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Köszönetnyilvánítás 

Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik szakmailag, erkölcsileg és – amikor 

arra volt szükség – emocionálisan támogatták e munka megszületését. 

Köszönetet mondok Csernicskó Istvánnak, aki megtanította számomra a 

szociolingvisztika alapjait, majd biztatott a tudományos munkára főiskolai 

tanulmányaim alatt. 

Szeretnék köszönetet mondani Kiss Jenő témavezetőmnek, hogy támogatta 

témaválasztásomat, s lehetőséget biztosított munkám sikeres elvégzéséhez és a 

dolgozatom megírásához. 

Köszönöm opponenseimnek, Antalné Szabó Ágnesnek és Beregszászi Anikónak a 

dolgozatom elolvasására szánt időt, a dicsérő szavakat és a kritikai megjegyzéseket, 

amelyek segítettek a dolgozat javításában, illetve segítik annak továbbgondolását. 

A BI MÁSZ Kutatói Szakkollégiumának köszönöm, hogy több alkalommal 

ösztöndíjasuk lehettem, s így támogatták kutatásomat. Köszönet Szoták Szilviának a 

szakkollégiumon belüli útmutatásáért és bátorításáért; a Verbi Nyelvi Kutatóműhely 

vezetőjének, Vukov Raffai Évának, hogy segítette munkámat Szabadkán. 

Köszönettel tartozom továbbá Péter-Bocskay Szabinának és Máté Izoldának a 

beregszászi adminisztrációs útvesztőkben nyújtott segítségükért, valamint Riskó 

Mártának a korrektúráért. 

Köszönetet mondok minden kedves óvónőnek, illetve a vizsgálatban részt vevő 

gyerekek szüleinek, akiknek válaszai nélkül e munka nem születhetett volna meg. 

S végül szeretném megköszönni fő támogatóim: férjem és családom mindenkori 

segítségét és támogatását a kutatás megszervezése, logisztikai kivitelezése során, 

valamint a mindvégig tartó bátorításukat. Hála Istennek, elértünk idáig. 
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„Az óvoda már valóságos, véres élet.  

Ami sebet ott kap valaki, 

gyakran holtáig sem heveri ki. 

S ha jó magot ültetünk bele, 

Egész életében virágzik.” 

(Kodály Zoltán) 

 

1. Bevezető gondolatok 

A tannyelvválasztás és a nyelvpolitika kérdésköre az utóbbi 10 évben hangsúlyosabban 

jelenik meg Ukrajna, Kárpátalja nyelvészeti irodalmában. A kisebbségi léthelyzet, 

valamint az ukrajnai politikai helyzet, illetőleg változékonyságuk számos aktuális 

kérdést vet fel a társadalomtudományok területén, köztük a szociolingvisztikában is. Így 

például az óvodai és iskolai tannyelv megválasztását, illetve az ukrán oktatás- és 

nyelvpolitikai intézkedések hatását a kárpátaljai magyar beszélőközösség fennmaradása 

szempontjából. A kérdés vizsgálata az óvoda nevelési nyelvének megválasztásáról így 

tehát időszerű. 

A szocializáció folyamán a beszéd a gyerek környezetével való érintkezésének, 

önkifejezésének, gondolkodásának legfőbb eszközévé válik. A beszéd által erősödik a 

gyerek biztonságérzete, növekszik tájékozottsága, gazdagodnak ismeretei (vö. GÖDÉNÉ 

2005: 101). Fontos tehát annak a nyelvnek a megerősítése, fejlesztése, amelyet a 

gyermek később az ismeretszerzés eszközeként használ, így az adekvát nyelvi mintával 

(ti. a helyénvaló anyanyelvi, jelen esetben magyar nyelvi mintával) való ismerkedés már 

óvodáskorban is szükséges. Ezen ismerkedés mikéntje egy kisebbségi beszélőközösség 

szempontjából fajsúlyosabb kérdés. A kisebbség (ti. kárpátaljai magyar 

beszélőközösség) megmaradása szempontjából ugyanis a saját intézményhálózat 

megléte döntő tényező. Az intézményhálózat legfontosabb elemei: a teljes spektrumú 

anyanyelvű oktatás (az óvodától az egyetemig), kulturális intézmények (könyvtárak, 

művelődési házak stb.), a vallás (egyház), a népi hagyományok megtartó ereje, a család 

mint a társadalmi szerveződés sejtje. E tényezőktől függ egy kisebbségi közösség 

nyelvének megtartása. Az anyanyelven elsajátított műveltség és nemzeti kultúra 

hozzájárulhat az emberi érték teljességéhez. Az anyanyelvi nevelésnek pedig része az 

iskoláskor előtti intézményes oktatás-nevelés helyszíne, az óvoda (SZŐKE 2003: 187). 

Az óvodai nevelés nyelve, az óvodai oktatás- és nyelvpolitika szociolingvisztikai 

szempontból szerves része a nyelvpolitikának, éppen ezért fontos területe a kárpátaljai 

nyelvészeti kutatásoknak. Általánosan fogalmazva az állami nyelvpolitikának kiemelt 
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szerep jut egy adott ország többségi és kisebbségi nyelvi beszélőközösségei 

szempontjából. A tágan értelmezett nyelvpolitikának ugyanis része a nyelvi tervezés is. 

Nyelvi tervezési intézkedésekkel pedig befolyásolható egy adott beszélőközösség nyelvi 

jövője (vö. KISS 2002: 247). 

A nyelvpolitika az oktatáspolitikával összefüggésben hatással van a 

nyelvoktatásra, a nyelvelsajátításra, különösképpen Ukrajnában, azon belül is 

Kárpátalján, ahol a helyi (magyar) oktatástervezésben is döntő befolyása van. A 

nyelvpolitikai változásokat (vö. NÁDOR 2003) minden esetben a kor általános 

nemzetstratégiai tendenciái (tolerancia, asszimilációs törekvések, jogi biztosítékok 

megfogalmazása alkotmányos szinten stb.) határozzák meg, s Ukrajna asszimilációs 

nyelvpolitikát közvetít. Ilyen környezetben egy nyelvi kisebbség számára előremutató 

lépések lehetnek a működőképes nyelvi tervezési stratégiák, melyek kidolgozásához 

nyelvészeti – jelen dolgozat célkitűzése nyomán szociolingvisztikai, oktatástervezési és 

nyelvi tervezési – kutatásokra is szükség van. 

A nyelvpolitika és a nyelvelsajátítás kapcsolatánál szükséges kiemelni az 

anyanyelv elsajátításának fontosságát is (lásd MOLNÁR 2013b). A kárpátaljai magyar 

beszélőközösség jövőjének, megmaradásának egyik fontos, ha nem a legfontosabb 

összetevője ugyanis az anyanyelv, illetve a magyar identitás megőrzése, továbbadása. 

Az identitás meghatározásában pedig jelentős szerepe van az oktatásnak – vertikálisan 

értve az óvodától az egyetemig tartó oktatási-nevelési folyamatnak. Pedagógiai kérdései 

közül a kisebbségeknek legfontosabb az oktatási nyelv megválasztása (vö. GÖNCZ 2011: 

57). CSERNICSKÓ ISTVÁN írja: „Kutatásaink egyértelműen igazolják például, hogy a nem 

magyar tannyelvű iskolát végzett magyar gyökerű kárpátaljai magyarok jelentős része 

(közel fele) már nem (vagy nem csak) magyar identitásúnak vallja magát.” (2013: 477) 

A magyar identitás megtartásában a magyar nyelv fenntartása nélkül kevés siker 

mutatkozik, folytatja CSERNICSKÓ (2013: 478). S a magyar nyelv megtartásának pedig 

egyértelműen az anyanyelven folyó oktatás kedvez a leginkább (legalábbis a közoktatás 

szintjén mindenképp, melynek az óvodai nevelés is része). Hasonló eredményekre (is) 

jutott 2008-ban készült felméréseinek adatai alapján a kolozsvári Nemzeti 

Kisebbségkutató Intézet is: a román tannyelvű iskola és a magyar nyelvismeret szintje 

negatív kapcsolatot mutat. Ez arra is utal, hogy bár a kisebbségi társadalmi-kulturális 

viszonyrendszerből való kilépés viszonylag jobb mobilitási esélyeket ígér, általában 
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államnyelv-domináns kétnyelvűséget is eredményez. A kétnyelvűségtől az 

egynyelvűségig a nyelvek funkcionális elkülönülésének társadalmi elfogadásán 

keresztül vezet az út, annak a „belátásán”, hogy a hivatalos nyelv az intézményes nyelv, 

kiemelten pedig a szakma nyelve, s a kisebbségi nyelv „csak” otthoni használatra való 

(SORBÁN 2012: 11). A kilépés fő intézményeként a román iskolát nevezi meg SORBÁN 

ANGELLA, mely azonban nemcsak ismereteket továbbít, hanem nyelvi magatartásokat, 

kapcsolati networköket is formál, és a későbbiek során a munkaerő-piaci (nyelvi) 

viselkedésben is jelentős szerepet játszik (SORBÁN 2012: 11). Mindezekből következik, 

hogy a választott iskola (adott esetben óvoda) annak tannyelvével és az ott oktatott 

tartalmakkal együtt a tanulók identitásformálásának meghatározó tényezői (lásd GÖNCZ 

2011: 57). Éppen ezért indokolt fontos és fejleszteni kívánt eszközként tekintenie a 

kárpátaljai magyarságnak a minőségi anyanyelvű képzésre, mely során a szükséges 

államnyelvismeret – mint fontos tőke – megszerzése mellett kulturális és kapcsolati 

tőkével is indulhat a közösség tagja az „érvényesülés” útján (vö. SORBÁN 2012: 14). A 

képzés (ti. anyanyelvű) sikerességét pedig nyelvi tervezési, oktatástervezési lépések 

mentén segíthetjük. 

A nyelvpolitika, nyelvi tervezés részeként tekinthetünk a családra is az oktatási, 

nevelési nyelv megválasztásának fő döntéshozóiként. A család szerepét az ún. 

szubjektív nyelvpolitikában (ti. a családon belül) főként bevándorló kisebbségek 

körében vizsgálták eddig a többség-kisebbség nyelvi kihívásainak szempontjából. MILA 

SCHWARTZ (2010: 171) áttekintése a családi nyelvpolitika egy új területére fókuszál. 

Azt vizsgálta, hogy a szülők (főként bevándorlók) hogyan néznek szembe a kisebbség-

többség nyelvi valóságának kihívásaival, amelynek során a gyerekek általában a 

kisebbségi nyelv otthoni és a többségi nyelv közösségi használatával nőnek fel. LEENA 

HUSS (2008) azt írta le, hogyan használható a kétnyelvű, esetleg nemzetiségi nyelvű 

óvoda a nyelvi revitalizáció folyamatában. 

A fentiekből következően (is) ítéltetett szükségesnek és hasznosnak az óvodai 

tannyelvválasztás problémakörének feltérképezése Kárpátalján kutatások és elemzések 

által. 
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1.1. A kutatás célkitűzése, a dolgozat szerkezete 

Disszertációmban a kárpátaljai óvodai nevelésről, az óvoda nevelési nyelvének 

megválasztásáról szeretnék képet adni nyelvi szempontból, szociolingvisztikai, nyelvi- 

és oktatástervezési keretben a 2010–2015 közötti időszakban. Mindezt főként az ukrán 

oktatás- és nyelvpolitika, a témában érintett óvónők tapasztalatainak és a szülők óvodai 

nyelvválasztási motivációinak vizsgálata által. 

A kárpátaljai nyelvészeti kutatások között kevéssé találhatunk olyat, amelyben az 

óvodai nevelés nyelvének megválasztásáról informálódhatunk. Jelen munkában egy 

őshonos nyelvi kisebbség, a kárpátaljai magyarok óvodai nevelési nyelvének 

megválasztásáról olvashat az érdeklődő. A kutatás egy-egy fejezete tehát 2010–2015 

között készült. A válaszadók között 330 szülő és 15 pedagógus, illetve 56 gyerek 

számlálható – összesen tehát 401 adatközlő. A vizsgált csoportok különféle kutatási 

módszert igényeltek. A szülők kérdőívet töltöttek ki (zárt és nyílt kérdéseket 

tartalmazót), a pedagógusok félig strukturált interjúk segítségével szólalhattak meg, a 

gyerekek képről történő szövegalkotással járultak hozzá az eredményekhez. A 

kérdőívek adatait SPSS-program segítségével sikerült rögzíteni, elemezni, mely utóbbi 

során frekvencia analízisek, valamint kereszttáblák készültek az óvodai nevelési nyelv 

megválasztása kapcsán. (Ezek részletes leírását lásd A kutatásokban részt vevők, 

kutatási módszerek c. alfejezetben.) 

A munka bevezetése után a második fejezet a független Ukrajna oktatási-nevelési 

rendszerét tárgyalja, majd ezt követően a harmadik fejezet az óvodai nevelés oktatás- és 

nyelvpolitikai jellemzőit Kárpátalja példáján. Itt szó esik az óvodai programokról, 

Ukrajna jelenleg érvényben lévő nyelvtörvényéről, valamint az óvodai nevelés nyelvi 

problémaköréről és a nevelésnek a legfrissebb ukrán oktatási koncepcióban elfoglalt 

helyéről. 

A negyedik fejezetben az anyanyelvi nevelésről esik szó az óvodai nevelés 

keretében, kiemelve a nevelési nyelv megválasztásának fontosságát. 

A munka ötödik fejezete a vizsgált években a kárpátaljai szülők körében végzett 

kérdőíves felmérésről, annak eredményeiről szól. Arról, milyen szempontok, motivációs 

tényezők mentén választják ki gyermekük számára az adott óvodát, óvodai csoportot a 

megkérdezettek. Szintén ebben a fejezetben próbálom felvázolni, milyen kutatási 
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nehézségek akadályozhatnak egy ilyen kutatást az iskola előtti nevelés hiányos 

statisztikai adatai okán. 

A dolgozat hatodik fejezete egy kutatóponton (a beregszászi járási Beregújfalu) 

végzett kérdőíves vizsgálat adatai, valamint ugyanazon adatközlők két évvel későbbi 

interjús válaszai alapján boncolgatja tovább az óvoda nevelési nyelvének 

megválasztását, majd erre építve az általános iskola tannyelvét illető döntést. 

Az óvodai nevelésben fontos szerepet betöltő pedagógusokkal, óvónőkkel készült 

beszélgetésekre épül a munka hetedik fejezete. Kárpátaljai és vajdasági óvónők válaszai 

nyújtanak alapot a két régió hasonlóságainak és különbözőségeinek tárgyalására az 

óvodai nevelést illetően. Mindezeket a dolgozat összegzése, esetleges további kutatási 

feladatok megfogalmazása követi a nyolcadik fejezetben. Végül az utolsó fejezet a 

korábbi „diagnózis” felállítása után „terápiás” javaslatokkal próbál hozzájárulni a 

magyar nevelés, a magyar oktatási hálózat fennmaradását segíteni kívánó 

gondolatokhoz. 

A munkát a szakirodalom illetve a szövegben bemutatott ábrák és táblázatok 

jegyzéke, valamint a melléklet zárja. 
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2. Az óvodai nevelés nyelve a független Ukrajnában 

2.1. Ukrajnáról, Kárpátaljáról ma 

Az ukrán államon s annak politikai változásain kívül Kárpátaljának a történelme is 

kihatással volt/van az e területen élt/élő magyarok oktatási helyzetére, képzettségi 

szintjére (vö. CSERNICSKÓ 2013). E geopolitikai térség többször cserélt gazdát a múlt 

században, s ’akié volt a föld, azé volt a nyelv is’ – így az államnyelvek is változtak, a 

közoktatásban is ennek megfelelően változott a tannyelv. Kárpátalja az első világháború 

után a Felvidék részeként Csehszlovákiához tartozott, majd a bécsi döntések után ismét 

Magyarországhoz. Mint önálló geopolitikai egység a második világháború után alakult, 

és lett a Szovjetunió része. Ukrajna függetlenségének deklarálását (1991. augusztus 24.) 

követően az ország egyik megyéjévé vált. 1920 és 1991 között az itt élő emberek tehát 

úgy „utaztak” számos országba, hogy nem hagyták el otthonaikat. 

A független Ukrajnában jelen munka megírásának idején zajló események 

tárgyalása nem célja, s nem témája a disszertációnak, azonban megemlítése mégis 

szükséges, miután az ukrajnai nyelvi kérdések, illetve a nyelvpolitika szimbolikus 

jelleggel bírnak. „A függetlenné válás óta látszólag a nyelvi kérdésben egymásnak 

feszülő politikai táborok valójában a politikai, társadalmi, gazdasági és kulturális 

erőforrások fölötti kontroll miatt kerültek szembe egymással. A felszínen a nyelvek 

státuszára irányuló éles viták a nemzetépítés módozatairól, a társadalmi státusról, a 

politikai és gazdasági erőviszonyokról: valójában a hatalomról szólnak” 

(CSERNICSKÓ–FEDINEC 2015b: 154). 

Az instabil politikai helyzet, az ukrajnai ukránok, valamint az ukrajnai oroszbarát 

csoportok közötti összetűzések pedig az ukrajnai, s azon belül a kárpátaljai emberek 

mindennapjaira is hatással vannak, a társadalmi feszültség fokozott mértékét hordozzák 

magukban (a témával kapcsolatban lásd bővebben pl. CSERNICSKÓ–FEDINEC 2015a, 

2015b, DRÁBIK 2015, KARÁCSONYI–KOCSIS–KOVÁLY–MOLNÁR–PÓTI 2014, GEREBEN 

2015, PEKAR 2015). A kiéleződött társadalmi hangulat Kárpátalján leginkább a helyi 

magyarok katonai szolgálatra való behívásakor jelentkezik: őket a kelet-ukrajnai harcok 

miatt állítják készenlétbe, esetleg hívják be szolgálatra. Mindezek nagyban 

hozzájárulnak, illetve hozzájárultak ahhoz a hullámhoz, melynek során számos ukrajnai, 

s az egyszerűsített honosítással magyar úti okmányokhoz jutott még több kárpátaljai 
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lakos hagyta és hagyja el az országot biztonsága, valamint családja megélhetésének 

biztosítása érdekében (vö. DRÁBIK 2015). 

2013 novemberében tüntetések kezdődtek az ukrán főváros Függetlenség terén1 az 

akkori elnök, az oroszbarát Viktor Janukovics ellen/miatt, miután kiderült, hogy nem 

fogja aláírni Vilniusban az Európai Unió és Ukrajna közötti társulási megállapodást, 

illetve a szabadkereskedelmi egyezményt (lásd GEREBEN 2014: 169, CSERNICSKÓ–

FEDINEC 2015b: 150). 

2014 februárjában – Janukovics távozása/elmenekülése nyomán – Ukrajnának 

ideiglenes elnöke Olekszandr Turcsinov, majd június 7-től választott elnöke lett Petro 

Porosenko személyében. Az ukrajnai belpolitikai helyzet azonban az elűzött, majd 

ideiglenes, s később a megválasztott elnök személyétől nem javult – több lépcsőben, de 

fokozódott a feszültség, egészen a mindmáig tartó fegyveres harcokig (vö. GEREBEN 

2014: 172–174, CSERNICSKÓ–FEDINEC 2015b: 153). Mint említettem, jelen munkának 

nem témája, s nem is lehet témája e kérdéskör, azonban többek között a kutatómunkák 

szervezését, készítését nagyban hátráltató tények forrását jelentik a fent említett 

események. 

Az ukrajnai háborús helyzet, a bizonytalan élethelyzet, a csőd szélén álló 

gazdaság és széteső ország problémája mellett tehát nehezíti egy-egy kutatómunka 

lebonyolítását is. Esetemben a kutatás megtervezésekor vizsgálni kívánt óvodák száma 

a kutatás lebonyolításának idejére lecsökkent – főként az ukrajnai instabil helyzet miatt 

(részletesebben lásd A kutatásokban részt vevők és a kutatási módszerek című 

fejezetet). 

  

                                                      
1 Kijev főtere: Майдан Незалежності /Majdan Nezalezsnosztyi/, újságcikkekben, híradásokban később 
csak Majdan-ként említve. 
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2.2. Az ukrán oktatási rendszerről 

A nyelvpolitika a nyelvvel kapcsolatos kérdésekkel a közösség szintjén foglalkozik, 

legyen az állami, államok fölötti vagy állami szint alatti probléma. A nyelvpolitika 

fölérendelt kategória, amelybe operatív feladatok tartoznak, például a nyelvtervezés és – 

mint a normatív szabályozás egyik formája – a nyelvi törvényhozás. Mindkettő 

szemléletesen példázza a nyelvpolitika azon aspektusát, amely a központosító jellegű 

államhatalom által sugallt és ellenőrzött. A nyelvi törvényhozás olyan állami vagy 

alacsonyabb szintű szabályozást jelent, amely pontosan meghatározza, irányítja és 

maradéktalanul végrehajtja a nyelvpolitikai célkitűzéseket (SKUTNABB-KANGAS–

PHILIPSON 2001). 

– Az oktatásról a függetlenség kikiáltását követően: 

Ukrajna 1991. augusztus 24-én deklarálta függetlenségét, első oktatási törvénye 

azonban még az Ukrán Szovjet Szocialista Köztársaság által 1991-ben elfogadott 

oktatási törvény. Az ukrán államiság első éveiben kiadott2 oktatási törvény tehát az első 

általános törvényi szabályozás, melyet 1996-ban részben módosítottak, s 1996/1997-ben 

lépett életbe. A szabályozás az oktatás tartalmára vonatkozóan kiemeli, hogy annak 

ukrán szelleműnek kell lennie, az oktatás nyelvéről úgy ír, hogy az lehet különböző az 

egyes oktatási intézményekben. 

