Apám irodalomtörténészként, Németh 
László-kutatóként, a népi szárnyhoz 
tartozó értelmiségiként részt vett azok-
ban az írószövetségi harcokban, ame-
lyek a ’80-as években a rendszerváltás 
küzdelmeinek egyik fő terepét jelentet-
ték� Részletesen beszámolt az ottani fel-
szólalásokról, amelyek ma már egyfajta 
kelet-közép-európai abszurdként is fel-
foghatók� A hatalom jól tudta, hogy az 
értelmiségnek milyen ereje lehet, ezért 
próbálta kisebb-nagyobb zsarolásokkal 
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kifogni a szelet a vitorlájukból� Ezek a 
beszámolók, élmények szinte belesodor-
tak a közélet sűrűjébe� Jól emlékszem, 
édesapám milyen lelkesen tért haza az 
első lakiteleki találkozóról� Egy évvel ké-
sőbb, a másodikra már együtt mentünk, 
egy hódmezővásárhelyi orvos barátom 
társaságában� Így jó sorsom frissen 
végzett orvosként a lakiteleki alapítók 
közé sodorhatott� Magam is úgy éreztem, 
hogy az MDF-et nekem találták ki�

Ezek szerint nem volt kérdéses az Ön 
számára, hogy melyik alakuló formá-
ciót válassza…

Egyáltalán nem� A hódmezővásárhelyi 
MDF az elsők között alakult� A máso-
dik lakiteleki találkozó 1988� szeptem-
ber 3-án zajlott le, a hódmezővásárhelyi 
szervezet megalakulását már október 
1-jén, a szegedi demográfiai fórumon 
bejelentettük� Talán érdekesebb, hogy 
még egy év se telt el a mozgalommá ala-
kulás óta, amikor a Hódmezővásárhe-
lyen nagyon erős bázissal bíró Szabad 
Kezdeményezések Hálózata megkeresett 
minket, hogy egyesüljünk, hiszen „tulaj-
donképpen egyet akarunk”� Úgy gondol-
tam – és a helyi szervezet tagjai ebben 
támogattak –, hogy építsünk külön, ön-
álló szervezeteket, és ha a „jó sors” úgy 
hozza, nem zárkózunk el az ellenzéki 
erők összefogása elől� Nagyon gyorsan 
kiderült, hogy ez bölcs döntésnek bizo-
nyult� 

Óriási mozgolódás volt azokban az 
években. Megvoltak az általános 
követelések – szabad választások, a 
megszálló csapatok kivonása –, de 
a legtöbb településnek megvoltak a 
„helyi ügyei” is. Hódmezővásárhelyen 
mi volt a legfontosabb ilyen kérdés?

A legfontosabb kérdésnek 1956-ot mon-
danám� Ennek a kezelése mindenki 
számára „ballasztot” jelentett: egyfelől 
a hatalom számára, amely tudta, hogy 
valami sötét dolog terheli a lelkiismere-
tét� Másfelől a rendszerváltásra készülő 
erők számára is, hiszen tulajdonkép-

pen nem sokat tudtak a forradalomról� 
1956-tal kapcsolatos emlékem, hogy 
1989� január 3-án, tehát még a Pozs-
gay-féle bejelentés előtt Hódmezővásár-
helyen tartottunk egy konferenciát, ahol 
többek között Csurka István, Lezsák 
Sándor és Bíró Zoltán szólalt fel, akik 
már egyértelműen forradalomról és sza-
badságharcról beszéltek� Mi akkor attól 
tartottunk, hogy a rendőrség mindany-
nyiunkat letartóztat� Másnap be is je-
lentette a Szabad Európa Rádió, hogy 
engem és ugyancsak MDF-alapító orvos 
barátomat, Kószó Pétert letartóztatta a 
rendőrség� Ebből semmi sem volt igaz, 
ezért a helyi párt- és állami vezetés kér-
te, hogy cáfoljuk� Erre mi azt mondtuk: 
mi nem tudunk olyat cáfolni, amit nem 
hallottunk� Márpedig úgy tudjuk, hogy 
a Szabad Európa Rádió hallgatása tilos, 
mi pedig törvénytisztelő állampolgárok 
vagyunk� Ilyen típusú rendezvények 
hétről hétre voltak, mai fejjel sokan ta-
lán már nem is értik azt a pezsgést, ami 
akkor jellemző volt� Tudtuk, akármi is 
történik, történelmi időket élünk át, mi 
pedig minden erőnkkel – családi életün-
ket is feláldozva – szerveztük az MDF-et�

Mintha az Ön által említett „pezsgés” 
nemzetpolitikai téren is jellemző lett 
volna. Az 1988 nyarán tartott Er-
dély-tüntetés 1956 óta nem látott tö-
meget mozgatott meg, később pedig, 
1989 decemberében a temesvári ese-
mények alakították a magyar közgon-
dolkodást. Egy nemzetben gondolko-
dó, nemzetpolitika iránt érdeklődő 
ember hogyan élte meg mindezeket?

Nemzedékem számos tagjához hasonló-
an a ’70-es évektől én is rendszeresen 
jártam Erdélyt� Nagyon sok emberben 
tudatosult ekkor, hogy a határon túl 
is élnek magyarok� Mondhatjuk, szá-
munkra a külhoni magyarság kérdé-
se mindig is párhuzamosan futott a 
rendszerváltás ügyével� Az említett fa-
lurombolási tüntetés mellett idesorol-
nám a bős-nagymarosi vízlépcső elleni 
megmozdulásokat is� A messzebbre lá-
tók már akkor érezték, hogy ez az ügy 
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szintén vegytiszta nemzeti kérdés a 
szlovákokkal való kapcsolat viszonyla-
tában� Mindez felszínre hozta a párizsi 
békeszerződés ügyét, ami Trianonhoz 
képest három újabb falut csatolt el Ma-
gyarországtól, és fizikailag lehetőséget 
biztosított Csehszlovákiának az erőmű 
megépítésére� De akár a Délvidékről is 
beszélhetünk: számos délvidéki bará-
tunkkal együtt jártunk a szegedi egye-
temre� 1990 kora őszén Antall József 
hívott fel a kórházban, ahol dolgoztam, 
mert tudta, hogy vannak délvidéki isme-
rőseim� A belgrádi nagykövetség vezeté-
sét akkor még nem tudták lecserélni, ők 
pedig azt jelentették, hogy teljes nyuga-
lom van Jugoszláviában, nagyszerűen 
halad a Milošević-féle kormányzás� A mi 
barátaink persze azt mondták, hogy a 
puskaporos hordó bármikor robbanhat� 
Ezt ott mindenki tudta is – ellentétben a 
hivatalos követségi jelentéssel�

A korai MDF-ben mennyire kapcsoló-
dott be a határon túli magyarsággal 
kapcsolatos politika alakításába?

Az MDF vezető testületeiben, például a 
választmányban résztvevőknek egya-
ránt szívügye volt a határon túli magya-
rok sorsa� Ilyen értelemben nem is volt 
szükség ennyi „érdeklődőre”� Közvet-
lenül nem vettem részt a döntésalakí-
tásban, de az természetes volt, hogy az 
MDF-ben politizálók odafigyelnek ezek-
re a kérdésekre� Az 1989-es romániai 
forradalom idején Hódmezővásárhelyen 
is az óriási méretű szolidaritás volt meg-
figyelhető� Ez alkalmat adott arra is, 
hogy az egykori nagy mezőváros lakos-
sága megmutassa erejét: az öreg néni 
egy kiló cukoradományától az üzletveze-
tőig, aki beengedett minket az üzletébe, 
hogy vigyük, amit szeretnénk, „a többi 
az ő dolga”� Az első adományozók között 
voltunk� Az egyetlen magyarországi ál-
dozat Tóth Sándor hódmezővásárhelyi 
sofőr volt, akit Aradon lőttek le a segély-
szállítmány kivitelekor� Jómagam ben-
ne voltam abban a konvojban, amelyet 
december 27-én szervezett Lezsák Sán-
dor: 156 tehergépkocsi jutott ki Maros-