2001. október 7–9. között Kijevben tartották meg az ukrajnai oktatási dolgozók II. 

kongresszusát, melyen elfogadták az ukrán oktatás fejlődését meghatározó 

alapdokumentumot, „Az oktatás fejlesztésének nemzeti doktrínáját”, melyet az 

államelnök 2002. április 17-én kelt 347/2002. számú rendeletében hagyott jóvá, így ez 

lett az ukrán oktatás fejlődésének hivatalos irányelve a következő évekre (OROSZ–

BEREGSZÁSZI–CSERNICSKÓ–BÁTYI 2011: 215). Míg az előző oktatási törvény a 

„polikulturális oktatás” koncepcióját tűzte maga elé, addig a Nemzeti Doktrína az egyén 

nevelését a „szociokulturális” folyamatok realitásainak és perspektíváinak 

figyelembevételével kívánja megvalósítani. A polikulturális oktatás a koncepció 

lényege szerint az ukrán mentalitás kialakítása. A tervezet a nemzetiségi iskolák 

anyanyelvű oktatását az óvodai nevelésre és az elemi iskolai képzésre redukálta volna 

egy tranzitív (átirányításos) oktatási modell ajánlásával. A Nemzeti Doktrína szerint az 

ukrán állam, nemzet, társadalom, illetve az egyén fejlődésének pedig az oktatás az 
                                                      
2  1992. december 23–24. Kijev, Az oktatás állami-nemzeti programja. Ukrajna a XXI. században - 
Державна національна програма “Освіта.” Україна ХХI. ст. //Освіта. – 1993. – №44–46. – С.2–15 
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alapja, és így a jóléti társadalom stratégiájának kérdése. Az oktatás fejlődésétől várják 

az ország nemzetközi versenyképességének növelését. Az egyén nevelésének 

megvalósításában tudatosítani kívánják az oktatásban részt vevőknél, hogy ők az ukrán 

nép, valamint a modern európai civilizáció részét képezik (OROSZ–BEREGSZÁSZI–

CSERNICSKÓ–BÁTYI 2011: 2014–215). 

A független Ukrajnában az ország irányítása, a törvényhozás centralizált módon 

történik (jelenleg zajlanak azok a törekvések, amelyek az ország decentralizációját 

hivatottak előkészíteni). Törvényt – legyen az gazdasági vagy oktatási – csak a 

mindenkori parlament fogadhat el, a törvényeket kiegészítő rendeleteket pedig az elnök, 

a kormány és a miniszterek adhatnak ki, valamint a megyei oktatási hatóságok, 

hivatkozással a felsőbb szintű jogszabályokra. 

Az állami nyelvpolitika alapjait Ukrajna Alkotmánya határozza meg, a nyelvek 

alkalmazását Ukrajnában pedig kizárólag e törvény, melynek normáira épül a többi 

jogszabály, mely megszabja a nyelvek használatának sajátosságait a társadalmi élet 

különböző szféráiban (BEREGSZÁSZI–CSERNICSKÓ–FERENC 2014: 63). 

A független Ukrajnában az oktatás vertikális szerkezetét Ukrajna oktatási 

törvényéből (Zakon Ukrajini „Pro Oszvitu”, 1996: 15) idézi OROSZ ILDIKÓ (2007: 281), 

mely szerint az oktatás a következőképpen épül fel: 

– iskola előtti nevelés; 

– általános középfokú képzés; 

– iskolán kívüli képzés; 

– szakmai-technikai képzés; 

– felsőfokú képzés; 

– diploma utáni képzés; 

– aspirantúra; 

– doktorantúra; 

– önképzés (Erről bővebben lásd pl. OROSZ–BEREGSZÁSZI–CSERNICSKÓ–BÁTYI 

2011). 

A közoktatás, a felsőoktatás és részben a szakképzés (ez utóbbi az ágazati 

minisztériumokhoz is tartozik) Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériumának 

irányítása alatt működik. A minisztérium szakmai felügyeletéhez tartoznak a megyei 

tanácsok oktatási főosztályai, melyek felügyelik a járási tanácsok főosztályait. 



 

1. ábra: Ukrajna oktatási 
(Forrás: KMPSZ,

Kárpátalján, 2015

 

A járási oktatási főosztálynak három nagy egysége van: a könyvelőség, a 

tanfelügyelők és a módszertanosok/módszerészek

csoportja. A tanfelügyelők feladata az iskolákban folyó oktató

minőségének ellenőrzése; a módszertani szakcsoporté, hogy szaktanácsadással segítse a 

pedagógusok munkáját. A gyakorlatban a két csoport munkája nem kü

ellenőrzik az iskolákat, hol szaktanácsadás, hol ellenőrzés cí

ún. „frontális ellenőrzésnek

valamint az intézmény munkáját az adott helyszínen ellenőrzik)

átvizsgálják az adott iskolát az iskolai dokumentációtól a tanórák levezetésének 

ellenőrzéséig. Két ciklus között temati

tantárgy oktatásának a színvonalát felülvizsgálni vagy az iskolai do

átvilágítani. A tematikus ellenőrzéseknél sokszor még napjainkban is ideológiai 

kérdéseket vizsgálnak, mint például az ukrán állami jelképek és az alkotmány iránti 

ábra: Ukrajna oktatási rendszerének szerkezete 2015
KMPSZ, A magyar nyelvű/nyelvi oktatás stratégiai kérdései 

Kárpátalján, 2015–2025; kézirat alapján) 

A járási oktatási főosztálynak három nagy egysége van: a könyvelőség, a 

tanfelügyelők és a módszertanosok/módszerészek (ti. pedagógus szakemberek)

csoportja. A tanfelügyelők feladata az iskolákban folyó oktató

minőségének ellenőrzése; a módszertani szakcsoporté, hogy szaktanácsadással segítse a 

pedagógusok munkáját. A gyakorlatban a két csoport munkája nem különül el, közösen 

ellenőrzik az iskolákat, hol szaktanácsadás, hol ellenőrzés címen. Az iskolákat ötévente 

frontális ellenőrzésnek” (vagyis nem bekérik a dokumentációkat, hanem azokat, 

valamint az intézmény munkáját az adott helyszínen ellenőrzik) vetik alá, amely során 

átvizsgálják az adott iskolát az iskolai dokumentációtól a tanórák levezetésének 

ellenőrzéséig. Két ciklus között tematikus ellenőrzéseket tartanak. Ezek célja egy

oktatásának a színvonalát felülvizsgálni vagy az iskolai do

átvilágítani. A tematikus ellenőrzéseknél sokszor még napjainkban is ideológiai 

kérdéseket vizsgálnak, mint például az ukrán állami jelképek és az alkotmány iránti 
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2015-ben 
giai kérdései 

 

A járási oktatási főosztálynak három nagy egysége van: a könyvelőség, a 

(ti. pedagógus szakemberek) 

csoportja. A tanfelügyelők feladata az iskolákban folyó oktató-nevelő munka 

minőségének ellenőrzése; a módszertani szakcsoporté, hogy szaktanácsadással segítse a 

lönül el, közösen 

men. Az iskolákat ötévente 

(vagyis nem bekérik a dokumentációkat, hanem azokat, 

ik alá, amely során 

átvizsgálják az adott iskolát az iskolai dokumentációtól a tanórák levezetésének 

ek célja egy-egy 

oktatásának a színvonalát felülvizsgálni vagy az iskolai dokumentációt 

átvilágítani. A tematikus ellenőrzéseknél sokszor még napjainkban is ideológiai 

kérdéseket vizsgálnak, mint például az ukrán állami jelképek és az alkotmány iránti 



17 

 

tisztelet kialakítását kérik, s annak jelenlétét keresik a tanórákon. A járási oktatási 

főosztályok feladata az intézmények minősítése, működési engedélyük kiadása, 

felülvizsgálata, akkreditálásuk (DR. LÜKŐ–TÓTH–SAUER szerk. 2010: 26–27). 

Az ukrán nyelv fejlesztésének 2004–2010. évekre kidolgozott és Ukrajna 

Kormánya által jóváhagyott állami programja 3  a következőképpen fogalmaz: „Az 

államalkotási folyamatban az ukrán nyelvnek vezető szerepe van” (CSERNICSKÓ 2009: 

29). Az ukrán nyelv fejlesztése közben az ország 2005-ben csatlakozott a bolognai 

folyamathoz, amely számos oktatáspolitikai folyamatot felgyorsított. Felszínre kerültek 

olyan rendszerszerű problémák és kérdések, amelyek megoldását már nem lehetett 

halogatni (pl. az oktatás minősége, korrupció a felsőoktatásban, a felsőoktatás 

hatékonysága stb.). Mint tudjuk, a változásokat meghirdető rendeletek, koncepciók 

sikere mindig attól függ, hogy milyen mértékben gondolják komolyan a változtatásokat 

az azt meghirdetők, mennyire merik fölvállalni a helyenként komoly reformokat igénylő 

rendelkezések megvalósítását, a lényegi kérdések megoldását, milyen hatalmi erővel 

rendelkeznek mindehhez. Amennyiben nem merik végrehajtani a meghirdetett 

reformokat, az egész megreked, a deklarációk szintjén marad, és a reformok helyett 

pótcselekvésként kisebb intézkedéseket vezetnek be, melyek hatékonysága csekély. Ez 

történt a bolognai folyamat bevezetésével Ukrajnában. A felsőoktatásban elharapózott 

korrupció kiküszöbölése érdekében, a bolognai folyamatra hivatkozva 2006-ban 

egységes felvételi rendszer meghonosítását határozták el, majd létrehozták az egységes 

független vizsgaközpontok hálózatát. A tervek szerint a független vizsgaközpontok 

felállítása hivatott biztosítani a felsőoktatásba kerülés esélyegyenlőségét. Kisebbségi 

szempontból nézve: pozitív állami hozzáállás esetén valós esélyegyenlőséget is 

biztosíthatott volna, ha meghagyják a felvételi rend korábbi rendszerét, ahol a diákok 

felvételikor azon a nyelven és abból a nyelvből vizsgáztak, amely nyelven tanultak a 

középiskolákban, így a magyar tannyelvű iskolák végzősei magyarul és magyarból. De 

a reform éppen ezzel ellentétes irányú folyamatokat eredményezett (vö. OROSZ 2007: 

280). 

Ukrajna Alkotmánybíróságának 2008. április 22-én elfogadott állásfoglalásáról is 

olvashatunk. CSERNICSKÓ ISTVÁN így fogalmaz: „Az ukrán nyelv államnyelvi státusa az 

                                                      
3 Az ukrán nyelv fejlesztésének és funkcionálásának állami programja a 2004–2010. évekre. Jóváhagyta 
Ukrajna Kormánya 2003.10.2-án kiadott 1546. sz. rendelete. 
(http://www.naiau.kiev.ua/tslc/pages/zakon/p_1546.htm – utolsó letöltés 2009. január 8.) 
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állam alkotmányos rendjének az állam területével, fővárosával, állami szimbólumaival 

azonos szintű összetevője” (2009: 29). Az ukrán oktatáspolitika ezen koncepciója 2008. 

május 26-tól érte el a kárpátaljai magyar beszélőközösség nagy részét, amely időben az 

akkori oktatási miniszter, Ivan Vakarcsuk 461. számú rendelete lépett hatályba. A 

rendelet hatályba helyezte a nemzetiségi iskolák számára az ukrán nyelv oktatásának 

javítása céljából kidolgozott ágazati programot, mely a 2008–2011. közötti évekre 

érvényes. A program végrehajtási útmutatójában a nemzetiségi nyelven oktató iskolák 

számára a következő szerepelt: 2008. szeptember 1-től az említett iskolák 5. 

osztályaiban Ukrajna történetét két nyelven (anyanyelven, illetve a fakultatív órák 

terhére ukrán nyelven) kell oktatni. Ugyanezen korosztálynak a 6. osztályban az említett 

tárgyat már csak ukrán nyelven, a földrajzot két nyelven kell oktatni. 7. osztályban a 

matematikát két nyelven, majd a következő éven azt is csak ukránul kell tanítani. 

Emellett 2008-ban kötelezővé tették az ukrán nyelv és irodalom tantárgyat mint 

érettségi és felvételi vizsgát. Így a felsőoktatásba bekerülni kívánó tanulók számára 

(nemzetiségtől, anyanyelvtől és választott szaktól függetlenül) kötelező ukrán nyelv és 

irodalomból felvételi vizsgát tenni. 

– A jelen, 2014–2015: 

Magyar nyelvből felvételizni nem lehet (egyelőre, oktatási hírek szerint 2016-tól majd 

lehet), tehát magyar nyelv és irodalom szakra készülő diákok is ukrán nyelv és irodalom 

érettségi/felvételi vizsgát kell tegyenek a felsőoktatásba kerüléshez. 2008-ban a teljesen 

azonos tesztvizsga-követelmények mellett az érettségizők 8,38%-a bukott meg országos 

szinten (2015-ben a 275 000 résztvevőből 23 125 diák nem érte el az alsó ponthatárt, 

ami azt jelenti, hogy 8,4%-uk nem felelt meg) 4  az ukrán emelt szintű érettségin, 

miközben a magyar tannyelvű iskolák végzősei között ez az arány 29,58% volt.5 A 

magyar iskolások teljesítményéről végleges adat 2015-re vonatkozóan még nincs – a 

helyi sajtóban 43 iskola (gimnázium, líceum, középiskola) önkéntes adatai szerint 

összesen 920 érettségizőből 348-an vették sikerrel az ukrán nyelv és irodalom teszt 

akadályát. A líceumok, gimnáziumok teljesítési aránya 61%-os, a középiskoláké 37,8%-

os eredményt mutat. Azonos követelményeket támasztottak és támasztanak tehát az 

                                                      
4 Lásd http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/a-2015-os-erettsegifelveteli-eredmenyekrol-a-tanev-
kozepen-bevezetett-uj-eljarasi-rendszer-fuggvenyeben/ 
5Lásd a Kárpátalja c. hetilapban. 386. szám, 2008. június 6. 5. oldal. 
(http://www.karpataljalap.net/2008/06/06/hanyan-mehetnek-felvetelizni – utolsó letöltés ideje: 2014. 
június 20.) 
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ukrán tannyelvű és a magyar (illetve egyéb nemzetiségi) tannyelvű iskolákból érkezők 

felé. A 2014/2015-ös tanév folyamán a tavasszal érettségizni kívánókra menet közben is 

több változás várt a külső független tesztelést illetően. 2015-ben – a rendszer bevezetése 

óta először – minden érettségiző diáknak kötelező volt bejelentkezni a megmérettetésre 

(ukrán nyelvből), így a kapott eredmények országos szinten az összes ukrajnai végzős 

tudását is tükrözik. Újdonság volt továbbá az is, hogy a vizsgázók két nehézségi szintű 

(alap és emelt) teszt közül választhattak bejelentkezéskor. Emelt szinten Ukrajnában 

ebben az évben egyetlen diák sem ért el maximális pontszámot, az alapszintű tesztet 

választók közül 14 diák munkáját értékelték maximális pontszámmal.6 

Az ún. tranzitív vagy átirányítási modellnek (SKUTNABB-KANGAS 1997: 27) – 

melynek célja hosszútávon a többségi egynyelvűség kialakítása az oktatás révén – és a 

központi érettségi bevezetésének köszönhetően a kárpátaljai magyar szülők egyre 

többen íratták be gyermekeiket ukrán tannyelvű középiskolákba és általános iskolákba 

(SÉRA 2013). S az oktatási folyamat gördülékenyebbé tétele érdekében már az óvodák, 

óvodai csoportok kiválasztásánál is megmutatkozott ez a tendencia. 

Ukrajnában tehát a magyar nyelv és irodalom nem lehet felvételi/érettségi tárgy 

(2016-tól választható lesz talán), még a magyar nyelv és irodalom szakra sem, viszont 

az ukrán nyelv és irodalom követelményrendszere a magyar iskolákban ugyanaz, mint 

az ukrán tannyelvű iskolákban. A követelmények ukrán nyelvből minden tannyelvű 

iskolástól azonosak a felvételikor, így a kárpátaljai magyar szülők szemében a magyar 

nevelési nyelv az óvodában és a magyar tannyelv az iskolában kevésbé tűnik 

célravezetőnek. Minden szülő a gyermeke számára a legjobbat szeretné, így az óvoda és 

az iskola megválasztásakor annak társadalmi hasznát, profitértékét (is) szem előtt tartva 

választ(hat) nevelési és oktatási intézményt gyermekének. Kérdőíves kutatás alapján 

elmondható a kárpátaljai szülőkről (lásd A kérdőíves felmérés eredményeinek 

összefoglalása című alfejezetet), hogy a gyermekük számára választott nevelési és 

oktatási intézmények megválasztásakor azok minőségére (felszereltség, oktatási 

színvonal, rekrutáció stb.) nagy hangsúlyt fektetnek. Több esetben ezek ukrán tannyelvű 

intézmények, melyeket (elmondásuk és tapasztalatuk szerint) az állam nagyobb 

mértékben támogat, azonban minél több diákot íratnak át a magyar tannyelvű oktatási 

intézményből az ukrán tannyelvűbe, annál kisebb esélye van a magyar tannyelvű 
                                                      
6 Vö. http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/a-2015-os-erettsegifelveteli-eredmenyekrol-a-tanev-
kozepen-bevezetett-uj-eljarasi-rendszer-fuggvenyeben/ 
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oktatási intézménynek a csökkenő létszámú gyerekközösségből arra, hogy magasabb 

teljesítményt érjen el. Az adott oktatási intézmény eredményei így kevésbé vonzók a 

választás előtt álló szülők számára, de mindent összevetve nem is tudnak ezen okból 

kifolyólag hasonló szinten fejlődni, felzárkózni, mint azok az intézmények, melyekbe 

több gyereket íratnak be. 

Ukrajna dinamikus jellegét az oktatás, illetve az oktatáspolitika terén az ország és 

működése iránt érdeklődők nyomon követhetik az oktatási rendeletek figyelemmel 

kísérésével. 

– Az oktatási rendszer lehetséges jövője: 

A fentebb tárgyalt oktatási rendelkezések megismerése után a jövőbe tekintve, valamint 

az ukrán oktatási rendszer változékonyságát szemléltetve elérkeztünk az Ukrajna 

Oktatási Minisztériuma által kiadott Az oktatás fejlesztéséről szóló oktatási koncepció 

tervezetéhez, amely 2014 második felében jelent meg a 2015–2025-ös periódusra 

vonatkozóan. 7  A koncepció tervezetét az Oktatás nevű stratégiai tanácsadócsoport 

készítette elő. A tervezet 5 fő fejlesztési területet foglal magában, melyek 

megreformálását az elkövetkező években tervezik. A szerzők az írás elején 

megállapítják a főbb problémákat a független Ukrajna oktatási rendszerében. Ezek 

között találjuk a technikai eszközök, illetve a humánerőforrás (tehát a pedagógusok) 

elöregedését, elavultságát, valamint ez utóbbiak társadalmi megítélésének csökkenését, 

s alacsony fizetését. További problémát jelent a meglévő (s a korábbi évekre is 

jellemző) korrupció, mely szintén hozzájárul az oktatás színvonalának csökkenéséhez, s 

ehhez társulnak azok az elavult technikák, módszerek, melyekkel napjainkig oktatnak, 

nevelnek Ukrajnában. Az új fejlesztési koncepció első irányának célja, hogy az oktatási 

rendszer megfeleljen a modern gazdasági követelményeknek és az európai gazdasági és 

kulturális térséghez való integráció támasztotta feltételeknek. Ezt egyébként nem 

tekinthetjük újdonságnak, hiszen ugyanez volt az ország és oktatáspolitikájának célja a 

bolognai folyamathoz való csatlakozáskor is (vö. OROSZ 2007: 270). Ennek alapján 

összhangba kell hozni az ukrajnai oktatást az európai normákkal: 12 éves oktatási 

rendszerre kell áttérni és a tanév időtartamát is igazítani kell az európai mintához – 

                                                      
7 A koncepció tervezete elérhető innen: http://osvita.ua/doc/files/news/435/43501/project_30102014.doc 
A koncepció tervezetének tartalmát a Kárpátalja.ma 
(http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/bemutattak-a-2025-ig-tervezett-uj-oktatasi-koncepciot/) 
hírportál is összefoglalta. 
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olvasható a tervezetben. A 11 és a 12 éves oktatási rendszer váltakozása Ukrajnában az 

utóbbi 10 évben sajnos elég gyakori jelleget öltött, s a legújabb tervezetben is láthatjuk 

ennek jelét. A felsőoktatási szintek kérdése a korábbi években is gyakran tárgyalt téma 

volt e körben. Az új javaslatban azonban az oktatási szintek közötti átmenet kérdése a 

középiskolára is kiterjedne, mégpedig külső független tesztelés során. Az elsőről a 

második szintre való átlépéskor a külső független tesztelés csak felmérő jellegű lenne. A 

másodikról harmadik szintre való továbblépéskor azonban a teszt eredményei alapján 

határoznák meg, hogy milyen szintű oktatási intézményben folytathatja tovább 

tanulmányait a diák: szakiskolában, szakosított líceumban, akadémiai líceumban, 

esetleg gimnáziumban. A javaslat szerint a középiskoláknak 2017-től teljesen át kellene 

állniuk a profilorientált oktatásra és fokozatosan ilyen típusú intézményeket kellene 

létrehozni. Ez azonban nem vonatkozna a sport- és a művészeti iskolákra. A 

felsőoktatásban három évig tartó baccalaureus képzésre térnének át attól az évtől 

kezdve, amikor a diákok először fejezik be a 12 évig tartó középiskolai oktatást. 

Jelenleg a BSc képzés Ukrajnában 4 éves. Előkészítő évfolyam létrehozását javasolják 

az egyetemeken azon felvételizők számára, akik nem az adott szakra való felkészülést 

választották a középiskolákban. A két évig tartó mesterképzésre (magiszter, MA) való 

áttérésre attól az évtől lehet számítani, amikor azok kapnak baccalaureus (bakalavr, BA) 

diplomát, akik azt 3 év alatt szerezték meg. Az oktatásfejlesztési tervezet második 

pontja az oktatás tartalmi megújítására vonatkozik. 2015–2017 között a 12 éves oktatási 

rendszerben új nemzeti alaptanterv, úgynevezett curriculum kidolgozása lesz szükséges. 

Egységes követelmények szerint mérik majd fel a tanárok és diákok tudását, készségeit 

és képességeit az információs és kommunikációs technológiák terén. 2015-től 2017-ig 

új, kompetenciákra épülő szabványt vezetnének be a felsőoktatásban, amely figyelembe 

veszi az európai baccalaureus és mesterképzés rendszerét. 2020-tól 2025-ig fokozatosan 

szűnne meg a felsőoktatás állami szabványa. 

A 2015–2025 közötti oktatásfejlesztési koncepció ötödik pontja az oktatás 

vezetésének, finanszírozási és menedzselési rendszerének átszervezése decentralizáció 

útján, intézményi, akadémiai és pénzügyi autonómia megvalósítása. Csökkentenék a 

helyi és a központi oktatásügyi hivatalok ellenőrző és felügyeleti funkcióit. 2017-ig 

átszerveznék a járási oktatási osztályokat. Nagyobb szerepet (ti. ellenőrző) juttatnának a 

szülőknek a szülői tanácsok létrehozása és működtetése révén. Az igazgatókat pályázat 
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alapján öt évre neveznék ki. A pedagógusok minősítése pedig a tanintézményben 

történne. 

Az oktatási koncepcióra reagálva a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség 

(KMPSZ) stratégiai tervezetet dolgozott ki, melyet a 2014. december 13-i közgyűlésén 

szakmai vitára bocsátott. A KMPSZ álláspontja szerint a dokumentumtervezet kedvez a 

kárpátaljai magyarság régi tervének, a közösség megmaradását szolgáló önálló magyar 

tankerület létrehozásának. 

A koncepció szerint a minőségi oktatás eléréséhez a középfokú oktatási 

intézmények létszámát minimum 200 főben állapítanák meg (lásd a koncepció III. 

fejezete; 3.2.5. pont) – ezzel több kárpátaljai magyar iskola kerülhetne bezárásra. A 

tervezet törvényi megvalósulásáig ugyan hosszú út vezet, illetve nem garantált a 

megvalósulás, a KMPSZ szerint érdemes azonban felkészülni erre is. Megoldást 

jelenthetne ebben az esetben – Orosz Ildikó, a KMPSZ elnöke szerint –, hogy a 

kistelepüléseken vonják össze az óvodát az iskolával, létrehozva egy oktatási kulturális 

központot. A hallgatói létszám így meghaladná azt a határt, amellyel elkerülhető lenne a 

bezárás. Ezt meg lehetne tenni ott is, ahol nincs önálló magyar óvoda, és az iskola 

rendelkezne előkészítő osztályokkal. A gondolatmenetet folytatva, illetve megfordítva 

pedig olyan településeken is kedvező lehetne ez a megoldás, ahol csak magyar nyelvű 

óvoda van, s ezáltal iskola is lehetne (lásd később Bustyaháza példáját). 
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3. Az ukrán oktatás- és nyelvpolitika jellemzői az óvodai nevelés vonatkozásában 

(kárpátaljai példa) 

3.1. Az ukrajnai óvodai nevelésről 

Trianon után a magyar óvodahálózat asszimilációja jellemezte Kárpátalját (is). Ennek az 

intézményrendszernek a mélypontját a szovjet rendszer jelentette, amikor is megszűntek 

a magyar óvodák – „bár a magyar falvakban az óvónők többsége magyarul szólt a 

gyerekekhez…” (OROSZ 1992: 52) Magyar nyelvű óvodai nevelésről tehát nem 

beszélhetünk 1988 előtt, bár az óvodai hálózat kiterjedtnek mondható, majdnem 

mindegyik faluban működött óvoda, a kisebb településeken általában két csoporttal (egy 

bölcsődei és egy vegyes korosztályú óvodai csoport). A városokban pedig az 1989. évig 

egyáltalán nem volt magyar nyelvű óvoda, még a magyar többségű Beregszászban sem 

(lásd OROSZ 1992). A 60-as évektől megnyíló óvodákat általában az egyháztól vagy 

kulákoktól, zsidóktól elkobzott épületekben működtették. Az óvodák megnyitására a 

dolgozó nők segítése érdekében nagy szükség volt, mivel az akkori rendelkezések 

szerint a munkahellyel rendelkező nőknek két hónap szülési szabadság járt, ami után 

vagy visszament dolgozni, vagy elveszítette munkáját (OROSZ 2007: 250). 

A magyar óvodák, óvodai csoportok a Szovjetunió felbomlása előtt, a gorbacsovi 

politika hatására egyre szabadabbá váló légkör idején (ti. 1988/1989-től) indultak újra. 

A KMPSZ – Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség adatai 8  szerint Kárpátalján 

jelenleg a magyar nevelési nyelvű óvodák száma 86. Az óvodák listáján a magyar 

nevelési nyelvű óvodák, illetve azok a vegyes nevelési nyelvű óvodák szerepelnek, 

amelyekben magyar nyelvű csoport is működik. Az ukrán államiság első éveihez képest 

növekvő tendenciát mutat az óvodák száma. Az 1991/1992-es tanévben 63 magyar és 

15 vegyes tannyelvű óvodáról tudunk. (BALOGH 2009: 279). 

Az óvodai nevelésről szóló első, részletes törvény 2001-ben jelent meg Ukrajna 

függetlenségének 10. évében. Az oktatás Nemzeti Doktrínájában 2002-ben olvashatunk 

a nevelés nemzeti irányelveiről, amelynek két alappillére az „állampolgári, illetve a 

hazafias nevelés” (BALOGH 2009: 280). 

Ukrajna nemzeti oktatásfejlesztési stratégiájában az óvodai nevelésről is szó esik 

(Ukrajna elnökének 344/2013. számú 2013. június 25-i rendeletéből). A stratégia 

idevonatkozó részeit a következő pontokban foglalhatjuk össze: 
                                                      
8 Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség honlapjának adatai. http://www.kmpsz.uz.ua/oldal/ovodak.html 
– utolsó megtekintés: 2015. január 10. 
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– a korábban bezárt óvodák újbóli megnyitása és tevékenységük kiszélesítése a 

lakosság teljes elégedettségének elérése érdekében; 

– az óvodáskorú gyermekek teljes, 100%-os integrálása az óvodai rendszerbe az 

óvodai oktatási munka sokszínűsítésével; 

– az óvodák működéséhez elengedhetetlen szervezeti-pedagógiai, egészségügyi-

higiéniai, oktatási-módszertani, valamint anyagi-technológiai körülmények 

megteremtése; 

– a meglévő óvodai és kisiskolai oktató-nevelő folyamatok fejlesztése, továbbá új 

óvodák alapítása tulajdonjogra való tekintet nélkül, valamint olyan óvodai csoportok 

létrehozása, amelyekben a gyerekek csak egy bizonyos időtartamot töltenek egy-egy 

nap során stb.; 

– a meglévő óvodai nevelésről szóló módszertani segédletek és előírások 

folyamatos megújítása, felülvizsgálata tartalmi, formai, módszertani és oktató-nevelő 

szempontból. 

Az óvodai nevelés fontosságát tehát az ukrán állam is elismeri és hangsúlyozza, 

mint az oktatási rendszerbe való betagozódás első lépcsőfokát. Ennek megfelelően 

megteremti az óvodába járás elengedhetetlen anyagi és tárgyi feltételeit. Ezen segítség a 

következőképpen ölthet testet: 9 

– a gyermek családjának mindennemű támogatása, amely elősegíti a gyermek 

fejlődését, nevelését, tanítását; 

– az állami óvodák költségeinek mérsékelt keretek között tartása, hogy minél 

szélesebb réteg, lehetőleg mindenki számára elérhető és megengedhető legyen; 

– a gyermek fizikai és szellemi egészségének megőrzése, fenntartása; 

– az egyes óvodák folyamatos működésének, fejlődésének biztosítása a tulajdon 

kérdéskörétől (állami vagy magánóvoda), típusától vagy működési rendszerétől 

függetlenül. 

  

                                                      
9 Загальні відомості – Міністерство освіти і науки України: 
http://mon.gov.ua/img/zstored/files/zagalni_vidomosti.doc - letöltés ideje: 2014. március 26. 
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Ukrajnában az óvodák alábbi típusait különböztetik meg:10 

1. Bölcsőde – iskola előtti oktatási intézmény 2 hónapos – 3 éves korú gyermekek 

számára. A gyerekek felügyelet alatt vannak, illetve fejlesztik és nevelik őket a 

mindenkori óvodai alapprogram követelményei szerint. 

2. Bölcsőde-óvoda – iskola előtti oktatási intézmény 2 hónapos kortól 6 (7) éves 

korig. A gyerekek felügyelet alatt tartózkodnak, fejlesztésük, nevelésük, oktatásuk 

folyik a mindenkori óvodai alapprogram követelményei szerint. 

3. Óvoda – 3 éves kortól 6 (7) éves korig. A gyerekek fejlesztése, nevelése és 

tanítása történik. 

4. Bölcsőde-óvoda – 2 hónapos kortól 7 (8) éves korig fizikailag vagy mentálisan 

sérült gyermekek számára, ahol elsősorban kezelés, rehabilitáció zajlik, valamint 

nevelés. 

5. Gyermekek háza – egészségmegőrző iskola előtti oktatási intézmény árva, 

illetve gondozatlan (ti. a szülők vagy az egyedülálló szülő nem képesek biztosítani a 

gyermek gondozását mentális vagy egyéb szociális gondjaik miatt) gyermekek számára, 

ahol a gyerekek fizikai és/vagy értelmi fejlesztése történik születésüktől 3 (ha 

egészséges) vagy 4 (ha beteg) éves korukig. 

6. Gyermekház, családi típusú gyermekotthon – bentlakásos iskola előtti oktatási 

intézménytípus, amelyben fejlesztik, nevelik, tanítják az árva vagy gondozatlan 

gyerekeket, valamint segítik a társadalomba való beilleszkedésüket az iskola előtti, 

illetve az iskolás korban állami finanszírozással. 

7. Családi típusú bölcsőde-óvoda – oktatási intézmény 2 hónapos kortól 6 (7) éves 

korú gyermekek számára, ahol a családi kapcsolatokat felhasználva fejlesztik, nevelik, 

oktatják a gyerekeket a mindenkori óvodai alapprogram követelményeivel összhangban. 

8. Kombinált bölcsőde-óvoda – ebben az intézménytípusban speciális csoportok is 

kialakíthatók az általánosan fejlesztő egészséges gyerekek csoportja mellett, így 

hátrányos helyzetű gyermekek számára is hozzáférhető. 

9. Speciális óvodai oktatási intézmény, ahol a sérült gyerekek testi, szellemi és 

pszichológiai fejlesztése folyik, amely után egyéb oktatási intézményeket látogathatnak 

vagy otthonukban nevelhetők/fejleszthetők tovább. 

                                                      
10 Ukrajna törvénye az iskola előtti oktatásról. №2628-III, 2009. január 1-ji módosításokkal. II. fejezet. 
Óvodai oktatási intézmények szerkezeti felépítése. 12. bekezdés. Bővebben lásd 
http://www.osvita.org.ua/pravo/law_01/part_02.html - utolsó letöltés ideje: 2014. június 15. 
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Ukrajnában az iskola előtti oktatási intézmények tulajdonjogukat tekintve 

lehetnek állami, közösségi és magántulajdonúak.11  Típustól és tulajdonjogi formától 

függetlenül az óvodai oktatási intézmények működési szabályzata összhangban van 

Ukrajna Alkotmányával, Ukrajna oktatási törvényével (s annak módosításaival). Az 

iskola előtti oktatási intézmények státusát Ukrajna Miniszteri Kabinetje erősíti meg. 

Az óvoda jogi személy, mely alapszabály szerint folytatja tevékenységét. Az 

alapszabályt az alapító fogalmazza meg összhangban az illetékes helyi hatóságokkal és 

oktatási vezetőkkel. Az óvoda rendelkezik pecséttel és bélyegzővel, az államkincstárban 

regisztrálva van, számlaképes, bankszámlával rendelkezik.  

Egy-egy óvoda munkarendjét annak alapítója határozza meg összhangban a 

hatályos jogszabályokkal és rendelkezésekkel.  

Az óvoda oktató-nevelő munkáját alapjaiban az államilag előirányozott program 

határozza meg, azonban egy-egy intézmény, saját profilt kialakítva, vagy akár igazodva 

a gyermekek felfedezett készségeihez, külön hangsúlyt fektethet egy-egy terület, mint 

pl. nyelvi, matematikai-logikai, (képző)művészeti stb. fejlesztésére. Valamennyi 

óvodának rendelkeznie kell egy egész éves tervvel, melyet a tanév kezdetén állít össze a 

vezető és elfogadásra terjeszti elő az illetékes hatóságoknál. Egy óvodai év két részből 

áll: tanév (szeptember 1. – május 31.) és pihenő időszak (június 1. – augusztus 31.). 

Az oktató-nevelő munka résztvevői az óvodában maguk a gyermekek, továbbá 

nevelőik, dadák, egészségügyi szakemberek, valamint a szülők. Az oktató munkát 

végző pozícióba (ti. óvónői státusz) olyan személy kerülhet, aki rendelkezik megfelelő 

szakirányú felsőfokú végzettséggel (MSc, BSc, specialist, molodsij (ti. junior) 

specialist), valamint egészségi állapota lehetővé teszi, hogy gyermekekkel dolgozzon. 

Minden óvónő ötévente köteles alávetni magát egy ellenőrző képzésnek, mely 

felülvizsgálja engedélyét tevékenységének folytatására. 

Az óvoda vezetését annak igazgatója végzi. A vezetőnek ukrán állampolgárnak 

kell lennie, aki minimum specialist szintű felsőfokú végzettséggel és legalább 3 éves 

óvodai szférában eltöltött gyakorlattal rendelkezik, vannak szervezői ambíciói és 

képességei, és megfelelő egészségi állapotban van. A specialist a III. és IV. 

akkreditációs fokozattal bíró intézmények (Institutes, Academies, Universities and 

Institutes) által kiadható képesítés. A Diplom-Specialist az érettségi után 5–6 éves 
                                                      
11

 Ukrajna törvénye az iskola előtti oktatásról. №2628-III, 2009. január 1-ji módosításokkal. II. fejezet. 
Óvodai oktatási intézmények szerkezeti felépítése. 13. bekezdés. 
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képzés alapján szerezhető meg (lásd OROSZ–BEREGSZÁSZI–CSERNICSKÓ–BÁTYI 2011: 

235). 

Ukrajnában a gyerekek számára jelenleg kötelező az iskola előtti egy év eltöltése 

óvodai nevelés keretei között. S bár ez a rendelkezés megelőzte azt, hogy az óvodákban 

lehetővé tegyék a gyerekek befogadását, az ukrán oktatási tárca adatai szerint 2009 és 

2011 között 7,9%-kal12 növekedett az óvodai nevelésben részt vevő gyerekek aránya 

országos szinten. 

Egy ukrán kutatási központ (CASE Ukraine) egyik tanulmányából (lásd ORLOVA 

2013) az ukrán oktatást érintő reformokról olvashatunk, köztük az óvodát érintő részről 

is. A tanulmányból kiderül, hogy a reformprogram két fontos feladatot határoz meg: az 

óvodai nevelés kötelezővé tétele egyrészt, s másrészt stabilabb háttér biztosítása az 

óvodák részére állami részről (ORLOVA 2013: 5). Az óvodai nevelés kötelezővé tétele 

törvényi szinten 2010. július 6-ra datálható, amikor változásokat eszközöltek az Ukrajna 

törvénye az óvodai nevelésről című törvényben, kötelezve a gyerekek óvodai 

nevelésben való részvételét 5 éves kortól. E törvénnyel a szülőket is ösztönözni 

szerették volna arra az erkölcsi kötelezettségükre, mellyel gyermekük fejlődését 

segíthetik elő. Mindemellett olyan nemzetközi szinten megfigyelhető tendenciát kell 

szem előtt tartanunk, hogy ezzel a reformmal Ukrajna azon kevés országok között 

említhető, ahol kötelező az óvodai nevelésben való részvétel (lásd 1. táblázat). 

 

1.  táblázat. Országok, amelyekben kötelező az óvodai nevelésben való 
részvétel 

(Forrás: ORLOVA 2013: 6) 
Ország Óvodában kötelezően eltöltendő idő 

Ausztria 1 
Dánia 1 

Magyarország 1 
Izrael 1 

Kazahsztán 1 
Hollandia 1 

Lengyelország 1 
Szerbia 1 
Ukrajna 1 

 

  

                                                      
12Lásd Ukrajna Oktatási Minisztériumának honlapján: 
http://www.mon.gov.ua/index.php/ua/diyalnist/osvita/doshkilna-ta-zagalna-serednya/doshkilna-osvita 
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Az óvodai nevelés minőségének javulását azonban e törvénykezés nem hozta 

magával automatikusan, ezt logikus módon az óvodák túlterheltsége is okozza (vö. 

ORLOVA 2013: 6). Az ukrán reformprogramban az óvodai helyek növeléséről írnak, 

mellyel az óvodák fejlesztését kívánják elősegíteni, az eddigi statisztikai adatok 

azonban arról tanúskodnak, hogy ez a gyakorlatban másként történt: 2010-ben 15600 

óvodát tartottak nyilván Ukrajnában, 2011-re ez a szám 15260-ra csökkent (lásd 2. 

táblázat). Ez alatt az egy év alatt az óvodai helyek száma pedig 35 ezerrel nőtt – a 

korábbi 1 136 000-ról 2011-re már 1 171 000 óvodai helyet tartottak nyilván. 

Mindeközben 20 olyan új épület vagy épületrész készült (3120 új férőhellyel), 

amelyekkel az óvodai férőhelyek száma növekedett (lásd ORLOVA 2013: 6). 

Megállapítható tehát, hogy az óvodai rendszer fejlesztése a meglévő óvodai helyek 

számának növelésével valósult meg. Megjegyzendő tény, hogy a gyerekek száma 

magasabb az egyes óvodákban, mint a férőhelyeké. Ez különösen a városokra igaz (vö. 

2. táblázat), ahol az egyes óvodai férőhelyekre 1,26 óvodás jut, míg ez az arány a 1985–

1990 között tartósan 1,1 volt – tehát a szovjet időkben, amikor a születések száma 

magasabb volt, mint napjainkban, az óvodai férőhelyek és az óvodába járó gyerekek 

aránya sokkal pozitívabb mérleget mutatott –, vagyis a túlzsúfoltság jóval alacsonyabb 

mértékű volt. 

 

2. táblázat. Ukrajnai óvodák 2008–2011 között 
(Forrás: ORLOVA 2013: 7) 

 2008 2009 2010 2011 
Óvodák száma 15400 15500 15600 15260 

Városokban 6700 6700 6700 6540 
Falvakban 8700 8800 8900 8720 

Óvodai férőhelyek száma 1110000 1121000 1136000 1171000 
Városokban 808000 814000 821000 843000 
Falvakban 302000 307000 315000 328000 

Gyerekek száma az óvodákban 1195000 1214000 1273000 1354000 
Városokban 959000 972000 1012000 1063000 
Falvakban 236000 242000 261000 291000 

Óvodáskorúak óvodai 
részvételi aránya 

54% 53% 53% 57% 

Városokban 66% 64% 64% 67% 
Falvakban 32% 31% 32% 36% 
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A vidéki, falusi óvodákban ez az arány másképp alakul, a túlzsúfoltság nem annyira 

jellemző: itt egy-egy óvodai férőhelyre átlagosan 0,89 óvodás jut. A pozitív oldala a 

reformprogramnak, hogy a 2010-es 53%-os részvétel 2011-re 57%-ra nőtt, illetve az 

érintett életkor szerinti növekedés még jelentősebb, mivel az iskoláskor előttiek (5 

évesek) részvételi aránya 69%-ról 76%-ra nőtt az említett években (vö. ORLOVA 2013: 

6). 

ORLOVA (2013: 8) szerint az óvodai nevelés kötelezővé tétele pozitív 

momentumként értékelendő, elsősorban azért, mert elmélyíti a szülőkben azt a 

kötelességérzetet, amellyel felkészítik gyereküket az iskolára. Másodsorban fontos és 

kiemelendő, hogy így a gyerekek fel tudnak készülni lelkileg magára a tanulás 

folyamatára, s könnyebben meg tudják alapozni első osztálybeli sikerességüket. Más 

szóval egy jó óvodai háttérrel érkező gyerek az iskolában nagyobb sikerrel veheti az 

előtte lévő akadályokat. Ugyanakkor negatív momentum az óvodák számának 

csökkenése, s egyben a férőhelyek növelése, hiszen ez az óvodai nevelés-oktatás 

minőségére is kihatással van – a mennyiség a minőség rovására megy. S végül a 

reformprogram bevezetésével, a kötelezővé tétellel nem vált könnyebben elérhetővé 

gyerekek és szülők számára az óvoda, az óvodai nevelés a korábbiakhoz képest – pl. 

ugyanúgy vannak várólisták egy-egy óvodai helyre. 