vásárhelyre� Svájci orvosi műszereket is 
vittünk, átadtuk a Marosvásárhelyi Or-
vosi Egyetemnek, ahol a rektor, egy vég-
telenül européer, kedves, kommunikatív 
embernek mutatkozott� Néhány hónap 
múlva tudhattuk meg róla, hogy a Vat-
ra Românească nevű szélsőségesen na-
cionalista román szervezet helyi elnöki 
posztját vállalta el� Ez így, mind együtt 
jelenti Kelet-Európát�

A „határon túli magyarság” szókap-
csolat használata során az anyaor-
szági magyar általában Erdélyre asz-
szociál. Az Ön esetében mikortól 
beszélhetünk egy konkrétan Kárpát-
alja felé mutatkozó érdeklődésről?

Kárpátalja mindig is a legtitokzatosabb 
és legelzártabb nemzetrész volt� Nekem 
a rendszerváltás környékéről az a nem 
túl kellemes emlékem van, hogy az utol-
só szovjetunióbeli hadgyakorlaton or-
vosként vehettem részt, így láthattam a 
rendszer szétesésének katonai vonatko-
zásait� Kárpátalján még érezte az ember, 
hogy „itthon” van – aztán következtek a 
nagyon hosszú ukrán és orosz síkságok, 
és még a Don mellett is elhaladt a vo-
natunk… Kárpátalja sokáig – e titokza-
tosság miatt is – távolinak tűnt� Ezért 
is volt nagyon érdekes a Miniszterelnök 
Úr felkérése a kormánybiztosi pozícióra� 
Magamban gondolkodtam is rajta, hogy 
miért én, és miért éppen Kárpátalja� Az-
tán nagyon gyorsan rá kellett jönnöm 
az ottani viszonyok megismerésekor, 
hogy amit hátránynak gondoltam, az in-
kább előny: semmilyen rokoni, különö-
sebb baráti vagy üzleti elköteleződésem 
nem volt e világ felé� Ez a távolságtartás 
szükséges egy szláv tengerben, a koráb-
ban a Szovjetuniónak nevezett kommu-
nista alakulat béklyójában létező közös-
ség megértéséhez�

Kárpátalján komoly gazdaságfejlesz-
tési programokat indított el a magyar 
állam. Voltak ennek korábbi mintái, 
vagy teljesen új programokról beszél-
hetünk?
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Ha a rendszerváltásra vagy a még koráb-
bi időszakra visszaemlékezünk, azt lát-
hatjuk, hogy a nemzetpolitika kimerült 
abban, hogy tiltakozunk� Tiltakozunk 
azok ellen a jogsértések ellen, amelyek 
ilyen-olyan mértékben tulajdonképpen 
Trianon óta sújtják a Kárpát-medencei 
magyar közösségeket� A rendszerváltás 
után megemlékezhetünk nagy veszte-
ségeinkről – a felvidéki kitelepítésekről, 
a málenkij robotról, az ’56 utáni erdélyi 
megtorlásokról� El kellett jönnie azonban 
annak az időszaknak – és talán negyed-
századdal a rendszerváltás után már itt 
is volt az ideje –, hogy megfordítsuk a 
dolgot: a jogok fejlesztése mellett el kell 
érnünk azt, hogy megérje magyarnak 
lenni a Kárpát-medencében száz évvel 
Trianon után� Ezt pedig csak gazdasá-
gi fejlesztéssel lehet elérni� Ez a gazda-
ságfejlesztési program tehát nemcsak az 
anyagi segítségnyújtásról, hanem szem-
léletváltásról is szól� Expanzióba kell 
kezdenünk itt, a Kárpát-medencében� 
Klebelsberg Kunó Trianon után felis-
merte, hogy más esélyünk nincs, mint 
az emberi erőforrás� Ehhez hasonlóan 
2010 után a kormány úgy döntött, hogy 
nem a támogatásalapú nemzetpolitikát 
növeli, hanem minden Kárpát-meden-
cében élő magyar számára reményteljes 
jövőt próbál felvázolni; hogy érdemes 
legyen kitartani, magyarnak lenni, sőt 
nemcsak érdemes, de jó is� Ha pedig 
Kárpátalján eredményeket tudunk elér-
ni, miért ne tudnánk a jobb módban élő 
területeken is?