Orosz Ildikó a KMPSZ 2012/2013-as központi tanévnyitó beszédében elmondta: 

„A múlt tanévben bevezetett kötelező iskola előtti óvodai nevelés, amit a KMPSZ már 

több mint egy évtizede kért és így nagy várakozással fogadott, egyelőre nem hozta meg 

a várt eredményt. Kárpátalján nincs megfelelő óvodai kapacitás, és a magyar tannyelvű 

első osztályba beiskolázott 1530 tanuló közül 1299 vett részt óvodai előkészítőben, 

tehát az elsősök 85%-a. Ezzel majdnem elégedettek is lehetnénk. Sajnos a magyar 

óvodából nem mindig a magyar tagozaton folytatták tanulmányaikat a gyerekek.”13 

  

                                                      
13 Forrás: http://kmpsz.uz.ua/index.php/hirek/382-orosz-ildiko-beszede-a-kmpsz-20122013-as-koezponti-
tanevnyitojan-.html - letöltés ideje: 2013. június 26. 
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3.2. A nyelvtörvényben foglaltak az óvodai nevelésről 

Az Ukrajna törvénye az állami nyelvpolitika alapjairól című 14  – Ukrajnában csak 

nyelvtörvényként emlegetett – jogszabályt Ukrajna Legfelsőbb Tanácsa 2012. július 3-

án szavazta meg, majd 2014. február 23-án, Viktor Janukovics távozása után az új ukrán 

parlamenti többség hatályon kívül helyezte és úgy döntött, hogy új jogszabály-tervezetet 

dolgoz ki. Olekszandr Turcsinov ideiglenes elnök és házelnök azonban nem írta alá ezt 

a határozatot, így a 2012-ben megszavazott nyelvtörvény máig hatályban van (vö. 

CSERNICSKÓ–FEDINEC 2015a: 228). 

A nyelvtörvényben foglaltakról magyarul is olvashatunk útmutatót, magyarázatot 

(lásd BEREGSZÁSZI–CSERNICSKÓ–FERENC 2014.), 15  az óvodai oktatásról szóló 

cikkelyeket is. Így pl. az oktatás nyelvéről: A bármilyen szintű magán oktatási 

intézményekben az oktatás nyelvét az adott tanintézmény alapítója (alapítói) jelöli ki; az 

állam biztosítja a pedagógusok felkészítését a regionális vagy kisebbségi oktatási 

nyelvű tanintézetekbe és módszertanilag is ellátja az ilyen felkészítést; a tanintézetek 

létrehozhatnak olyan osztályokat, csoportokat is, melyekben idegen nyelven folyik az 

oktatás.16 A törvény foglalkozik a nyelvi önmeghatározás jogával: Mindenki, etnikai 

származásától, nemzeti-kulturális önmeghatározásától, lakhelyétől, vallási 

meggyőződésétől függetlenül jogosult szabadon használni bármilyen nyelvet a 

társadalmi és a magánéletben, tanulni és művelni bármilyen nyelvet.17 

Az óvoda is szerves része az oktatási rendszernek, így erre az iskola előtti oktatási 

formára is érvényes az, hogy az állampolgárnak joga van megválasztania az oktatás 

nyelvét. Ha megfelelő számú szülő kérvényezi, hogy gyermekét magyar nyelvű 

csoportba, osztályba szeretné járatni, a hatóságoknak meg kell szervezniük a magyar 

nyelvű oktatást. A törvény nem nevezi meg pontosan, hogy hány kérelem tekinthető 

megfelelő számúnak, s ez megnehezítheti ennek a jognak az érvényesítését, ám az 

óvodai és iskolai csoportok, osztályok megnyitására vonatkozó miniszteri rendeletek 

szerint városokban 8, falvakban 5 szülő kérelme esetén indítható csoport vagy osztály 

(BEREGSZÁSZI–CSERNICSKÓ–FERENC 2014: 41–42). 

                                                      
14 Закон України „Про засади державної мовної політики” Viktor Janukovics, Ukrajna elnöke, Kijev, 
2012. július 3., №5029-VI. 
15 A kiadvány elektronikusan is elérhető az alábbi címen: 
http://bgazrt.hu/npki/kiadvanyok/karpataljai_nyelvhasznalati_utmutato/ – letöltés ideje: 2014. június 15. 
16 Vö. Ukrajna törvénye az állami nyelvpolitika alapjairól. III. fejezet, 20. cikkely, 1–12. pont. 
17 Lásd Ukrajna törvénye az állami nyelvpolitika alapjairól. I. fejezet, 3. cikkely, 2. pont. 



31 

 

3.3. Óvodai programok 

Ukrajna Oktatási Minisztériuma (újabb nevén Ukrajna Oktatási, Tudományos, Ifjúsági 

és Sport Minisztériuma) a 2013/2014-es tanévre a következő programokat irányozta elő 

(lásd 3. táblázat), melyek közül lentebb két programról esik szó. 

A Базова програма „Я у світі”, azaz „Én a világban” című alapprogramot az 

Ukrán Oktatási és Tudományos Minisztérium 2009. január 21-i rendelete alapján 

folyamatosan építik be az óvodai nevelési munkába (függetlenül attól, hogy milyen 

fenntartású az óvoda), ill. az I–IV. akkreditációjú (BEREGSZÁSZI–CSERNICSKÓ–OROSZ 

2001: 21) felsőoktatási intézmények óvodapedagógiai képzésébe a 2009–2010-es 

tanévtől kezdve. 

 

3. táblázat. A 2013/2014-es tanévre ajánlott programok és módszertani 
kézikönyvek az óvodai nevelésben 

18 
Programok Módszertani kézikönyvek, ajánlók 
„Én a világban” = „Я у світі” Szociálpedagógiai segéd az óvodai 

oktatás szerkezetében 
„Ukránteremtő” „Ukrajnaalkotó” = 
„Українотворець”  

Gyerekeknek (óvodásoknak) az egészség 
alapjairól 

Program a 2–6 éves gyerekek művészeti 
neveléséről, tanításáról és fejlesztéséről. 
Színes pálmák. 

Neveljük szociális kompetenciákra 
gyerekeinket 

Gyerek-koreográfia. Program a 3–7 éves 
gyerekek koreográfiai tevékenységének 
módszertanáról. 

Ukrán nemzetismeret óvodáskorúaknak 

 

A második ajánlott program, az „Українотворець” – „Ukrajnaalkotó” az 

Ukránságismereti Tudományos Kutató Intézet kiadásában. 19  A terv 2007-ben jelent 

meg. A dolgozat tárgyának megfelelően a nyelvi fejlesztő részt érdemes ebből a tervből 

közelebbről is megvizsgálni. A 3–6 év közötti gyerekek fejlesztését tárgyalja nyelvi 

szempontból, s 6 éves korra a következő eredményt várja: „Minden gyereknek külön, s 

így együtt is pozitív hozzáállása kell legyen az ukrán nyelvhez, tudatosítani kell bennük, 

hogy az ő nyelvük az egész ukrán nemzet nyelve, egyike az egység jelének.” A 

programban javasolt fejleszteni kívánt makroszférák tartalmi vonala az ukrán nyelv és 

az ukrán szóbeliségre épül. 
                                                      
18 Forrás: Міністерство Освіти і Науки, Молоді та Спорту України – Ukrajna Oktatási, Tudományos, 
Ifjúsági és Sport Minisztériuma. Innovatív Technológiai és Oktatásfejlesztési Intézet – 
http://iitzo.gov.ua/doshkilna-osvita/ – letöltés ideje: 2014. április 2. 
19 Lásd „Українотворець” Програма виховання дітей дошкільного віку. Українознавство № 1/2008  
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Az ukrán oktatási minisztérium 2014. április 22-i rendeletében20 pedig egy újabb 

nevelési programot javasol az ukrajnai óvodák számára. A 3. táblázatban olvashatók az 

ukrajnai óvodák számára javasolt programok a 2013–2014-es tanévre, de láthatjuk, 

hogy 2014 áprilisában már egy új programot dolgoznak ki – mindezzel azt szerettem 

volna érzékeltetni, hogyan, milyen ütemben változnak az óvodai programok. Az óvodai 

program neve: „Українське дошкілля”, 21  vagyis „Ukrajnai óvodás”. Ukrajna „Az 

óvodai nevelésről” című törvényének, az óvodai nevelés alapvető komponenseinek, 

továbbá Ukrajna 2010.07.06-án kelt 2442-VI. sz. „Az általános és középiskolai, 

valamint az óvodai oktató-nevelő munka során használt és előírt okmányok, szövegek 

megújításáról” című törvényének, valamint az „Országos óvodai nevelést/oktatást 

fejlesztő szociális program” (hatálya 2017-ig szól) rendelkezéseinek megfelelően 

„Українське дошкілля” címmel új oktató-nevelő program került bevezetésre az 

ukrajnai óvodákban. A programot Ukrajna Miniszteri Tanácsa 2011.04.13-i 629. sz. 

rendeletével fogadta el. 

A program célja: Az óvodai oktató munka komponenseinek bővítése a 2–6 éves 

gyerekek körében, különös tekintettel a nyugati (ti. Ukrajna nyugati régiója, beleértve 

Kárpátalját is) régió etnikai, történelmi és szociokulturális sajátosságainak feltárására és 

megismertetésére. 

A program feladatai az óvodai nevelés általános komponenseinek keretében 

vizsgálhatóak. A program struktúrája a gyermek életkori fejlődését követi, tartalmában 

az egyes fejezeteket a gyermek életkori periodizációja alapján különíti el. Ily módon a 

következő fejezetekkel találkozhatunk: 

1. korai életkor (3. életév) 

2. alsó óvodáskor (4. életév) 

3. középső óvodáskor (5. életév) 

4. felső óvodáskor (6. életév) 

Ezen fejezetek világos, tárgyilagos elemzést adnak az adott életkor sajátosságairól 

és ismertetik a gyermek pszichológiai jellemzését is. Az egyes részek ismertetik a 

                                                      
20  Lásd наказ № 500 Міністерства освіти і науки України від 22.04.2014 р. „Про проведення 
експертизи та громадського обговорення типових навчальних планів та навчальних програм для 
дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів” – a rendelet elérhető: 
http://www.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/2250 – letöltés ideje: 2014. június 9. 
21 Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України: Програма розвитку 
дитини дошкільного віку „Українське дошкілля”. Тернопіль: Мандрівець, 2013. р. 264. 
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gyermek fejlődésének célját korának megfelelően, továbbá az óvodai oktató munka 

tartalmát és formáját. Valamennyi fejezet egy, a gyermek általános kompetenciáit 

összegző írással zárul, mely az adott életkornak megfelelő tulajdonságokat veszi 

számba.  

A program tudományos alapon készült írás, mely az integráció, a 

szisztematikusság, a komplexitás és az oktató-nevelő tevékenység humanizációja 

mentén ad támpontot az óvodai nevelő számára. 

A „Я у світі” az első új típusú dokumentum, amely tartalmazza az óvodai nevelés 

megújult jellegét, és tartalmazza mindazon követelményeket, amelyet a gyermekeknek 

az óvodában teljesíteniük kell.22 A programban tehát már nem (csak) foglalkozásokat 

írnak elő, hanem különböző eszközökkel elérhető fejlesztési célokat fogalmaznak meg. 

A fejlesztési célok 4 szférában (Természet, Kultúra, Emberek, Önmagam) hét síkon 

várnak megvalósításra. Ezek az aktivitási formák: fizikai (testnevelési), szociális-

erkölcsi, érzelmi értékek, kognitív-megismerő, nyelvi, művészeti és kreatív fejlesztési 

síkok. A művészetin belül található a zenei, a rajz, a drámajáték és a különböző 

ábrázoló (pl. applikáció, gyurmázás stb.) fejlesztési terület. 

A későbbiekben vizsgált beregszászi óvodákban (is) a „Я у світі” alapprogramot 

igyekeznek használni az óvónők. Ez az óvodai nevelési program rendkívül összetett. A 

korábban tematikailag felosztott nap az óvodában ezzel a programmal teljesen másként 

néz ki. Jóval több készég fejlesztését tűzik egy napra célul például, mint amennyit a 

megfelelő korú gyerekekkel meg is tudnak valósítani az óvónők. A program fő feladata 

az óvodások fejlesztése például olyan alaptulajdonságok terén, mint az önállóság, 

szorgalom, emberség, büszkeség, megfigyelőképesség, felelősség, óvatosság, 

igazságosság, önuralom és kreativitás. Ezen tulajdonságok fejlesztését a fent említett 

aktivitási formák gyakorlása közben irányozza elő a program, továbbá az életkornak 

optimálisan megfelelő modell-tevékenységek gyakorlása által. Ezek a tevékenységek a 

szerepjáték („mintha-történetű”), gyakorlati, kommunikációs és oktató tevékenységek. 

„Ezt a programot kijevi szakemberek dolgozták ki, akik nem jártak még 

Kárpátalján, és nem jártak még Beregszászban. Tudják, ez az ukránok számára is igen 

nehéz … elképzelhető, hogy el kell telnie egy bizonyos időnek, és a következő generáció 

számára már egy használható terv lesz” – így fogalmazta meg a program 
                                                      
22 Forrás: Harkivi terület, Kolomacki Járási Állami Adminisztráció Oktatási Osztálya. 
http://rvo-kolomak.ucoz.ua/index/bazova_programa_quot_ja_u_sviti_quot/0-141 
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problémakörével kapcsolatos gondolatait a beregszászi járási oktatási osztály anonim 

adatközlője. 

A program a nyelv fejlesztése terén a következő feladatokat tűzi ki a gyerekek, 

óvónők elé: 

Az első félévben: a beszéd kialakulásának és megértési képességének kialakítása. 

A felnőtt kialakítja a gyerekben a hangok iránti érdeklődést, figyelmet a felnőttek szavai 

irányába, az emberi hang tónusainak sokszínűségéhez való hozzászoktatást, a hangok és 

tárgyak közötti kapcsolat megfigyelését. 

A második félévben: hajlamok kialakítása a gyerekben: a felnőtt megértése, a 

beszéde hangjainak megfigyelése, a szóbeli frázisokra való reakció, egyszerűbb 

feladatok elvégzése segítséggel, szótagok és egyszerűbb szavak megfigyelése, a 

szülőkkel, testvérekkel (hozzátartozókkal) való beszédre való igény megjelenítése, a 

szóbeli frázisokra való odafigyelés, a felnőtthöz való aktív fordulás hangok, gesztusok, 

elsajátított szavak által. 

A felnőtt feladata a nyelvi példák alkalmazása különböző intonációs jelleggel 

ellátva és az ezekre leadott adekvát érzelmi reakció stimulálása. A gyerek szójátékokban 

való részvételre és a megfelelő reakció leadására való sarkallása: „beszédet” imitáló 

hangkapcsolatok ismétlése („tu”, „ahu”), az arc eltakarása, ill. felfedése („kuk”), 

lábtopogás („elkaplak, elkaplak, elkaplak”), mutatóujjal való figyelmeztetés („na-na-

na”), fejsimogatás („jó gyerek”) stb. 

Ezek után a gyerek egy idő elteltével önállóan is képes lesz hasonló játékokra, 

melyeket önmaga kommentál.23 

Az óvodai nevelés végén a gyerekek elérik az iskolaérettséget. Az iskolaérettséget 

értelemszerűen nem vizsgákkal vagy tesztekkel, s azokra adott érdemjegyekkel 

állapítják meg az óvónők. Az óvodai nevelési programok különböző képességeket, 

részterületeket (úgymint fizikai, ismeretbővítő, nyelvi, művészeti-esztétikai, 

játéktevékenység, munkatevékenység) vesznek figyelembe a gyerekek részéről, 

amelyek alapján az adott gyerek iskolaérettségét megállapítják. Ukrajnában a jelenleg 

érvényben lévő óvodai nevelési programnak 24  van egy az iskolakezdők számára 

                                                      
23 Saját fordítás az „Én a világban” című alapprogramból; 72. oldal. 
24 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Українию Програма розвитку дітей старшого 
дошкільного віку „Впевнений старт”. Затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту 
України. Тернопіль, Мандрівець 2012. 
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kidolgozott része is, melynek címe: Впевнений старт (magyarul Magabiztos 

kezdés/indulás). Ebben a dokumentumban megtalálhatók azok a kritériumok, amelyeket 

az ukrán állam támaszt egy iskolaérett gyerekkel szemben, többek között nyelvi 

szempontból. Az állam (tehát az említett program) nyelvi érettségi szempontjai között 

találhatók: 

– helyes hangejtés, légzés-, beszédtempó szabályozása stb.; 

– hangerő, hangmagasság helyénvaló kiválasztása; 

– a gyerek kifejezően beszéli anyanyelvét; 

– meg tudja különböztetni anyanyelvét más nyelvektől; 

– megérti, mit jelent a beszéd az embernek; 

– egyforma, kielégítő szókészlettel rendelkezik a különböző életszíntereken; 

– nyelvtanilag helyes – egyszerű és összetett – mondatokat szerkeszt; 

– párbeszédet tud folytatni önként, rendelkezik a beszédfenntartás eszközeivel; 

– betartja a társalgási szabályokat; 

– különböző típusú kifejezéseket alkot önállóan; 

– szabadon el tudja mondani egy szöveg tartalmát, cselekményét; 

– kitalálja a találós kérdéseket, maga is talál ki találós kérdéseket; 

– van fogalma a mondatról – a nyelvi egységeket el tudja különíteni (hang, szó 

stb.); 

– hangelemzést végez az egyes szavaknál; 

– érdekli az olvasás, próbálkozik is vele; 

– helyesen ül az asztalnál, helyesen tartja a tollat és a ceruzát; 

– tájékozódik a könyvek, a füzetek kockái és vonalai között; 

– magabiztosan mozog a lapon, vonalon belül marad stb. 
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3.4. Az óvodai nevelés nyelvi problémaköre 

A tannyelvválasztást, s így az óvodai nevelési nyelv megválasztását tárgyalva nem 

kerülhetjük meg az anyanyelvi nevelés mellett az ukrán nyelv oktatásának kérdését sem. 

Ahogyan a tannyelv megválasztásakor, ez esetben is a kárpátaljai kutatások inkább az 

iskolai oktatásra fókuszálnak (vö. SÉRA 2014, FERENC–SÉRA 2012). 

A kárpátaljai magyar közösség boldogulását Ukrajnában nehezíti, hogy alacsony 

szinten birtokolja az állam nyelvét, mely szükséges tőke az érvényesüléshez. Az 

államnyelv oktatásának sikerességét Ukrajnában az állam sem segíti elő. A témában 

számos írás jelent meg a kárpátaljai magyar szakirodalomban is (lásd pl. CSERNICSKÓ 

2001, 2004, 2012, BEREGSZÁSZI 2004). Az anyanyelvet az adott beszédhelyzethez 

igazodó módon használni képes, a helyi értékek és az összmagyar kultúra iránt 

fogékony, az anyanyelvet a következő generációnak lehetőség szerint továbbadó, 

ugyanakkor kétnyelvű egyének képzése kell legyen a célja és feladata a kárpátaljai 

magyar tannyelvű oktatásnak (BEREGSZÁSZI 2004: 17). Az additív szemlélet jegyében 

való oktatást, az államnyelv elsajátítását már az óvoda is megalapozhatja (vö. 

CSERNICSKÓ 2012: 108) – megelőzendő a kárpátaljai szülők részéről azt az indokot, 

hogy a magyar oktatási intézményekben nem lehet megfelelőképpen elsajátítani az 

államnyelvet. S bizonyítva, hogy valamely nyelven elsajátított nyelvi tudás és 

nyelvhasználati készség átvihető egy másik nyelvre. Egy másodnyelv (jelen esetben az 

ukrán nyelv) elsajátításának, szövegértésének sikeressége ugyanis szoros összefüggést 

mutat az anyanyelvi szövegértési képességekkel (vö. CUMMINS 1984). 

Az óvoda azonban az ukránoktatás tekintetében felkészületlen. Egyelőre nincs 

olyan (megfelelő) tanterv, tanmenet (ti. állami; beregszászi járási szinten foglalkoztak 

már a kérdéssel),25 amelyet a magyar nevelési nyelvű óvodák használhatnak. Egy-egy 

járási vonatkozású módszertani segédanyag megléte – melyet sok esetben nem 

terjesztenek az óvodák között – félmegoldást jelentene, hiszen az óvónőket szintén nem 

készítik fel arra, hogyan tanítson óvodáskorú, (javarészt) magyar anyanyelvű 

gyerekeket ukrán nyelvre az óvodai foglalkozások keretein belül. A megfelelő tanterv és 

az óvónők felkészítése sem elegendő feltétel a sikeres óvodai ukrán képzéshez, ugyanis 

számos kárpátaljai magyar óvodában működnek vegyes csoportok, melyek nem 

                                                      
25 Навчання української мови в національних дошкільних закладах (Методичні рекомендації)./Az 

ukrán nyelv tanítása a nemzetiségi óvodákban (módszertani ajánlat). Відділ освіти Берегівської 
райдержадміністрації, Берегівський районний методичний центр. Берегово 2002 р. 
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nyelvileg és/vagy nemzetiségileg, de korosztály szerint vegyesek, s legtöbbször 15 főnél 

nagyobb létszámúak. Ez nagyban nehezíti tehát a nyelvtanulást, s szinte lehetetlenné 

teszi az óvónők számára hasznosítható, ukrán nyelvű foglalkozáshoz alkalmazható terv 

készítését (vö. CSERNICSKÓ 2012: 108). Az óvodai nevelés egyéves iskolai 

előkészítőként való kötelezővé tétele (s az iskolai tantervek ehhez igazítása) e kérdést 

fajsúlyosabbá tette. A kárpátaljai szülők számára így még inkább megfontolandó, 

milyen nyelvű óvodát/óvodai csoportot választanak gyermeküknek az iskola 

megkezdése előtt, hiszen az iskolai előkészítés része az óvodások foglalkoztató 

füzetének vezetése, mely ukrán nevelési nyelvű csoport esetén természetesen az ukrán 

tannyelvű iskola tantervének alapját készíti elő. 
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3.5. Az óvodai nevelés Ukrajna 2015–2025-ös évekre tervezett oktatási 

koncepciójában 

Ukrajnában a közoktatás átszervezését megvalósítani kívánó tervezetet adtak ki 2014 

második felében (lásd Az ukrán oktatási rendszerről szóló alfejezetet). A javaslatban szó 

esik az óvodai nevelésről is. 

Az első fejezetben az oktatás felépítéséről olvashatunk, ahol az oktatás szintjei az 

óvodai neveléssel kezdődnek. Az oktatás struktúrájának követnie kell az európai 

mintákat. Ennek első pontjaként a tervezet megállapítja: elérendő cél a család aktív 

bevonásával az óvoda elérhetővé tétele minden gyerek számára születésétől 6 éves 

koráig. Fontosnak tartja továbbá meghatározni a nevelési formák különböző 

megnyilvánulási formáit intézményes (center-based) és családi (home-based) 

környezetben egyaránt. Biztosítani kívánja a megvalósíthatósághoz szükséges megfelelő 

jogi hátteret. Az óvoda tulajdonviszonyára és típusára való tekintet nélkül biztosítani 

kívánja az integrált oktatás bevezetésének lehetőségét az óvodákban. 

A 2017-es évtől a koncepció kilátásba helyezi családi típusú óvodák (akár a család 

lakóházában működő) vagy közösségi jellegű óvodák létesítését. Az eddig megfelelő 

engedélyekkel nem rendelkező, ám mégis üzemelő óvodák törvényes működésének 

biztosítását is taglalja. Biztosítaná a gyermekek számára a WHO (Egészségügyi 

Világszervezet) vonatkozó életkori sajátosságainak kritériumaival összhangban a 

megfelelő fejlettségi szint elérésének lehetőségét. 

A javaslat második fejezete az oktatás tartalmáról rendelkezik. Az oktatási és 

nevelési funkciók egyesítését az óvodai nevelésben, az óvodai tervek 

kognitív/nonkognitív komponenseinek összhangba hozását hangsúlyozza.  

Az óvodai programokkal kapcsolatban különböző nevelési és oktatási programok 

kidolgozásáról ejt szót, amelyek közötti választást az intézmények és a szülők 

együttesen alkalmazhatnák. Olyan intézkedésekre irányuló javaslatok kidolgozását 

helyezi kilátásba, melyek összhangba hozzák a szülők és a gyerekek óvodával szemben 

támasztott elvárásait. A szabad játék mint alapvető nevelési módszer biztosítása és 

alkalmazása a gyerekek 3–5 éves kora között – ez utóbbi nem tér el a korábbi óvodai 

programok célkitűzéseitől. 
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Az óvoda és az elemi iskola szintjén közös, állampolgári nevelési módszer 

kialakítása érdekében a humán és társadalomtudományok komplex oktatásáról 

olvashatunk a továbbiakban. 

A minőségi oktatásról szóló következő fejezetben pedig arról, hogy azt Ukrajna 

valamennyi állampolgára számára egyenrangú módon elérhetővé kell tenni. A fejezet 

pontjait olvasva megtudhatjuk, hogy a koncepció szerint ki kell építeni a hátrányos 

szociális és gazdasági helyzetben lévő családok gyermekeinek az óvodai rendszerbe 

való integrációs mechanizmusait. S ezen mechanizmusokat alkalmazhatóvá kell 

formálni a családok szükségletei mentén. Fontosnak tartja továbbá a javaslat a 

családlátogatások (home-visit) rendszerének biztosítását azzal a céllal, hogy kiderüljön: 

a családoknak mire van szükségük a gyermekük, gyermekeik fejlődésének és 

tanításának megvalósítása során. Integrált tanulási környezetet biztosítana a speciális 

szükséglettel rendelkező gyermekek számára, illetve e speciális igények minél korábbi 

felismerhetőségének fontosságát is hangsúlyozza. A gyermek fejlődésének és elsajátított 

ismereteinek rendszeres értékelése az oktatás minőségének értékelése céljából, valamint 

a gyermek szükségleteinek és potenciális nehézségeinek megállapítása érdekében 

szintén fontos teendőként szerepel. A kisóvodások fejlődését és eredményeinek (az 

előzőtől eltérően) a követését megfigyelésük útján tenné lehetővé. A gyermek 

iskolaérettségének megállapítását a korábbi programokhoz hasonlóan itt is 

hangsúlyozza, illetve szorgalmazza átmeneti időszak biztosítását/beiktatását az óvoda és 

az általános iskola között. 

A koncepció az óvodák költségeinek gördülékenyebb finanszírozása érdekében 

olyan modell kidolgozását és életbeléptetését irányozza elő, amely optimálisan ötvözi az 

állami és magánbefektetéseket (ti. óvodai irányúakat). A legalább négy éves gyerekek 

minél magasabb arányú bevonása az óvodai nevelés folyamatába – ti. jelen 

rendelkezések szerint az óvodai nevelés 5 éves kortól kötelező. 2017-re 85%-ot, 2020-ra 

95%-ot irányoz elő az óvodáskorú gyerekek óvodai nevelésben való részvételére. 

További célként határozza meg 2015 és 2018 között minden olyan helyiség 

visszaszolgáltatását az óvodák számára, amelyekben egyéb intézmények működnek, s 

amelyek korábban óvodai tulajdonban álltak – mindezzel is elősegítve a jelenlegi 

óvodai férőhelyek számának növelését, hiszen ez a kötelező óvodáztatás bevezetése óta 

nehézségeket okoz. A régebbi épületek és/vagy óvodai tulajdonok mellé kilátásba 
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helyezi új óvodák építését befektetők bevonásával, amelyeket adókedvezményben 

részesítenének. Az új óvodák építésénél figyelembe kell venni az ENSZ vonatkozó 

konvencióját „A fogyatékkal élők jogairól” (24. cikkely: Oktatás). 2017-től családi 

típusú és közösségi óvodák létesítését célozza meg. Végül, de nem utolsósorban az 

óvodai nevelésben való részvételt a megfelelő életkori kritériumok szerint valósítaná 

meg. 

Az óvodai dolgozók végzettségét illető követelményekről a 0–3 éves gyerekekkel 

foglalkozók körében a következőképpen rendelkezik: nevelők esetében minimum BA, 

nevelő-asszisztens vagy technikai személyzet pedig minimum érettségi fokozattal 

rendelkezzen. A 3–5 éveseknél: nevelők minimum MA, asszisztens és technikai 

személyzet minimum érettségi. A megszerzett kvalifikációk felülvizsgálata évente 

történne, illetve általában mindenkinek (az óvoda vezetőségének és a dolgozóinak is) 

arra kell törekednie, hogy lehetőség szerint minden óvoda minden dolgozója 

rendelkezzen valamilyen felsőfokú végzettséggel. 
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4. Az óvodai anyanyelvi nevelésről 

4.1. Az anyanyelvi nevelésről 

Miért fontos az anyanyelvi nevelés már óvodás korban? A beszéd, mint már korábban 

szó volt róla, nagyon fontos tényezőként jelenik meg a szocializáció folyamán. Ezzel az 

eszközzel tudja a gyerek önmagát és gondolatait kifejezni környezete felé. Óvodás 

korban – egészséges gyermek esetében – a nyelv valamennyi szintjén minőségi és 

mennyiségi fejlődés tapasztalható. Ennek a fejlődésnek a biztosítását segítheti elő az 

anyanyelvi nevelés alkalmazása az óvodáskorú gyerekeknél (is). 

Családi környezetben indul el a gyermeki beszédfejlődés, de fontos, hogy emellett 

intézményes keretek között, az óvodában folytatódjon, ott egészüljön ki, tehát fontos az 

anyanyelvi intézményhálózat megléte, mely Kárpátalján ma még rendelkezésre áll. 

Ahhoz, hogy a gyermek elsajátítsa környezete nyelvét, nem szükséges, hogy ezen 

a nyelven részesüljön óvodai nevelésben. A környezetnyelven való nevelés és oktatás – 

azaz a gyermek ukrán nyelvű csoportba íratása – megfontolandó, ha ugyanis a gyermek 

még nem ismeri anyanyelvi szinten a környezetnyelvet, a beszéd- és értelmi fejlődésére 

káros következményekkel járhat, és érzelmi konfliktusok kialakulásához vezethet. Ha a 

gyermek az óvodába indulást megelőzően csak a magyar nyelvet használta, ajánlatos, 

hogy az óvodai nevelés is azon a nyelven történjék (MIKES 2003). S ehhez hozzáadó 

(additív) módon kezdődjék el egy másik (környezeti vagy idegen) nyelv oktatása, 

tanítása. Felcserélő kétnyelvűségi helyzetben ugyanis a szocio-emocionális fejlődés és a 

beszédfejlődés károsodhat, a kognitív fejlődés is lelassulhat (lásd GÖNCZ 2004: 247). 

A nyelvfejlődéssel kapcsolatosan fontos említést tenni a fejlődési kölcsönhatás 

hipotéziséről, amely azzal foglalkozik, hogy milyen kapcsolatban van egymással az első 

és a másodnyelv fejlődése. A feltevés szerint az első nyelvben kialakult kompetencia 

határozza meg a másodnyelvben elérhető nyelvi felkészültséget. Ez azt jelenti, hogy ha 

az első nyelvben alacsony a felkészültség, s ezen a beszédfejlődési vagy nyelvfejlődési 

fokon beiktatjuk egy második nyelv intenzív oktatását, tanulását, az károsítja az első 

nyelv további megfelelő fejlődését. Ez utóbbi pedig a másodnyelv fejlődését is 

korlátozza (vö. GÖNCZ 2004: 267). Az óvodai nevelésre vetítve ez annyit jelent, hogy az 

anyanyelv (itt: magyar nyelv) fejlődését károsíthatja az ukrán nevelési nyelvű óvoda – 

amennyiben egy homogén magyar környezetből érkező gyerekről beszélünk, úgy 

mindenképp. A gyerek beszéd- és nyelvfejlődése óvodás korában nagyon fontos 
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szakaszába ér, s egy ismeretlen vagy viszonylag ismeretlen nyelvi környezetben ez a 

fejlődés megrekedhet. Ilyen esetben pedig előfordulhat, hogy nem a kétnyelvűség 

valamely foka, hanem félnyelvűség (szemilingvalizmus) alakul ki (vö. GÖNCZ 2004: 

264). Félnyelvűség egyébként egynyelvűeknél is kialakulhat. 

REHÓ ANNA (2012: 146) hivatkozik LÁNG MIHÁLY (1985) módszerére, amelyben 

a nem magyar anyanyelvű gyerek magyar óvónő általi neveléséről a következőket írja: 

„… annak az óvónőnek, aki nem magyar ajkú gyermekeket nevel az óvodában, ismernie 

kell az adott etnikai kisebbség nyelvét, hogy megfelelően meg tudja értetni 

növendékeivel a tanított magyar szavak jelentését. Csak akkor lehet megszerettetni az 

óvodásokkal a magyar nyelvet, ha az óvónő ismeri a gyermekek anyanyelvét, népi 

szokásait és szertartásait, és összehasonlítva a magyar nyelvvel, népszokásokkal, 

kiemeli annak szépségét és fontosságát.” Az idézett módszer is leszögezi a gyerek 

anyanyelve figyelembevételének fontosságát. Kérdés, hogy azok a gyerekek, akik 

magyar családból, esetleg vegyes házasságból érkeznek ukrán nevelési nyelvű óvodai 

csoportba, részesülnek-e ilyen vagy ehhez hasonló nevelésben, magyarán: ahol 

figyelembe veszik anyanyelvét, kultúráját. Az identitás meghatározásában jelentős 

szerepe van ugyanis az oktatásnak, de már az óvodai nevelésnek is. A nyelvelsajátítás 

folyamatában pedig szükséges megfontolni, mi a cél, hiszen az anyanyelv a fontosabb, a 

másik nyelv (vagy más nyelvek) ismerete eszköz kell legyen pl. információk elérésében, 

a társadalmi integrációban stb., de sohasem a fő cél egy nyelvi kisebbség (itt: a 

kárpátaljai magyar beszélőközösség) esetében (vö. pl. SÉRA 2010b). 
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4.2. A tannyelvválasztásról 

A tannyelvválasztás kérdésköre gyakran visszatérő téma a szociolingvisztikában. Ám ez 

a problémakör rendszerint különböző nyelvi változók változatainak használati 

gyakorisága kapcsán vetődik fel (LANSTYÁK–SZABÓMIHÁLY 1997, BEREGSZÁSZI–

CSERNICSKÓ 2006). Mind a szlovákiai, mind a kárpátaljai empirikus kutatások azt 

mutatják, hogy a magyar nyelven oktató iskola meghatározó szerepet játszik a standard 

nyelvváltozat és a különböző szaknyelvi regiszterek elsajátíttatásában, a verbális 

repertoár bővítésében. A kutatások eredményei egyértelműen igazolják továbbá, hogy a 

nem magyar tannyelvű iskolában szocializálódottak körében magasabb a nemstandard 

nyelvi változatok előfordulási aránya; szlovákiai kutatásokról beszámoló 

publikációkban olvasható, hogy közelebb áll egymáshoz a magyarországi és a 

szlovákiai magyar tannyelvű iskolába járók nyelvhasználata, mint például a gyakran 

egyazon iskolán belül magyarul, illetve nem magyarul tanuló szlovákiai magyar 

tanulóké (LANSTYÁK–SZABÓMIHÁLY 1996, 1997, KONTRA 2003). 

A tannyelv hatásairól a tanulók személyiségfejlődése, iskolai eredményessége 

vonatkozásában is gyakran szó esik (KOLLÁTH 2005, LANSTYÁK 2005). GÖNCZ LAJOS 

(1985, 1995, 1999, 2004) kutatásaiból ismeretes, hogy a nem domináns nyelven való 

tanulás negatív hatással van a tanulók személyiségfejlődésére, illetve iskolai 

előmenetelére. Pszicholingvisztikai kutatásokkal bizonyította például, hogy a menet 

közbeni tannyelvváltás, azaz az átirányítási (tranzitív) oktatási modell jelentősen 

befolyásolja a tanulás hatékonyságát (GÖNCZ 2004).  

Olyan kutatások is folytak, melyek a szülők tannyelvválasztási motivációival 

(SÉRA 2009a, 2009b), a tannyelvválasztás szociológiai vonatkozásaival foglalkoznak 

(LAMPL 2008, SORBÁN 2000). Más kutatásokban azzal foglalkoztak, milyen 

összefüggést mutat az oktatás nyelve a nyelvválasztási szokásokkal, a nyelvi attitűdök 

és sztereotípiák alakulásával, a nemzeti azonosságtudattal, vagy éppen a nyelvek 

presztízsével. (E témával foglalkozó tanulmányként lásd pl. MOLNÁR 2010b.) Azonban 

jóval kisebb azoknak a kutatásoknak a száma, amelyekben az óvodai nevelés nyelvének 

megválasztásáról informálódhatunk. 

Az óvodai nevelés nyelvének megválasztása előtt a családban kell meghatározni a 

kommunikációs kódot, vagyis hogy melyik nyelvet használják a gyerekkel folytatott 

kommunikációban. Ez nyilván nem csak egy nyelv lehet (vö. KARMACSI 2007). A 
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domináns nyelv megválasztása a családon belül a szülők feladata. Noha a nemzeti 

öntudat és az aktuális nemzet- és nemzetiségi politikai irányok szerepe sem 

elhanyagolható a szülők döntésekor, nagyobb arányban játszanak szerepet a tanítási 

nyelv megválasztásában a gyermek későbbi boldogulásának vélt vagy valós esélyei 

(BURÁNY 2010: 92). Ukrajnában, Kárpátalján az eddigi kutatások eredményei azt 

támasztották alá, hogy ennél a szülői döntésnél a későbbi boldogulás esélyét a 

megkérdezettek az ukrán politikai irányokkal párhuzamosan a többségi tannyelv 

választásában látják valószínűbbnek (vö. SÉRA 2009a, 2009b). Napjainkban ez azért is 

fontos tényező a nyelvi változások szempontjából, mert ahogyan BURÁNY KATALIN 

(2010: 93) is fogalmaz: az iskoláztatás alapnyelve az egyik döntő tényező a 

kétnyelvűség, esetleg nyelvcsere létrejöttében. A kárpátaljai magyarság fennmaradására 

nézve pedig annak mindenkori célja a hozzáadó (additív) kétnyelvűség kell legyen (vö. 

BEREGSZÁSZI 2002). 

A folyamatos beszéd kialakulása után, hároméves kor felett legtöbbször már az 

óvoda nyelvének megválasztásával eljut a család a nyelvi orientációhoz, 

végeredményben ettől a kortól differenciálódik a nyelvismeret, erősödik a tudás 

valamelyik nyelv irányába (ti. a vegyes nyelvű családoknál). Természetesen ez a 

folyamat tovább vezet az iskolás korhoz, és itt nem csupán a tanulás nyelve a döntő, de 

a közösségválasztás, baráti, társasági kör kialakulása is mérvadó (BURÁNY 2010: 95). 

Az egynyelvű közegből érkezőknél éppen ezért nem mellőzhető tényező, hogy a 

választott tannyelvhez milyen környezet párosul. 

Tudvalevő, hogy egy nyelv elsajátítása önmagában is rendkívül összetett 

folyamat. A kisgyermekkori nyelvtanulás szorosan összefügg a gondolkodás 

fejlődésével, egy-egy összetettebb nyelvtani rendszerű mondat kimondása, illetve 

megértése komoly fejlődési előfeltételeket követel. A nyelvi rendszerek, nyelvtani 

összefüggések alkalmazása, egyáltalán a beszéd szorosan összefügg a gondolkodással, 

annak fejlődésével, később fejlettségi szintjével (BURÁNY 2010: 96). 

Noha a nyelvtanulás elsődleges fázisában, kisgyermekkorban az agy még 

máshogy terhelhető, mint később, jelentősen más „hozzáállás” kell egyszerre két nyelv 

elsajátításához. Két nyelv birtoklásának előnyei mellé hátrányok is társulhatnak. Többek 

között ezzel magyarázható az is, hogy ezek a gyerekek később tanulnak meg beszélni, 

hogy igazából a szó szoros értelemben bilingvis ember nem létezik, előbb vagy utóbb az 
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egyik nyelv dominánssá válik. Nem egy, mindkét nyelvet magas fokon beszélő, értő 

vegyes házasságból származó ember vallotta, hogy ugyan nem lehet érezni sem a 

kiejtésén, sem a szókincsén egyik esetben sem az idegen hatást, de csak az egyik 

nyelven olvas és ír jól (általában az oktatási nyelven) (BURÁNY 2010: 96). 

 

4.2.1. Kétnyelvűség és óvodai nevelés 

Kárpátalja egyik ismert jegye a soknemzetiségűség – a két- és többnyelvűség jelenléte 

így tehát a hétköznapi és a tudományos életben is ismert, megszokott. A kétnyelvűség 

meghatározását számos aspektusból közelítették meg eddig a nemzetközi (BLOOMFIELD 

1933, HAUGEN 1953, WEINREICH 1953, DIEBOLD 1961, GROSJEAN 1992, SKUTNABB-

KANGAS 1997, KHMELKO 2004,) szakirodalomban. Továbbá a magyar, illetve a kárpát-

medencei szakirodalomban (LANSTYÁK–SZABÓMIHÁLY 1997, CSERNICSKÓ 1998, 

BARTHA 1999, GÖNCZ 1999, 2004, BORBÉLY 2001, BEREGSZÁSZI 2002, VANČONÉ 

KREMMER 2002, CSERNICSKÓ szerk. 2003, KONTRA 2003, KOLLÁTH 2005, KARMACSI 

2007, LAMPL 2008, NAVRACSICS 2010, BARTHA K. 2013) is. Az egyén és a közösség 

szintjén is sok kérdést felvető kétnyelvűség meghatározásának fő problémája a 

nyelvtudás fokának definiálása e tekintetben. Ennek pedig a sokszínűség, illetve a 

variabilitás az oka akár az egyén, akár a közösség szintjén vetődik fel a probléma. 

Kárpátalján a gyermekek kétnyelvűségét eddig KARMACSI ZOLTÁN vizsgálta 

(KARMACSI 2007). Az etnikailag vegyes házasságokban élő gyerekek 

nyelvhasználatáról, kódváltási szokásairól, a kétnyelvűség gyermeknyelvre gyakorolt 

hatásairól próbált helyzetképet adni beregszászi és munkácsi családok vizsgálata által. 

A kutatását főként az hátráltatta, hogy a rendelkezésre álló statisztikai adatokból nem 

lehet következtetni az etnikailag vegyes házasságok arányára Ukrajnában. A vizsgálati 

eredményei szerint a két- és többnyelvű (ti. magyar, ukrán, orosz) családban a gyerekek 

elsajátítják a szülők nyelvét, s azokat funkcionális munkamegosztással használják a 

mindennapokban. A vizsgált gyermekek beszédére a legnagyobb hatást a család és a 

környezet gyakorolja. Ebbe a környezetbe pedig az óvoda, s annak nyelve is 

beletartozik. 