Ukrán oldalról hogyan értékelik a 
kárpátaljai fejlesztéseket: „belügyek-
be való beavatkozásnak” vagy segít-
ségnek?

Kárpátalján figyeltünk fel először arra, 
hogy a többségi társadalom részéről 
is szabad utunk van� Mondom ezt an-
nak ellenére, hogy a kijevi Rada mos-
tani oktatási törvényről szóló döntése 
kifejezetten magyarellenes� Hatalmas 
ugyanakkor a különbség a kárpátal-
jai ukrán-ruszin többség és a hivatalos 
ukrán politika között� Előbbiek ugyanis 

nagyfokú szimpátiával viseltetnek Ma-
gyarország iránt� Két esztendővel ezelőtt, 
a rendszerváltás utáni első kétnyelvű 
reprezentatív kutatással meg is mértük: 
a kárpátaljai ukránok 66%-a feltétlen 
szimpátiával tekint Magyarország felé� 
Másképp mondva: értékelik azt, hogy a 
magyar állam a mindennapokban jelen 
van, és nagyon sok esetben vegytiszta 
ukrán állami feladatokat vállal át� 

Nagyon összetett kormányzati prog-
ramról beszélünk: egészségügy, okta-
tás óvodától a felsőoktatásig, turiszti-
ka, kultúra. Lehet azt mondani, hogy 
a fő cél Kárpátalja vonzóvá tétele – 
egyrészt a magyarországi magyarok, 
másrészt az ukránok felé?

Igen� A magyar alkotmány megszab-
ja kötelezettségeinket minden külho-
ni nemzetrész felé, így természetesen a 
Kárpátalján élő magyar közösség támo-
gatása is kötelességünk� Már a királyi 
Magyarországnak is a legszegényebb 
vidéke volt Ung, Ugocsa, Máramaros 
és Bereg vármegye� E terület magyar-
ságára jó példa, hogy Bereg vármegye 
javaslata volt a millenniumi ünnepség-
sorozat� Emellett tudomásul kell ven-
nünk a történelmi tényeket: Kárpátalja 
mindig soknemzetiségű volt, a nemzeti-
ségek komoly keveredése volt jellemző� 
A többség szimpátiája nélkül nem le-
het hathatósan beavatkozni egy terület 
életébe� Nem építhetünk gettókat, sem 
kulturális, sem gazdasági értelemben� 
A kárpátaljai többség viszonylatában 
szerencsére jó partnerre találtunk� A 
„belügyekbe való beavatkozás” félelme 
– ami időnként visszaköszön például 
Romániában vagy Szlovákiában – itt ol-
dódóban van� A közép-európai országok 
csak együtt képesek boldogulni Euró-
pában� Mi jól ismerjük ezt a gondolatot: 
a Szent István-i állameszme nagyrészt 
épp erre épült, ahogy a Kossuth-féle du-
nai konföderáció javaslata, vagy a Né-
meth László-i „tejtestvériség” is� Másik 
oldalról szomszédjainknak is tudomásul 
kell venni, hogy a Kárpát-medence leg-
népesebb nemzeti közössége a magyar� 
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Semmi különleges nincs abban, hogy 
hazájának nem a 93 ezer négyzetkilo-
méternyi területet, hanem a Kárpát-me-
dencét tekinti� Nem azért, mert realitása 
lenne bármilyen területi revíziónak, ha-
nem éppen a Szent István-i állameszme 
jegyében: a realitás az legyen, hogy a 
közép-európaiak ismerik, megértik egy-
mást� 

A magyar kezdeményezésektől való 
belső ukrán félelmek vezetnek el pél-
dául a most meghozott oktatási tör-
vényig?