ERDEI ILDIKÓ a magyar és a román nyelvi kompetencia fejlettségét pedagógusok 

által kitöltött megfigyelési lapok révén végezte. Megállapította, hogy a nyelvi 

szocializáció szempontjából fontos tudni, mi a gyermeket általában felügyelő személy 
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anyanyelve.26  Az óvodások esetében ugyanis az otthon beszélt nyelv és a gyereket 

általában felügyelő személy anyanyelve között van a legszorosabb összefüggés. 

Továbbá szignifikáns összefüggés van az otthon beszélt nyelv és az anya nemzetisége 

között, valamint az otthon beszélt nyelv és az apa nemzetisége között is (vö. ERDEI 

2010: 87–88). 

A beszédészlelés és a beszédmegértés folyamatainak alakulásáról egy- és 

kétnyelvű gyermekek esetében is található kutatás (lásd pl. GÓSY 2007, VANČONÉ 

KREMMER 2002, IMRE 2005, BAKK-MIKLÓSI 2009, BARTHA K. 2013). Az eredmények 

azt mutatják, hogy mind az egynyelvű magyar gyermekek, mind a kétnyelvűek 

bizonyos beszédfolyamaira az elvárt szinttől való elmaradás jellemző. A szövegértésben 

az elmaradások jelentősebbek az egyes csoportokon belül (pl. lakhely beszélőinek 

nyelvi összetétele csoporton belül), a kétnyelvűek szövegértését pedig az iskola 

tannyelve befolyásolja jelentősen (vö. BARTHA K. 2013), hiszen a választott tannyelv 

szerinti egynyelvű gyerekként tekintenek rá az oktatási tananyagot illetően. Ebből 

kifolyólag érdemes lenne a kétnyelvű környezetben élő egy- és kétnyelvűek (pl. 

kárpátaljai gyerekek) szövegértését célzó vizsgálatoknak fokozottabb figyelmet 

szentelni. 

Az óvodáskorú gyerekek beszédének, szókincsének fejlődése kapcsán érdemes 

szót ejteni a Stern-féle stádiumelméletről (STERN–STERN 1907), mely szerint a gyerekek 

számára előbb a személyek és tárgyak kategóriája (főnevek) válik világossá. A 

személyekkel és tárgyakkal végzett cselekvéseket (igék) csak ezután fogja fel. Még 

későbbre tehető az említett személyek és tárgyak közötti viszony (határozószók) és 

jellemzőik (melléknevek) értése és kifejezése. Mindezeket átvetítve az egynyelvű 

(magyar), esetleg magyardomináns kétnyelvű gyerekek ukrán óvodában való 

szocializációjára hasonló eredmények születtek egy 2013. április–május folyamán 

készített vizsgálatban.27 A vizsgálat fő kérdése az volt, milyen a megkérdezett magyar 

nemzetiségű és/vagy anyanyelvű gyerekek mindennapi nyelvhasználata, főként a 

gyerekek beszédfejlettsége a nevelési nyelv szempontjából. A gyerekek 

beszédfejlettségének egyik vizsgálati módszere a képolvasás, mely alkalmas a 

                                                      
26 Felügyelő személynek az a személy nevezhető, aki a legtöbb időt tölti otthon a gyerekkel, ez lehet az 
egyik szülő vagy nagyszülő, nagyobb testvér, esetleg fizetett dada is (vö. ERDEI 2010: 87). 
27 A kutatás elvégzésekor a Márton Áron Szakkollégium Kutatói Szakkollégiumának ösztöndíjasa voltam 
az ebből készült tanulmányt lásd MOLNÁR 2013b. 
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folyamatos beszéd, a szókincsfelismerés, a beszédfejlettség felmérésére (GÖDÉNÉ 2005: 

108). A kutatás során egy magyar, egy ukrán és két, magyar és ukrán csoportokkal28 

működő óvodából 56 ép hallású és ép intellektusú gyerek képről történő szövegalkotását 

sikerült megvizsgálni. Az óvodai nevelési nyelv tekintetében 44 magyar, s 12 ukrán 

csoportos óvodásról beszélhetünk. A gyerekek minden alkalommal a délelőtti órákban 

vettek részt a vizsgálatban. A kiválasztott kis adatközlők iskolába készülő, vagyis 6 

éves gyerekek voltak, így tehát a különböző anyanyelv elsajátítási modellek figyelmen 

kívül hagyásával az életkor szerepelt egységes elemzési pontként a kutatásban. A 

megkérdezett gyerekek közül 43 érkezett homogén magyar házasságból, s 5 ukrán 

házasságból. A vegyes házasságban nevelkedő 8 gyerek közül kettő látogatta a magyar 

nevelési nyelvű óvodai csoportot. A kapott eredményekből kiderült, hogy a 

megkérdezett 56 gyerek közül 6 adatközlő beszélt nehézkesen, vagyis segítségre szorult. 

A válaszadók közel fele, a támasztott iskolaérettségi mutatóknak megfelelően használt 

mondatalkotása során az egyszerű mondatok mellett összetett mondatokat is (mellé- és 

alárendelő mondatokat egyaránt). Viszonylag magas számban (18) azonban csak 

egyszerű mondatokkal fejezték ki a kérdezett gyerekek a mondanivalójukat. A 

képolvasás során főként főneveket használtak. Mindezek nagyobbrészt az ukrán nyelvű 

csoportból érkezőknél voltak megfigyelhetők. A képolvasás körükben elsősorban a 

felhasznált képen látható személyek, tárgyak felsorolásaként jelent meg, kevésbé 

használtak egyéb kifejezéseket (melléknév, határozószó). Beszédfejlettségük tehát 

alacsonyabb fokúnak tekinthető magyar óvodás társaikétól. Az anyanyelv-elsajátítás 

során ugyanis meghatározó tényező a társas környezet, az elérhető nyelvi minta. A 

nyelvi minta hatással van a gyermekek szókincsére, milyenségétől függően nyelvi előny 

vagy hátrány forrása lehet (vö. NEUBERGER 2008, JAROVINSZKIJ 1994). A felnőtt-gyerek 

beszédkapcsolat – amilyen az óvónő és a „nevelt” gyereke között is fennáll például – 

révén megtörténik a nyelv társadalmilag elfogadott használati módjainak átadása. Ez a 

kapcsolat része és eszköze is a szocializációs folyamatnak (NEUBERGER 2008). Vagyis a 

nem magyar anyanyelvű, esetleg magyarul egyáltalán nem is beszélő óvónő nyelvi 

mintája egy magyar gyermek számára magyar nyelvi hátrányt eredményezhet. 

 

                                                      
28  A felkeresett beregszászi óvodák nevelési nyelvük megoszlása szerint a következők: 1 ukrán 
(Beregszászi 1. sz. óvoda), 1 magyar (Beregszászi 19. sz. óvoda) és 2 vegyes (Beregszászi 4. sz. és 6. sz. 
óvoda), tehát magyar és ukrán nyelvű csoportokkal működő intézmények. 
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4.2.2. A második nyelv és az optimális életkor 

Kutatásommal kapcsolatosan a továbbiakban a két és/vagy többnyelvű környezetben 

élők második nyelvének (esetünkben a környezeti/többségi/ukrán/orosz nyelv) 

elsajátításával összefüggésben fejtek ki néhány gondolatot. A második nyelvelsajátítás 

(SLA, L2) biológiai alapjainak kutatása az 1960-as évekig nyúlik vissza, s JOHNSON és 

NEWPORT (1989) maturációs hipotézisén nyugszik, mely szerint az érési folyamat során 

gyengül a nyelvelsajátítás (ERDEI 2010: 29). 

JAROVINSZKIJ a gyermekkori kétnyelvűséggel kapcsolatos hátrányok vagy 

előnyök összefoglalásakor arra jutott a szakemberek álláspontja szerint, hogy a 

gyermekkori kétnyelvűség bizonyos típusai – balansz és additív – kedvezően hatnak a 

kognitív fejlődés olyan aspektusaira, mint például: 

– a divergens gondolkodásra; 

– a perceptuális feladatok – általában nem verbális tesztek – teljesítésére; 

– a verbális input elemzésére; 

– a szimbólum helyettesítésére; 

– a domináns nyelven való szó- és írásbeli fogalmazásra (JAROVINSZKIJ 1994: 71). 

A kétnyelvűség tehát önmagában nem hat negatívan a beszédfejlődésre. Az 

elmaradás a beszédfejlődésben attól függ – hivatkozik JAROVINSZKIJ VIGOTSZKIJRA 

(1935) – hogy a két nyelv elsajátításának milyen a szociális és kulturális háttere, 

mennyire rendezettek azok a körülmények, amelyek között az elsajátítási folyamat 

zajlik. Vagyis a nyelvi és oktatástervezési lépések ilyenformán hangsúlyosabb szerepet 

kapnak (kaphatnak) a kárpátaljai additív kétnyelvűség kialakítása során. 

Arra, hogy melyik lenne a másodnyelv óvodai vagy iskolai oktatásának 

megkezdésére a legmegfelelőbb életkor, az egyik lehetséges választ neurofiziológusok 

fogalmazták meg az ún. agyi plaszticitás hipotézisében, figyelembe véve a nyelvtanulás 

agyi fiziológiai mechanizmusát. Agyi plaszticitásnak az agy tanulékonyságát 

nevezhetjük. (Az agy effajta „hajlékonyságáról” lásd bővebben pl. HÁMORI 2005: 43, 

vagy GÖNCZ 2004: 275.) Eszerint a másodnyelv tanulását a negyedik és nyolcadik 

életév között kell elkezdeni, s a legjobb eredmény a nyolcadik és a tizedik év között 

várható. Természetesen figyelembe kell venni azt is, hogy a nyelvtanulási képesség az 

általános tanulási képesség egy külön formája, amely éppúgy, mint az intelligencia, 

bizonyos életkorig növekszik, tehát a korai nyelvtanulás is csak egyes vonatkozásaiban 
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sikeresebb, mint a későbbi. A második nyelv elsajátítása ugyanis minden esetben 

kihívást jelent a nyelvtanuló számára – írja VÉKONY VALÉRIA NAVRACSICS JUDITRA 

(2007) hivatkozva. Ezt a nyelvtanulási helyzetet bonyolítandó jöhet (s Kárpátalján jön 

is) a képbe a bilingvis környezet, miután a kétnyelvűek nyelvi szocializációja nem 

minden esetben kiegyenlített. S ebben az esetben a kétnyelvűvé válás folyamatában 

fontos tényező a mód, mely szerint megkülönböztethető iskolai és természetes úton 

bilingvissé vált egyén (vö. VÉKONY 2011: 116). Ha mindezeket a kétnyelvűség 

aspektusából mérlegeljük, komoly döntést jelent a nyelvcserés iskolai oktatásváltás 

(BURÁNY 2010: 98), s a kárpátaljai szülőknek jóval több szempontot kell figyelmükbe 

ajánlani az óvodai nevelési nyelv megválasztását illetően is. 
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5. Az óvodai nevelési nyelv megválasztása Kárpátalján – vizsgálatok 

5.1. A kárpátaljai magyarság mint nyelvi kisebbség 

A kárpátaljai magyarokról, illetve a határon túli magyarokról szóló nyelvészeti 

írásokból – melyek száma nem csekély – nem csak a nyelvészet iránt érdeklődők 

szélesíthetik látókörüket. Az ilyen tudományos munkák által megtudható, hogyan 

próbálják fenntartani nyelvüket a kisebbségben élő beszélőközösségek egy-egy többségi 

nyelvvel szemben és/vagy amellett. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

épületében működő Hodinka Antal Intézet kiemelt kutatási területe a kárpátaljai 

magyarság mint nyelvi kisebbség problémaköre. A helyi magyarság nyelvválasztási 

szokásai, a nyelvcsere-nyelvmegtartás kontinuumában elfoglalt helye, a nyelvi és 

oktatástervezés kívánt lépései, az aktuális ukrán politika és/vagy nyelvpolitika hatása az 

itt élő magyar beszélőközösség helyzetére mind olyan témák, melyekről a kárpátaljai 

magyar szakirodalom (is) szót ejt. (Lásd pl. BEREGSZÁSZI 2002, 2012, BEREGSZÁSZI–

CSERNICSKÓ 2004, 2006, BEREGSZÁSZI–CSERNICSKÓ–OROSZ 2001, BEREGSZÁSZI–

CSERNICSKÓ–FERENC 2014, CSERNICSKÓ 1998, 2010b, 2011b, 2013, CSERNICSKÓ szerk. 

2003, MÁRKU 2011, FERENC 2009a, KARMACSI 2007, HIRES-LÁSZLÓ 2010 stb.) 

De miért más anyanyelvének megtartása egy kárpátaljai magyar számára, mint 

például egy kanadai magyar számára, hiszen ugyanarról a magyar nyelvről beszélünk 

mindkét esetben? JOHN UZO OGBU antropológus professzor kisebbségekkel kapcsolatos 

elméletével szeretném megadni a választ. OGBU osztályozta a kisebbségeket autonóm, 

önkéntes és nem önkéntes kisebbségekre. Ez az elmélet azért érdekes számunkra, mert a 

szabad akaraton, vagyis önkéntességen alapul, így ez a besorolás lehetővé teszi, hogy 

megkülönböztessük egymástól a bevándorló és az őshonos kisebbségeket (vö. PÁSZTOR 

2006: 6). 

Az őshonos kisebbségek eszerint a nem önkéntes kategóriába sorolhatók, így pl. a 

kárpátaljai magyarok is. Ily módon pedig választ kaphatunk a fenti kérdésre, miért 

különbözik a kárpátaljai magyartól a kanadai magyar, mely utóbbi OGBU 

klasszifikációját követve az önkéntes, vagyis a bevándorló kisebbség kategóriájába 

tartozik. 

Az európai őshonos kisebbségek – ti. nem csak a magyarok – fő jellemzője, hogy 

nem önként váltak jelenlegi országuk állampolgáraivá, hanem – mint a kárpátaljai 



 

magyarok esetében is – a világháború(ka)t követő határrendezések során. Mindezek 

ellenére törekszenek nyelvük és kultúrájuk megőrzésére (

 

2. ábra. Kárpátaljai magyar adatközlők kötődései (átlagok) (N=576)
Jelölje meg 1-től 5-ig terjedő skálán, mennyire érzi Ön magát a(z) … tartozónak

Magyar nemzethez: 
Ukrán nemzethez: khi-négyzet

Kárpátaljai magyarokhoz: khi
Ukrán állampolgárnak: khi

A nemzeti identitás fenntartása nagyon

tárgyalt kárpátaljai magyarság esetében (is), melyet a szülőföldhöz és az anyanyelvhez 

való együttes kötődés illusztrál leginkább

kisebbségek őrző bástyáiként emlegetett

 

Magyar 
nemzethez

4,16

3,4

a világháború(ka)t követő határrendezések során. Mindezek 

zenek nyelvük és kultúrájuk megőrzésére (PÁSZTOR 2006: 6).

Kárpátaljai magyar adatközlők kötődései (átlagok) (N=576)
ig terjedő skálán, mennyire érzi Ön magát a(z) … tartozónak

(Forrás: MOLNÁR 2009: 441) 
Magyar nemzethez: khi-négyzet-próba: 65,330; p<0,001; df=30

négyzet-próba: 45,134; p<0,038; df=30, nem szignifikáns
Kárpátaljai magyarokhoz: khi-négyzet-próba: 93,512; p<0,001; df=30

Ukrán állampolgárnak: khi-négyzet-próba: 56,739; p<0,002; df=30

 

eti identitás fenntartása nagyon erős érzelmi töltettel rendelkezik például a 

tárgyalt kárpátaljai magyarság esetében (is), melyet a szülőföldhöz és az anyanyelvhez 

való együttes kötődés illusztrál leginkább (lásd 2. ábra), de említhetjük pl.

bségek őrző bástyáiként emlegetett anyanyelvi iskolák identitásmegőrző hatását is.

 

  

Ukrán 
nemzethez

Kárpátaljai 
magyarokhoz

Ukrán 
állampolgárnak

2,69

4,73

3,33,37
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a világháború(ka)t követő határrendezések során. Mindezek 

2006: 6). 

Kárpátaljai magyar adatközlők kötődései (átlagok) (N=576) 
ig terjedő skálán, mennyire érzi Ön magát a(z) … tartozónak 

próba: 65,330; p<0,001; df=30 
nem szignifikáns 

próba: 93,512; p<0,001; df=30 
próba: 56,739; p<0,002; df=30 

 

erős érzelmi töltettel rendelkezik például a 

tárgyalt kárpátaljai magyarság esetében (is), melyet a szülőföldhöz és az anyanyelvhez 

2. ábra), de említhetjük pl. a 

itásmegőrző hatását is. 



 

5.2. Kutatási nehézségek, statisztikai adatszerzés

Ukrajnában az óvodáskorú gyerekek száma, illetve az óvodá

jelentős mértékben eltér. Az országb

nevelésben való részvétele 53%

meghaladta az egyes óvodák befogadóképességét (

gyerekeknek tehát körülbelül fele

utóbbi években növekedni látszik. A 2010

egyéves óvodai nevelésben való

államnak ez a határozata több okból

közül az egyik fő ok a már említett

kötelező az óvodai előkészítő

Tehát nem jár következménnyel az isko

óvodába. Nem mellékes tény, hogy

helyhiány miatt óvodába fel nem vehető gyerek vagy szülei nem szankcionálhatók.

működik másként ez a helyzet Kárpátalján sem. Il

ütközik egy olyan kutatást előkészíteni, amelyben a kárpátaljai óvodai 

tannyelvválasztást kívánjuk vizsgálni reprezentatíve.

 

3. ábra. Gyerekek száma az ukrajnai óvodákban
(ezres bontásban, az állami statisztikai hivatal 

(Forrás: http://pedpresa.com.ua/blog/70053

 

Kutatási nehézségek, statisztikai adatszerzés 

Ukrajnában az óvodáskorú gyerekek száma, illetve az óvodába íratott gyerekek száma 

Az országban a 2009–2010-es években a gyerekek óvodai

részvétele 53%-os volt, miközben az óvodák felében a létszám 

meghaladta az egyes óvodák befogadóképességét (ORLOVA 2013: 5). 

körülbelül fele vett/vesz részt óvodai nevelésben, bár ez az arány az 

vekben növekedni látszik. A 2010-ben kötelezővé tett ún. iskolai előkészítő 

nevelésben való részvételt kíván az ukrajnai gyerekektől. Az ukrán 

államnak ez a határozata több okból sem valósul meg teljesen a gyakorlatban, ezek 

a már említett befogadóképesség problémája; a másik ok

az óvodai előkészítő, mégsem szankcionálják a kimaradást, be nem iratkozást

Tehát nem jár következménnyel az iskolai életút kezdetén, ha valaki nem járt előtte 

Nem mellékes tény, hogy objektív okok miatt nem is járhat, hiszen a 

helyhiány miatt óvodába fel nem vehető gyerek vagy szülei nem szankcionálhatók.

működik másként ez a helyzet Kárpátalján sem. Ily módon több ponton is akadályba 

ütközik egy olyan kutatást előkészíteni, amelyben a kárpátaljai óvodai 

tannyelvválasztást kívánjuk vizsgálni reprezentatíve. 

ábra. Gyerekek száma az ukrajnai óvodákban
(ezres bontásban, az állami statisztikai hivatal adatai alapján)

(Forrás: http://pedpresa.com.ua/blog/70053-rozvytok-doshkilnoji-osvity
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ba íratott gyerekek száma 

es években a gyerekek óvodai 

os volt, miközben az óvodák felében a létszám 

2013: 5). Az óvodáskorú 

, bár ez az arány az 

ben kötelezővé tett ún. iskolai előkészítő 

részvételt kíván az ukrajnai gyerekektől. Az ukrán 

sem valósul meg teljesen a gyakorlatban, ezek 

a másik ok, hogy bár 

a kimaradást, be nem iratkozást. 

lai életút kezdetén, ha valaki nem járt előtte 

nem is járhat, hiszen a 

helyhiány miatt óvodába fel nem vehető gyerek vagy szülei nem szankcionálhatók. Nem 

y módon több ponton is akadályba 

ütközik egy olyan kutatást előkészíteni, amelyben a kárpátaljai óvodai 

ábra. Gyerekek száma az ukrajnai óvodákban 
adatai alapján) 

osvity-u-tsyfrah.html) 
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Disszertációm tervezésekor az óvodai nevelési nyelv megválasztásával 

foglalkozni kívánó hallgatóként a kárpátaljai óvodákat igyekeztem felkeresni. 

Kárpátalján az óvodák száma az utóbbi 20 évben csökkent a különböző oktatási 

rendszert érintő összevonások nyomán (is), viszont a bennük nevelkedő gyerekek száma 

nőtt. Az óvodák számának alakulását 1995 és 2014 között a 4. táblázat szemlélteti. 

 

4. táblázat. Kárpátaljai óvodák 1995–2014 között 
(Forrás: Ukrajna Állami Statisztikai Hivatala, Megyei Statisztikai Osztály) 

Év Óvodák száma Gyerekek száma 
Óvodáskorú 

gyerekek óvodai 
részvételi aránya (%) 

1995 613 31360 29 

1996 566 25755 25 

1997 533 23077 24 

1998 514 22128 24 

1999 507 21972 25 

2000 505 20074 25 

2001 497 21661 26 

2002 498 23645 29 

2003 501 24675 30 

2004 500 25587 35 

2005 506 26921 37 

2006 518 29032 40 

2007 521 30526 40 

2008 528 32807 42 

2009 532 33887 41 

2010 532 35496 42 

2011 552 43876 50 

2012 557 45042 51 

2013 569 48310 55 

2014 569 47992 55 
 

Kárpátalja 569 óvodájából 2014-ben 6 óvodában különböző okok miatt nem 

működött oktatás-nevelés; a gyerekek száma, illetve az óvodai nevelésben való 

részvétel ettől függetlenül lett kiszámolva.29 

A KMPSZ – Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség – adatai szerint 86 

óvodában folyik teljesen vagy részben magyar nyelvű oktatás-nevelés, tehát a 

kárpátaljai óvodák 15%-ában. 

                                                      
29 Lásd http://www.uz.ukrstat.gov.ua/statinfo/osvita/doskilni.pdf 
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A kutatás megkezdésekor az volt a cél, hogy a kárpátaljai magyar vonatkozású 

óvodákba járó gyerekek szüleihez eljusson egy zárt és nyílt kérdéseket is tartalmazó, az 

óvodai nevelési nyelv megválasztását vizsgáló kérdőív. Az ukrajnai háborús 

események, majd ennek nyomán a szülők válaszadási hajlandóságának csökkenése, 

illetve egyéb kutatási nehézségek miatt ezt a cél módosult. Az egyéb kutatási 

nehézségeken egyrészt azt értem, hogy a kárpátaljai gyerekek nagy hányada nem vesz 

részt az óvodai nevelésben (bár 2010-től – az iskola előtti kötelező egyéves óvodai 

előkészítő bevezetése óta – az óvodai részvételi arány növekvő tendenciát mutat). 

Másrészt az oktatásra, s itt célzottan az óvodai nevelésre vonatkozó statisztikai adatok 

nagyon hiányosak – a kárpátaljai óvodások nemzetiségi vagy anyanyelvi mutatói 

egyáltalán nem ismertek, mivel ezt tárgyaló adatkezelést sem a statisztikai hivatal, sem 

az óvodák nem vezetnek. A Nagyszőlősi Járási, a Beregszászi és a Beregszászi Járási 

(ti. a járási és a városi oktatási osztály Beregszász megyei alárendeltségű városi 

státuszra emelkedése – 2001 – óta teljesen elkülönülve működik) Oktatási Osztállyal 

adatszolgáltatás szempontjából sikeres együttműködést követően statisztikai adatok 

állhattak rendelkezésemre a gyerekek óvodába íratásáról. Az egyes osztályoktól azonos 

módon kértem adatokat, eltérően kaptam (lásd 5., 6., 7. és 8. táblázatok). 

 

5.  táblázat. Óvodákba íratott gyerekek száma Beregszászban 
2010–2015 között 

(Forrás: Beregszászi Oktatási Főosztály) 
Év Beregszász (össz.) Ukrán nev.ny. Magyar nev.ny. Kétnyelvű 

Óvodák 
száma 

Gyerekek 
száma 

Óvodák 
száma 

Gyerekek 
száma 

Óvodák 
száma 

Gyerekek 
száma 

Óvodák 
száma 

Gyerekek 
száma 

2010 14 1013 5 382 5 165 4 466 

2011 14 1050 4 257 5 219 5 574 

2012 14 1088 4 266 5 238 5 601 

2013 14 1196 4 298 5 365 5 533 

2014 14 1196 4 270 5 367 5 559 

2015 14 1196 4 270 5 367 5 559 
 

Megjegyzendő a beregszászi járási gyerekek óvodába íratásánál, hogy a 2011-ben 

72-re emelkedett csoportszám 14 ún. „rövid programmal” 30  működő csoportot is 

magában foglal. A rövid csoportok napi 4–5 órán át működnek, a délelőtti órákban, 

nincs étkeztetés, csak foglalkozás. Ezzel a megoldással általában nehéz helyzetű 
                                                      
30 Ukránul: короткотривале. 
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gyerekeknek adják meg az óvodai nevelés lehetőségét, a Beregszászi járásban ezek a 

gyerekek általában a különböző falvakban élő roma gyerekek. 

 

6. táblázat. Óvodákba íratott gyerekek száma a Beregszászi járásban 
2006–2014 között 

(Forrás: Beregszászi Járási Adminisztrációs Hivatal Oktatási Osztálya) 

Év 
Gyerekek száma 

összesen 
Ukrán nyelvű csoportok Magyar nyelvű csoportok 
Csoportszám Létszám Csoportszám Létszám 

2006 1117 9 160 52 957 
2007 1176 9 153 52 1023 
2008 1178 10 171 54 1007 
2009 1196 10 181 57 1015 
2010 1248 10 188 57 1060 
2011 1764 14 290 72 1474 
2012 1784 13 259 74 1525 
2013 1810 15 305 74 1465 
2014 1785 14 205 73 1500 

 

Nagyszőlősön Beregszásszal ellentétben csak 6 óvoda működik, azonban több 

gyereket nevelnek bennük, mint a beregszászi 14-ben. Nincs ez másként a járásokat 

összevetve sem ebből a szempontból.  

 

7.  táblázat. Óvodákba íratott gyerekek száma Nagyszőlősön 2005–2015 között 
(Forrás: Nagyszőlősi Járási Oktatási Osztály) 

Év 
Óvodák száma 

Gyerekek száma 
Ukrán nev. ny. Magyar nev. ny. 

2005 4 1 993 

2006 4 1 993 

2007 4 1 993 

2008 4 1 1284 

2009 4 1 1284 

2010 4 1 1284 

2011 5 1 1340 

2012 5 1 1340 

2013 5 1 1450 

2014 5 1 1450 

2015 5 1 1450 
 

A Beregszászi járás óvodáinak 87 óvodai csoportjában 1785, míg a Nagyszőlősi járás 

óvodáinak 45 csoportjában 5068 gyereket nevelnek. Természetesen az óvodák méretei a 

gyerekek számának megfelelően szintén eltérőek. 
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8. táblázat. Óvodákba íratott gyerekek száma a Nagyszőlősi járásban 
2005–2015 között 

(Forrás: Nagyszőlősi Járási Oktatási Osztály) 

Év 
Óvodák száma 

Gyerekek száma 
Ukrán nev. ny. Magyar nev. ny. 

2005 27 12 2852 

2006 27 12 2852 

2007 27 12 2852 

2008 29 14 3215 

2009 29 14 3215 

2010 29 14 3215 

2011 30 14 3574 

2012 30 14 3574 

2013 30 14 4585 

2014 31 14 5068 

2015 31 14 5068 
 

Látható tehát, hogy az adatszolgáltatás nem (sem) egységes, több ponton ütközik 

nehézségekbe (is) a beszerzésük. 

A kárpátaljai óvodák vizsgálata a későbbiekben az oktatás-nevelés nyelve, az 

óvoda székhelyéül szolgáló település típusa, valamint a nevelési nyelv 

megválasztásának lehetősége szerint történt. 
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5.3. Kutatási hipotézisek 

Az óvodai nevelési nyelv megválasztását célzó kutatás több réteget foglalt magába. 

Egyrészt a vizsgált időszakban még óvodába, de hamarosan iskolába készülő gyerekek 

szülei, másrészt óvónők, óvodavezetők, s végül óvodás gyerekek kerültek be a 

vizsgálati körbe. Az említett csoportok válaszadóinak vizsgálatánál más-más 

előfeltevésekből indultam ki. 

Az óvodás gyerekek szüleinek megkérdezése előtt az alábbi hipotézisek 

fogalmazódtak meg: 

– a kárpátaljai szülők tannyelvválasztási döntései már óvodás korú gyermekeik 

vonatkozásában is tudatosak; 

– az óvoda vagy az óvodai csoport tannyelvének megválasztása befolyásolja az 

elemi/általános iskolai tannyelv megválasztását; 

– sok esetben a szülők tévhitekre, téves információkra alapozzák döntésüket; 

– a többségi tannyelven tanult szülők gyermekeik számára előnyben részesítik a 

többségi tannyelvű óvodát, iskolát; 

– értelmiségi szülők magyar óvodát és iskolát választanak gyermeküknek; 

– a többségi tannyelven tanult szülők szerint nincs veszélyben Kárpátalján az 

anyanyelvi oktatási hálózat. 

Az óvónők, óvodavezetők meghallgatása előtt az alábbi előfeltevések váltak 

megfogalmazhatóvá: 

– a magyar és nem magyar nemzetiségű óvónők, vezetőnők álláspontja eltér az 

ukrán állam (kisebbségi) magyar oktatással kapcsolatos viszonyáról; 

– az egyes óvodák magyar csoportjaiban is erős az ukrán asszimilációs 

tannyelvpolitika; 

– a kárpátaljai és a vajdasági magyar óvónők hasonlóan vélekednek a kisebbségi 

óvodai oktatás kihívásairól. 

A gyerekek képről történő szövegalkotása előtti előfeltevések: 

– a képolvasás elsősorban szereplők, tárgyak felsorolásaként, esetleg 

cselekményleírásként, mintsem szövegalkotásként működik az ukrán nevelési nyelvű 

csoportokból érkezőknél a magyar nevelési nyelvű csoportokból érkezőkkel szemben; 

– a beszéd folyamatossága akadozó a nem magyar nyelvű csoportból érkezőknél. 

Az előfeltevések tárgyalása az őket érintő fejezetekben kerül bővebb kifejtésre. 
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5.4. A kutatásokban részt vevők és a kutatási módszerek 

A 2012-ben és 2015-ben folytatott vizsgálatban végül 15 óvodából összesen 330 olyan 

szülő válaszolt az írásban vagy szóban feltett kérdésekre, akiknek gyereke a vizsgált 

időben még óvodába járt, de adott év őszétől iskolába készült. A vizsgálatba került 

óvodák székhelyei között megtalálhatóak a különböző kárpátaljai településtípusok 

képviselői például: falu – Beregújfalu, városi típusú település – Bustyaháza, város – 

Nagyszőlős; jelen van a tömbmagyarság – pl. Beregszász, és a szórványmagyarság is – 

Királyháza bevonásával. A tömbmagyarságot képviselő Beregszász mindemellett mint 

megyei alárendeltségű város is szerepel (az egyes kutatópontokról az 5.5 fejezet nyújt 

további információkat). A fentebb említett városi típusú település a szovjet időkből 

maradt fenn az ukrán településrendszerben. Ez a kategória mintegy átmenetet képvisel a 

falvak és városok között. Népességüket tekintve ezeket inkább a városi kategóriába 

szokták sorolni (vö. MOLNÁR–MOLNÁR 2005: 24). Az óvodai nevelési nyelv 

megválasztásának vizsgálatát célul kitűzve pedig nem utolsósorban olyan településeken 

kerestem adatközlőket, ahol adott a választás lehetősége – tehát van magyar és ukrán 

nevelési nyelvű óvoda, vagy magyar és ukrán nyelvű óvodai csoport egy óvodán belül. 

Kivétel ez alól Beregújfalu és Tiszaújlak, ahol csak magyar nyelvű óvoda működik. 

Beregújfalu, szülőfalum, valamint a helyi Fenyőfácska Óvoda – óvónői munkahelyem 

lévén – elsőként adott lehetőséget a vizsgálódásokra, illetve az első vizsgálat 

követésére, továbbá a Beregszászi járás és egyben a magyar nyelvterület határát (vö. 

MOLNÁR–MOLNÁR 2005: 30), végvárát is képviseli. Tiszaújlak bevonását a vizsgálatba 

magyar többségű városi típusú település jellege, illetve az ukrán–magyar 

országhatármenti fekvése indokolta. 

A válaszadók között 330 szülő (2012-ben 78, 2015-ben 252), 15 pedagógus (8 

kárpátaljai, 7 vajdasági) és 56 gyerek található (vö. 9. táblázat). A vizsgált csoportokban 

háromféle módszer szerint zajlott a vizsgálat. A szülők kérdőívet töltöttek ki (zárt és 

nyílt kérdéseket tartalmazókat), a pedagógusok félig strukturált interjúk segítségével 

szólaltak meg, míg a gyerekek feladata szövegalkotás volt kép segítségével.31 A szülők 

által kitöltött kérdőívek adatait SPSS-statisztikai adatelemző programban sikerült 

rögzíteni, majd később egyszerű lekérdezéssel, frekvencia analízissel (frequency), 

illetve kereszttábla analízissel (cross tabs) elemezni. A nyílt kérdésekre érkezett 

                                                      
31 A gyerekekkel készült kutatás eredményeiről lásd a Kétnyelvűség és óvodai nevelés című alfejezetet. 
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válaszok szintén e programban lettek rögzítve, majd a válaszok tartalmától függően 

csoportokba rendezve. Az egyes csoportokat sorszámmal ellátva, s a tartalmi csoportok 

gyakoriságának számszerűsítése nyomán megállapíthatóvá vált a kapott válaszokból az 

együttes előfordulási arányuk. 

 

9. táblázat. A vizsgálatban részt vevő szülők, pedagógusok, gyerekek 
óvodák szerint 

2012 2015 

pedagógus gyerek szülő szülő 

Beregújfalui Fenyőfácska Óvoda 0 14 20 31 
Tiszaújlaki Óvoda 0 0 0 20 

Beregszászi 1. Sz. Óvoda 0 5 0 0 
Beregszászi 4. Sz. Óvoda 2 6 15 12 
Beregszászi 6. Sz. Óvoda 2 16 16 12 

Beregszászi 10. Sz. Óvoda 0 0 0 12 
Beregszászi 12. Sz. Óvoda 0 0 0 15 
Beregszászi 18. Sz. Óvoda 2 0 7 0 
Beregszászi 19. Sz. Óvoda 2 15 20 0 

Királyházi Szent Ferenc Óvoda 0 0 0 8 
Bustyaházi Szent Erzsébet Óvoda 0 0 0 11 
Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda 0 0 0 12 
Nagyszőlősi Szent József Óvoda 0 0 0 16 

Nagyszőlősi 1. Sz. Óvoda 0 0 0 14 
Nagyszőlősi 5. Sz. Óvoda 0 0 0 26 
Nagyszőlősi 8. Sz. Óvoda 0 0 0 63 

Vajdasági óvónők 7 - - - 

Összesen 
15 56 

78 252 

330 

401 

 

A vizsgált helyszíneken az összes iskolába készülő gyerek szüleit felkerestem a 

helyi óvónők közvetítésével a nekik szánt kérdőívvel, a válaszadók aránya 40–100% 

közöttire tehető – az egyes óvodáktól függően változó. Kárpátalján 2014-ben 47 992 

gyerek járt óvodába. Ukrajna Állami Statisztikai Hivatala adatbankjának (Банк даних 

Державної служби статистики України) adatai szerint 2009-ben 18 219 gyerek 

született Kárpátalján, ezek a gyerekek várhatóan 2015-ben kezdik meg általános iskolai 

tanulmányaikat. Ezt a számadatot alapul véve a 2015-ös 252 válaszadó az 

alapsokaságnak vehető gyerekek 1,3%-át jelenti. A kutatásban vizsgált minta tehát nem 
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reprezentatív, így a következtetések nem vetíthetők ki egész Kárpátaljára, csak a 

válaszadókra érvényesek teljes mértékben, mindemellett azonban a vizsgálat 

hitelességét bizonyítandó a vizsgálat körülményeit, résztvevőit, helyszíneit (azok 

kiválasztásának szempontjait) ismertetve a kutatás megismételhető, vagyis ellenőrizhető 

(vö. BABBIE 1999: 576). A kutatás eredményeinek ismeretét ezenkívül egy másik 

szempontból is érdemes értékelni, miszerint ezek a helyszínek részei egy egésznek, 

mely egész tulajdonságaival rendelkezhetnek. Egy közösséget ugyanis le lehet írni egy 

(jelen esetben hét) jellegzetes településének példáján keresztül is (vö. GAL 1978, 1979, 

1991. BORBÉLY 1996). Ahogyan BURÁNY KATALIN is fogalmaz: pusztán egyetlen 

város, illetve közigazgatási egység nyelvi kölcsönhatásait vizsgálva nem szabad 

elfelejteni, hogy az egyben egy nagyobb területi, nyelvjárási, illetve nyelvi egységbe 

tartozik bele, valamint hogy az átadás-átvétel, akár kulturális, akár nyelvi értelemben 

értendő, mindig bizonyos törvényszerűségek alapján működik (BURÁNY 2010: 89). 
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5.5. A kutatópontok 

Kárpátalja magyarlakta települései (124) közül 7 helység óvodájában vagy óvodáiban 

töltötték ki óvodáskorú (5–6 éves) gyerekek szülei a kutatáshoz kapcsolódó kérdőívet. 

A magyarlakta település fogalmánál MOLNÁR JÓZSEF és MOLNÁR D. ISTVÁN 

demográfusok definíciója volt alapul véve (MOLNÁR–MOLNÁR 2005: 33), akik egy 

adott település magyar nemzetiségű lakosságának százalékarányát és az ott élő 

magyarság lélekszámát vették figyelembe (vö. 4. ábra). A településeket a fenti 

szempontok szerint 8 objektív csoportba (cluster) sorolták, ezek közül az első hét 

csoporthoz tartozó helységeket tekinthetjük magyarlakta településeknek Kárpátalján. 

Eszerint magyarlakta településnek tekinthető az a helység, ahol vagy minimum 20 fő, 

vagy minimum a lakosság 0,8%-a magyar nemzetiségű a 2001-es népszámlálási adatok 

szerint (vö. MOLNÁR–MOLNÁR 2005: 82). A csoportok pedig a következők: 

1. Majdnem tisztán magyarlakta települések 

2. Magyar többségű, de jelentős más nemzetiséggel rendelkező települések. 

3. Közel felerészben magyarlakta nagy települések. 

4. Kis arányú, de nagyszámú magyarsággal rendelkező nagy települések. 

5. Közel felerészben magyarlakta falvak. 

6. A szórványmagyarság települései. 

7. Kisszámú, de jelentős arányú magyar kisebbség lakta aprófalvak. 

8. Számottevő magyar közösséggel nem rendelkező települések. 

A kutatásban részt vevő hét település – Beregszász, Nagyszőlős, Beregújfalu, 

Tiszaújlak, Aknaszlatina, Bustyaháza, Királyháza – a fent említett hét kategória mentén 

is besorolható szintenként. 

1. Tiszaújlak 

2. Beregújfalu 

3. Beregszász 

4. Nagyszőlős, Aknaszlatina 

5. – 

6. Bustyaháza, Királyháza 

7. – 

A hiányzó két kategóriából nem szerepelt kutatópont a vizsgálatban. A hetedik 

kategóriában mindössze két kárpátaljai település: Kincses és Csikósgorond található, 



 

összesen 104 magyar nemzetiségű lakossal (l

vizsgálat szempontjából lényegesebb

intézménnyel (intézményekkel) nem rendelkeznek. Az ötödik cluster 12 kárpátaljai 

települése közül szintén nem került be a kutatópontok közé helyszín 

ukrajnai helyzetből fakadó nehézkes adatgyűjtés oká

 

4. ábra. M

(Készítette: Molnár D. István

A települések nemzetiségi arányain kívül fontos szempont volt még a kárpátaljai 

településtípusok reprezentálása

című alfejezet). A vizsgált két járás magyar lakosságának arányait két ábra mutatja be 

(5. és 6. ábra). 

Az egyes kutatópontokr

Beregújfalu – lakossága 2015 tavaszán 2030 fő (a Beregújfalui Községi Tanács 

adatai alapján), ennek körülbelül háromnegyede magyar nemzetiségű. A Beregszászi 

járás keleti részén található, a várostól 16 km

beregvidéki magyarság végv

magyar nemzetiségű lakossal (lásd MOLNÁR–MOLNÁR 2005: 36), s ami a 

vizsgálat szempontjából lényegesebb: a tannyelv megválasztására lehetőséget adó 

intézménnyel (intézményekkel) nem rendelkeznek. Az ötödik cluster 12 kárpátaljai 

települése közül szintén nem került be a kutatópontok közé helyszín 

ukrajnai helyzetből fakadó nehézkes adatgyűjtés okán. 

ábra. Magyar nemzetiségűek Kárpátalján 
a 2001-es népszámlálás adatai alapján 

(Készítette: Molnár D. István, forrás: MOLNÁR–MOLNÁR 2005: 28

 

A települések nemzetiségi arányain kívül fontos szempont volt még a kárpátaljai 

reprezentálása (vö. A kutatásokban részt vevők és a kutatási módszerek 

A vizsgált két járás magyar lakosságának arányait két ábra mutatja be 

Az egyes kutatópontokra vonatkozó fontosabb adatok: 

lakossága 2015 tavaszán 2030 fő (a Beregújfalui Községi Tanács 

adatai alapján), ennek körülbelül háromnegyede magyar nemzetiségű. A Beregszászi 

járás keleti részén található, a várostól 16 km-re. A település az egy tömbben élő 

beregvidéki magyarság végvára. Innen északra és keletre már csak ruszin, illetve ukrán 
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2005: 36), s ami a 

a tannyelv megválasztására lehetőséget adó 

intézménnyel (intézményekkel) nem rendelkeznek. Az ötödik cluster 12 kárpátaljai 

települése közül szintén nem került be a kutatópontok közé helyszín – főként az 

2005: 28) 

 

A települések nemzetiségi arányain kívül fontos szempont volt még a kárpátaljai 

vevők és a kutatási módszerek 

A vizsgált két járás magyar lakosságának arányait két ábra mutatja be 

lakossága 2015 tavaszán 2030 fő (a Beregújfalui Községi Tanács 

adatai alapján), ennek körülbelül háromnegyede magyar nemzetiségű. A Beregszászi 

re. A település az egy tömbben élő 

ára. Innen északra és keletre már csak ruszin, illetve ukrán 



 

községek találhatók. Beregújfalut, illetve a közsé

amelyek bekerített vadaskertjében több neves személyiség

intézményeit tekintve magy

nyelvű elemi iskolával, valamint magyar tanítási nyelvű általános iskolával rendelkezik. 