Az oktatási törvény egy alap-
vetően belpolitikai jellegű 
nemzetépítéshez kötődő jog-
szabály� Ukrajna 26-27 éves 
állami léte nem igazán nevez-
hető sikertörténetnek� Nem 
tudtak mit kezdeni a mintegy 
8 millió oroszajkú honfitár-
sukkal, a testvérnépek közötti 
háború Kelet-Ukrajnában és 
a Krím annexiója új belpo-
litikai helyzetet teremtett� A 
megalakulásakor 52 milliós 
Ukrajna nem véletlenül nem 
tart népszámlálást – igazán 
senki sem akarja tudni a va-
lós adatokat� Ami Kárpátalját 
illeti: Kijevnek óriási lehető-
sége lett volna legnyugatibb 
megyéjét – amely szinte négy-
zetkilométerre ugyanakkora, 
mint a Székelyföld – egyfajta 
mintaprogram keretében fel-
mutatni, kiterjedtebb gaz-
dasági önállóságot engedni 
neki, nagyobb erőforrásokat 
bevonni a fejlesztésébe� Nem 
látjuk ugyanakkor, hogy a 
magyar állami segítség mellett 
az ukrán állam hasonló prog-
rammal jelentkezne, sokkal 
inkább nacionalista irányba 
tereli a politikát� Még egyszer 
hangsúlyozom: hatalmas az 
ellentét a kárpátaljai többség 
véleménynyilvánítása és a ki-
jevi akarat között� És még egy 

érdekesség: a hágókon túl, az ukrán 
nacionalizmus fészkében, Lembergben, 
valamint Ivano-frankivszk és Csernyivci 
megyékben óriási a nosztalgia az Oszt-
rák-Magyar Monarchia időszaka, mint 
a béke és prosperitás korszaka iránt� 
Eközben mintegy másfél éve szervezett 
sajtókampány zajlik Kijevben, ahol Ma-
gyarország a „fekete bárány”�

A székelyföldi autonómiáról időről 
időre szoktunk beszélni. Kárpátalján 
ennek mekkora realitása van?

Matl Péter: Zrínyi Ilona és II. Rákóczi Ferenc bronzszobra a Munkácsi várban.
A Rákóczi-hagyomány a mai napig él a kárpátaljai nemzetiségek körében.
Forrás: http://matl-art.in.ua/portfolio/
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Ez az egyetlen terület a Kárpát-meden-
cében, ahol erről volt jogszerű szavazás� 
Leonyid Kravcsuk elnök betartva ígére-
tét, az első, 1991-es választásokon meg-
kérdezte erről a kárpátaljaiakat, akik 
egyöntetű akarattal, 80%-os többséggel 
támogatták az autonómia kialakítását� 
Ne felejtsük el, hogy Kárpátalján 12% a 
magyarok aránya! Sajnos azonban jelen-
leg nem a jogok bővítése, hanem szűkí-
tése felé tesznek lépéseket� Ez szerintem 
instabilitáshoz vezet, pedig Ukrajnának 
most leginkább stabilitásra és a testvér-
háború befejezésére lenne szüksége�

Az autonómiáról szólva – a magyarok 
arányából következően is – megke-
rülhetetlen a ruszinok kérdése. Tud-
juk, II. Rákóczi Ferenc alatt a fejede-
lem leghűségesebb támogatói voltak, 
maga a felkelés is a tiszaháti terület-
ről indult ki. Mennyire megfogható 
kérdés ez ma?

Történelmi tény, hogy a ruszinokat gens 
fidelissimának (leghűségesebb népnek) 
nevezték, ráadásul élő Rákóczi-hagyo-
mány van a kárpátaljai nemzetiségek – 
és nem csak a magyarok – körében� A 
ruszinkérdés erőteljesen átpolitizált� Az 
ukránok azt mondják, hogy ruszinok 
nincsenek, ők valójában ukránok – aki 
ruszinokról beszél, az az orosz propa-
gandát szolgálja� Az ukránokon kívül 
ugyanakkor a térségbeli országok – Len-
gyelország, Szlovákia, Magyarország, 
Szerbia, Románia – elismerik a ruszint 
önálló nemzetiségként, Magyarorszá-
gon például önálló önkormányzatuk is 
van� Nem igaz az sem, hogy nincs ru-
szin nyelv� Népzenéjükben, öltözködé-
sükben, gondolkodásukban is érezhető 
a különbség – ugyanakkor, ha valakit 
az utcán megkérdezünk, nem fogja azt 
mondani, hogy ő ruszin� A nemzeti ön-
tudatra ébredésnek egy olyan fokán áll-
nak, mint amin a magyarok állhattak 
a 19� század elején� Érdekes ugyanak-
kor, hogy minél távolabb élnek hazá-
juktól, annál nagyobb az öntudatuk: 
elég, ha csak az Egyesült Államokban 
élő ruszinokról beszélünk� Azt is keve-

sen tudják, hogy 34 ruszin gyökerű falu 
van Kelet-Magyarországon, de már csak 
Komlóskán tanítják a nyelvet� A szatmá-
ri békében csak a magyar nemzetiségű 
kurucok kaptak mentességet, a ruszi-
nok nem – így kerültek sokan közülük 
az Alföldre, ahol kevésbé keresték őket� 
Azt persze már ezek a falvak sem igazán 
tudják, hogy a településük ruszin gyö-
kerű� Ez is mind jellegzetes Kárpát-me-
dencei történet� Mint ahogy Kárpátalján 
az is lehetséges, hogy valaki lefekszik 
ruszinként, reggel ukránként kel fel, 
majd a következő este magyarként hajt-
ja álomra a fejét� Ráadásul mindhármat 
komolyan is gondolja… Az is tény, hogy 
a Felső-Tisza-vidéken elindult egyfajta 
magyar nyelvű asszimiláció is: elkezd-
tek áramlani a vegyes házasságokból és 
a vegytisztán ukrán/ruszin családokból 
származó gyerekek a jobb oktatást bizto-
sító magyar kisebbségi rendszerbe� Ne-
künk ezért is van nagy veszítenivalónk 
azzal, ha nem tudjuk változtatásra bírni 
az ukrán politikát ebben a kérdésben�

Mennyire alakult ki egyfajta helyi, 
kárpátaljai identitás?

Erőteljesen� Ez több dologgal is magya-
rázható, a természeti kincsektől az ás-
ványkincsek gazdagságán át a Tiszáig, 
vagy éppen a sokféle nemzetiség elmúlt 
évszázadok alatti békés egymás mellett 
élésének tudatáig�

A magyar kormány nem gazdasági 
jellegű, de szintén a Kárpát-meden-
cei magyar közösségeket megsegíteni 
szándékozó ösztöndíj-lehetősége, a 
Petőfi Sándor Program keretei között 
mennyien választják Kárpátalját?

A Petőfi Sándor Program legújabb ki-
írásában felemeltük nyolcra a kárpátal-
jai ösztöndíjasok számát� Ez a 2015-ös 
induláskor három fő volt� Kárpátalja a 
kialakult helyzet miatt nyilvánvalóan 
pozitívan diszkriminált minden nemzet-
politikai programban� Nyugodtan mond-
hatom azt is, hogy a világmagyarság ko-
moly szolidaritást mutat a kárpátaljai 
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magyarság megsegítésében, az ukrán 
oktatási törvény pedig egy akolba terelte 
még a magyarországi ellenzéket és kor-
mánypártokat is� E kérdésben egységes 
parlamenti határozat született – amire 
az elmúlt években kevés példa akadt� A 
Petőfi Sándor Program ösztöndíjasait a 
szórványterületre vezényeljük: komoly 
segítséget tudnak nyújtani az oktatás-
ban, a nyelvkurzusokban� Több mint 
tizenháromezer ukrán tanul egyébként 
az ingyenes magyar nyelvi kurzusokon, 
és csak azért nem tudunk több kurzust 
indítani, mert nincsen több nyelvta-
nárunk� 

Egy, már a 20. században is nagyon 
sokat szenvedett nemzetrészről be-
szélgettünk, amelynek a hidegháború 
idején a kettéosztott falu, Szelmenc 
egyfajta jelképe volt. Hagyományo-
san a legszegényebb területek egyi-
ke volt, magyar népessége egy részét 
most a háború is érinti, fenyegeti. 
Hogyan látja, mindezen előzmények 
után milyen fizikai és lelki állapotban 
van a kárpátaljai magyarság?

Szívós, ellenálló, túlélő fajtáról beszé-
lünk� A józan ész arra intette volna ezt a 
közösséget, hogy hagyja ott szülőföldjét, 
és máshol keresse a boldogulását� Míg 
más nemzetrészek ma már általában a 
nyugati világot részesítik előnyben, a 

Grezsa István (Hódmezővásárhely, 1963) orvos, politikus. 1986-ban végezte el a szege-
di Orvostudományi Egyetemet, belgyógyászként, majd falusi körorvosként dolgozott. 1988-ban 
részt vett a második lakiteleki találkozón, 1990-ben az MDF Országos Elnökségének tagja lett. A 
párt hódmezővásárhelyi szervezetének egyik alapítója. Hosszú ideig a párt Csongrád megyei el-
nöke volt, 2009 júniusában lépett ki a szervezetből. 1998 óta önkormányzati képviselő Hódmező-
vásárhelyen. 2014 óta a határon átnyúló beruházások ellenőrzéséért felelős miniszteri biztos, 2015 
óta pedig a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének és összehangolt 
fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztosként tevékenykedik.

kárpátaljaiak – ha elindulnak – többnyi-
re Magyarországra jönnek� Minden nem-
zetrészben a vegyes házasságok nettó 
nemzetveszteséget jelentenek – kivéve 
Kárpátalján, ahol az ilyen családokban 
felnövő gyerekek többségükben magyar 
identitást kapnak, függetlenül attól, 
hogy melyik szülő magyar� Létszámához 
képest a kárpátaljai a legszervezettebb 
nemzetrésznek tekinthető� Most, az ál-
lamhatalmi kényszerhelyzetben látjuk, 
különösen fontos, hogy intézményeik, 
szakmai-politikai szervezeteik vannak, 
hogy a két magyar párt összefogva, 
létszámarányánál jóval nagyobb kép-
viselettel rendelkezik a kárpátaljai me-
gyei és járási döntéshozó testületekben� 
Nem féltem őket� Ha Magyarország nem-
zetpolitikája nem változtatja meg a pri-
oritásokat, és politikai oldaltól függet-
lenül ugyanabból a „kottából” tudunk 
játszani, akkor elértünk valamit� Lehet, 
hogy száz évet kellett várni, de talán 
megegyezhetünk abban, hogy hazánk a 
Kárpát-medence, a magyar pedig világ-
nemzet� Hiszem, hogy ha egyszer ben-
nünket, magyarokat békén hagynak, a 
magyar alkotóerő és humán erőforrás 
képes kibontakoztatni önmagát ebben 
az értékvesztett, egyre sekélyesebbé váló 
világban is�

házi bAlázs – nAgymihály zoltán