(Beregújfaluról bővebben lásd a

Beregszász – a Beregszászi járás közp

alárendeltségű város. A legnagyobb magyar közösség továbbra is Beregszászban él, 

lélekszáma megközelíti a 13 ezret. 

óta a beregszászi magyarok száma 15,5%

pedig 50% alá esett. A relatív többséget azonban még sikerült meg

MOLNÁR–MOLNÁR 2005: 37)

intézmények széles skálája áll a választás tekintetében mind az oktatási szinteket 

(óvodától felsőoktatásig), mind azok nevelési, oktatási nyelvét (magyar és ukrán, 

valamint egy iskolában orosz) figyelembe véve.

 

5. ábra. A magyar lakosság aránya a Beregszászi járás településein
(Forrás: 

 

k. Beregújfalut, illetve a község határát több oldalról

amelyek bekerített vadaskertjében több neves személyiség vadászott már. 

t tekintve magyar nevelési nyelvű óvodával, magyar és ukrán tanítási 

nyelvű elemi iskolával, valamint magyar tanítási nyelvű általános iskolával rendelkezik. 

ásd a 6. fejezetet.) 

Beregszászi járás központja, s 2001-től ismét 

A legnagyobb magyar közösség továbbra is Beregszászban él, 

lélekszáma megközelíti a 13 ezret. Összlakossága 26 050 fő. Az 1989-

arok száma 15,5%-kal csökkent, az összlakosságon belüli aránya

pedig 50% alá esett. A relatív többséget azonban még sikerült megőrizni a városban

2005: 37). A beregszászi lakosok, a szülők előtt az oktatási 

intézmények széles skálája áll a választás tekintetében mind az oktatási szinteket 

felsőoktatásig), mind azok nevelési, oktatási nyelvét (magyar és ukrán, 

valamint egy iskolában orosz) figyelembe véve. 

ábra. A magyar lakosság aránya a Beregszászi járás településein
(Forrás: MOLNÁR–MOLNÁR 2005: 88) 
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g határát több oldalról erdők övezik, 

vadászott már. Oktatási 

ar nevelési nyelvű óvodával, magyar és ukrán tanítási 

nyelvű elemi iskolával, valamint magyar tanítási nyelvű általános iskolával rendelkezik. 

től ismét megyei 

A legnagyobb magyar közösség továbbra is Beregszászban él, 

-es népszámlálás 

az összlakosságon belüli aránya 

rizni a városban (vö. 

szülők előtt az oktatási 

intézmények széles skálája áll a választás tekintetében mind az oktatási szinteket 

felsőoktatásig), mind azok nevelési, oktatási nyelvét (magyar és ukrán, 

ábra. A magyar lakosság aránya a Beregszászi járás településein 

 



 

Nagyszőlős – járásközpont, összlakossága 2001

3633 fő magyar nemzetiségű 

között egy-egy magyar nevelési, illetve tanítási nyelvű intézményt is találunk.

Tiszaújlak – a Nagysz

településén, Tiszaújlakon a magyarság alkotja a többséget (2772 fő, az összlakosság 

81%-a), de jelentős számú ukrán települt a helységbe az utóbbi 50 év foly

Összlakossága 3422 fő. A leg

magyarok aránya meghaladja a teljes népesség négyötödét. 

Tiszaújlakon magyarként összeírt népesség közel negyede (kb. 700 f

magyarnak valló cigány (vö. 

nyelvű, iskolái magyar és ukrán tannyelvűek.

 

6. ábra. A magyar lakosság aránya a Nagyszőlősi járás településein
(Forrás: 

 

Királyháza – a Nagyszőlősi járásban, 

Összlakossága 8064 fő, melynek 

2001-ben (vö. MOLNÁR–M

hasonlóan vasúti csomópont, s szintén magyar település volt a korább

járásközpont, összlakossága 2001-ben 25 383 fő, melynek 14,3%

3633 fő magyar nemzetiségű (vö. MOLNÁR–MOLNÁR 2005: 84). Óvodái és iskolái 

egy magyar nevelési, illetve tanítási nyelvű intézményt is találunk.

a Nagyszőlősi járás magyar nyelvterületre eső

a magyarság alkotja a többséget (2772 fő, az összlakosság 

a), de jelentős számú ukrán települt a helységbe az utóbbi 50 év foly

Összlakossága 3422 fő. A legutóbbi népszámlálás tanúsága szerint a helységben a 

magyarok aránya meghaladja a teljes népesség négyötödét. Megjegyzendő

Tiszaújlakon magyarként összeírt népesség közel negyede (kb. 700 f

magyarnak valló cigány (vö. MOLNÁR–MOLNÁR 2005: 38). Óvodája magyar nevelési

nyelvű, iskolái magyar és ukrán tannyelvűek. 

ábra. A magyar lakosság aránya a Nagyszőlősi járás településein
(Forrás: MOLNÁR–MOLNÁR 2005: 89) 

a Nagyszőlősi járásban, Nagyszőlőstől 9 km-re helyezkedik el

Összlakossága 8064 fő, melynek 6,3%-a, 510 fő vallotta magyar nemzetiségűnek magát 

MOLNÁR 2005: 84). Királyháza a beregszászi járási Bátyúhoz 

hasonlóan vasúti csomópont, s szintén magyar település volt a korábbi időkben, mígnem 
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egy magyar nevelési, illetve tanítási nyelvű intézményt is találunk. 

magyar nyelvterületre eső városi típusú 

a magyarság alkotja a többséget (2772 fő, az összlakosság 

a), de jelentős számú ukrán települt a helységbe az utóbbi 50 év folyamán. 

ága szerint a helységben a 

Megjegyzendő, hogy a 

Tiszaújlakon magyarként összeírt népesség közel negyede (kb. 700 fő) magát 

Óvodája magyar nevelési 

ábra. A magyar lakosság aránya a Nagyszőlősi járás településein 

 

re helyezkedik el. 

r nemzetiségűnek magát 

Királyháza a beregszászi járási Bátyúhoz 

i időkben, mígnem 
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ruszinokkal hígították fel a lakosságát. A vasúti és közúti csomópontok településein 

élők jobban ki vannak téve a nyelvcserének egyébként is (vö. HILL–HILL 1977, idézi 

BORBÉLY 2001: 201), a lakosság nemzetiségi összetételének változtatásával ez csak 

fokozódhat. Óvodái közül egyik magyar nevelési nyelvű. Iskolái ukrán tannyelvűek. 

Aknaszlatina – a Técsői járás egyik városi típusú települése, mely a román 

nyelvterületre esik. Az itteni magyarok száma 2001-ben 2193 fővel az összlakosság 

(8956 fő) negyedét (24,5%) tette ki (vö. MOLNÁR–MOLNÁR 2005: 84). A Felső-Tisza-

vidékhez tartozó település magyarjai azonban nem tekintik magukat szórványbeli 

magyaroknak egy helyi adatközlő szerint. Az oktatási intézmények sorában magyar 

nevelési nyelvű óvoda, illetve magyar tannyelvű középiskola is található az ukrán és 

román tannyelvűek mellett. 

Bustyaháza – szintén a Técsői járás egyik szórványtelepülése, lakossága 8506 fő, 

melynek 4%-a, 341 fő magyar nemzetiségű (vö. MOLNÁR–MOLNÁR 2005: 84). A 

magyarság egyik végvárának tekintett városi típusú településen a katolikus egyház által 

alapított magyar nevelési nyelvű óvoda képviseli a magyar intézményeket. Ezen kívül a 

gyerekek vasárnapi iskolában ápolhatják, illetve fejleszthetik magyar nyelvtudásukat, 

kultúrájukat. 
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5.6. A kutatási adatok bemutatása és elemzése 

5.6.1. A kérdőívet kitöltők alapadatai 

Ebben a fejezetben a vizsgálatba bevont 330 szülő által kitöltött kérdőívek alapadatai 

következnek. Az egyes ábrák, táblázatok felett jelölve van az adott kérdésre válaszolók 

száma. A vizsgált minta nemek szerinti eloszlása azt mutatja, hogy a megkérdezett 

szülőpárosoknak inkább a női tagjai, a gyerekek anyukái válaszoltak szívesebben a 

kérdőívben feltett kérdésekre, részvételi arányuk 82,1%. A kitöltetés során ezzel 

kapcsolatban tapasztalható volt, hogy az édesapák – akik egyáltalán Kárpátalján 

tartózkodtak – szívesebben adták át az adatközlés lehetőségét az édesanyáknak. A 

nyelvcsere folyamatának kezdő lépéseiben a nők általában aktívabb szerepet vállalnak, 

mint a férfiak – írja BORBÉLY ANNA (2001: 205; vö. PAULSTON 1994: 13). Ebből 

kiindulva a tannyelv megválasztásánál is lényeges szempont lehet a megkérdezett 

anyukák válasza. A válaszoló szülők 1961 és 1994 között születtek, a legfiatalabbak 

tehát már a független Ukrajnában születtek. 

A válaszadók anyanyelve és nemzetisége néhány esetben eltér egymástól. Ez nem 

szokatlan jelenség Ukrajnában (vö. CSERNICSKÓ szerk. 2010a: 28), s így Kárpátalján 

sem. A válaszokból kiderül (lásd 10. táblázat), hogy több adatközlő vallotta magát 

ukrán nemzetiségűnek, mint ukrán anyanyelvűnek. CSERNICSKÓ (lásd CSERNICSKÓ 

szerk. 2010a: 27–29) szerint ez lehet a magyarázata annak, hogy az országban (ti. 

Ukrajnában) a nemzetiségi jogok hangsúlyosabbak a nyelvi jogokkal szemben. 

 

10.  táblázat. Az adatközlők anyanyelvi és nemzetiségi adatai (N=330) 
Anyanyelv Nemzetiség 

magyar 53,0% magyar 51,5% 

ukrán 41,5% ukrán 45,5% 

orosz 2,1% orosz 0,9% 

egyéb 0,6% nem tudja 0,9% 

magyar+ukrán 1,8% egyéb 0,6% 

kárpátaljai 0,3% magyar+ukrán 0,6% 

orosz+ukrán 0,3% 

magyar+ukrán+orosz 0,3% 
 

Az iskolai végzettséggel kapcsolatosan elmondható, hogy a megkérdezettek 

kétharmada középfokú (közép- és szakközépiskolai), s közel egyharmada felsőfokú 



 

(főiskolai/egyetemi) végzettséggel rendelkezik. 

a válaszadók 6,4%-ának van

Végzettségüket különböző tannyelven szerezték a megkérdezett szülők. Magyar 

tannyelven tanult az általános iskolában a válaszadók 38,2%

mint fele (52,7%) ugyanezt 

Csökken a magyar tannyelvű általános iskolai

szülő adatait vesszük alapul. Az érintett gyerekek közel negyede (24,8%) érkezett olyan 

családból, ahol mindkét szülő

adatközlők negyedénél (26,7%) a szülők más

szülők közel fele (47,3%) többségi (főként ukrán, de orosz is) tannyelvű iskolában 

végezte általános iskolai tanulm

 

7.  ábra. Az adatközlők 

 

A vizsgálat során olyan kárpátaljai szülőkkel töltettem ki kérdőívet, akiknek 

iskolába készülő óvodáskorú gyerekük van, tehát minden érintett gyerek 

nevelésben – különböző tanítási nyelven. A megkérdezett szülők 

óvodai intézményrendszernek, 1,2%

Magyar tanítási nyelvű óvodában a válaszadók 35%

                                                     
32 4 esetben a szülők egyik vagy másik tagja nem válaszolt, vagy nem értékelhető adatot 
iskolai tanulmányok nyelvéről. 

magyar ukrán

Kérdőívet kitöltők ált. isk. 
tannyelve

38,2%

52,7%

végzettséggel rendelkezik. Általános iskolai végzettsége 21 főnek, 

van. 

et különböző tannyelven szerezték a megkérdezett szülők. Magyar 

tannyelven tanult az általános iskolában a válaszadók 38,2%-a. A megkérdezettek több 

mint fele (52,7%) ugyanezt ukrán tannyelven tette, 8,2%-uk pedig orosz tannyelven. 

Csökken a magyar tannyelvű általános iskolai oktatásban való részvétel, ha 

szülő adatait vesszük alapul. Az érintett gyerekek közel negyede (24,8%) érkezett olyan 

családból, ahol mindkét szülő magyar tannyelvű általános iskolában tanult, szintén az 

adatközlők negyedénél (26,7%) a szülők más-más tannyelvű iskolában, míg a válaszadó 

szülők közel fele (47,3%) többségi (főként ukrán, de orosz is) tannyelvű iskolában 

végezte általános iskolai tanulmányait32 (lásd 7. ábra). 

Az adatközlők elemi és/vagy általános iskolai tannyelve (N=326)

A vizsgálat során olyan kárpátaljai szülőkkel töltettem ki kérdőívet, akiknek 

iskolába készülő óvodáskorú gyerekük van, tehát minden érintett gyerek 

különböző tanítási nyelven. A megkérdezett szülők 9%-a nem volt tagja az 

óvodai intézményrendszernek, 1,2%-uknál több nyelven történt az óvodai nevelés. 

Magyar tanítási nyelvű óvodában a válaszadók 35%-a volt óvodás, míg ukrán 

              
4 esetben a szülők egyik vagy másik tagja nem válaszolt, vagy nem értékelhető adatot 

ukrán orosz magyar vegyes többségi

Kérdőívet kitöltők ált. isk. 
tannyelve

Szülők közös ált. isk. tannyelve

52,7%

8,2%

24,8% 26,7%

47,3%
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Általános iskolai végzettsége 21 főnek, 

et különböző tannyelven szerezték a megkérdezett szülők. Magyar 

a. A megkérdezettek több 

uk pedig orosz tannyelven. 

oktatásban való részvétel, ha mindkét 

szülő adatait vesszük alapul. Az érintett gyerekek közel negyede (24,8%) érkezett olyan 

magyar tannyelvű általános iskolában tanult, szintén az 

más tannyelvű iskolában, míg a válaszadó 

szülők közel fele (47,3%) többségi (főként ukrán, de orosz is) tannyelvű iskolában 

általános iskolai tannyelve (N=326) 

 

A vizsgálat során olyan kárpátaljai szülőkkel töltettem ki kérdőívet, akiknek 

iskolába készülő óvodáskorú gyerekük van, tehát minden érintett gyerek részesül óvodai 

a nem volt tagja az 

uknál több nyelven történt az óvodai nevelés. 

a volt óvodás, míg ukrán és orosz 

4 esetben a szülők egyik vagy másik tagja nem válaszolt, vagy nem értékelhető adatot szolgáltatott az 

többségi

47,3%



 

nyelvű óvodába vagy óvodai csoportba 54,8%

hányada 44,6%. 

A megkérdezett szülők többsége házastársi kapcsolatban él (89,3%), körülbelül 

minden huszadik (5,8%) adatközlőnek élettársa van. A családi állapotuk 

között egy-egy százalék azok aránya, akik még nincsenek kapcsolatban senkivel, s 

akiknek már nincs társuk (ti. nőtlen/hajadon 

3,1%-a elvált. 

A gyerekek családi hátterét vizsgálandó nyelvi szempontbó

szülők anyanyelvről adott megnyilatkozásait. E

közül majdnem minden ötödik (

kapcsolatból) érkezett. A szülők 

egyharmada (37,8%) homogén többségi (csak ukrán, csak orosz, esetlegesen a kettő 

vegyessége) házassági vagy élettársi kapcsolatban él

 

8. ábra. Az adatközlők családi állapotának
a kapcsolatok anyanyelvi szempontú csoportjainak

 

5.6.2. Nyelvhasználat 

A családi nyelvhasználat értékelésénél a válaszadók nyilatkozhattak arról is, 

gyerekkorukban milyen nyelvet használtak a családi kommunikáció során, illetve 

jelenleg mely nyelvet vagy nyelvek
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vagy óvodai csoportba 54,8%-uk járt – ebből az ukrán óvodás

A megkérdezett szülők többsége házastársi kapcsolatban él (89,3%), körülbelül 

minden huszadik (5,8%) adatközlőnek élettársa van. A családi állapotuk 

egy százalék azok aránya, akik még nincsenek kapcsolatban senkivel, s 

akiknek már nincs társuk (ti. nőtlen/hajadon – özvegy), illetve a kérdésre válaszolók 

A gyerekek családi hátterét vizsgálandó nyelvi szempontból összevetettem a 

vről adott megnyilatkozásait. Eszerint a vizsgálatban érintett gyerekek 

közül majdnem minden ötödik (18,4%) vegyes házasságból 

érkezett. A szülők 43,8%-a homogén magyar, s kicsit több mint 

%) homogén többségi (csak ukrán, csak orosz, esetlegesen a kettő 

vegyessége) házassági vagy élettársi kapcsolatban él (lásd 8. ábra). 

. Az adatközlők családi állapotának (N=327), illetve
anyanyelvi szempontú csoportjainak megoszlása 

A családi nyelvhasználat értékelésénél a válaszadók nyilatkozhattak arról is, 

gyerekkorukban milyen nyelvet használtak a családi kommunikáció során, illetve 

vagy nyelveket használják. Ez alapján elmondható, hogy 

0% 20% 40% 60% 80%
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ebből az ukrán óvodások 

A megkérdezett szülők többsége házastársi kapcsolatban él (89,3%), körülbelül 

minden huszadik (5,8%) adatközlőnek élettársa van. A családi állapotuk szerint a szülők 

egy százalék azok aránya, akik még nincsenek kapcsolatban senkivel, s 

özvegy), illetve a kérdésre válaszolók 

l összevetettem a 

vizsgálatban érintett gyerekek 

 (vagy élettársi 

a homogén magyar, s kicsit több mint 

%) homogén többségi (csak ukrán, csak orosz, esetlegesen a kettő 

, illetve 
megoszlása (N=320) 

 

A családi nyelvhasználat értékelésénél a válaszadók nyilatkozhattak arról is, 

gyerekkorukban milyen nyelvet használtak a családi kommunikáció során, illetve 

. Ez alapján elmondható, hogy a 

80% 100%



 

gyerekkort követően az adatközlők

meg a vegyes és a többségi (ti. ukrán és orosz is)

házasságuk, társas kapcsolataik nyelvi t

kérdőívben eredetileg csak 6 válaszlehetőség volt, de két adatközlő a családban 

használatos nyelvként egy kárpátaljai dialektust, az ún. 

„pozákárpátszki”, azaz „kárpátaljai”

oszlopba kerültek a besorolásnál

többségi nyelvet használók körét bővíti.

 

9.  ábra. Nyelvek használata családon belül
(A kérdésre válaszolók %

AK és gyerek(ek) N=307; Társ és a gyerek(ek) N=294)

 

A nyelvhasználattal kapcsolatban érdemes kiemelni azokat az adatközlőket, akik 

magyar anyanyelvűnek vallották magukat. 

a csak többségi nyelvhasz

családjaikban (vö. 10. ábra)

fennmaradni, amíg használják, továbbadják. 

0,0%

Gyerekkorban

AK és társa

AK és gyerek(ek)

Társ és a gyerek(ek)

Gyerekkorban

csak magyar 43,4%

inkább magyar 13,1%

egyformán vegyes 7,3%

inkább többségi 8,3%

csak többségi 27,5%

egyéb 0,3%

kárpátaljai 0,0%

az adatközlők (AK) nyelvhasználatában hangsúlyosabban jelen

vegyes és a többségi (ti. ukrán és orosz is) nyelv – ennek oka a későbbi 

házasságuk, társas kapcsolataik nyelvi típusával is magyarázható (vö. 

kérdőívben eredetileg csak 6 válaszlehetőség volt, de két adatközlő a családban 

használatos nyelvként egy kárpátaljai dialektust, az ún. „ponasomu

”, azaz „kárpátaljai” (vö. MÁRKU 2011) változatot jelölte meg, ők külön 

kerültek a besorolásnál, összességében véve azonban e két válaszadó is a 

többségi nyelvet használók körét bővíti. 

ábra. Nyelvek használata családon belül 
A kérdésre válaszolók %-ában. Gyerekkor N= 327; AK és társa N=315;

AK és gyerek(ek) N=307; Társ és a gyerek(ek) N=294)

A nyelvhasználattal kapcsolatban érdemes kiemelni azokat az adatközlőket, akik 

magyar anyanyelvűnek vallották magukat. Családon belül gyerekkorukban a vegyes és 

sználat alacsonyabb mértéket mutat, mint napjainkban, saját 

. ábra). Fontos ezt kiemelni azért is, mert egy nyelv addig tud 

fennmaradni, amíg használják, továbbadják. FISHMAN szerint (idézi ERDEI

20,0% 40,0% 60,0% 80,0%

Gyerekkorban AK és társa AK és gyerek(ek) Társ és a gyerek(ek)

43,4% 41,6% 44,3%

13,1% 10,2% 8,8%

7,3% 9,2% 9,1%

8,3% 7,3% 9,1%

27,5% 13,1% 28,0%

0,3% 0,0% 0,0%

0,0% 0,6% 0,6%
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nyelvhasználatában hangsúlyosabban jelenik 

ennek oka a későbbi 

(vö. 9. ábra). A 

kérdőívben eredetileg csak 6 válaszlehetőség volt, de két adatközlő a családban 

ponasomu” vagy 

2011) változatot jelölte meg, ők külön 

, összességében véve azonban e két válaszadó is a 

és társa N=315; 
AK és gyerek(ek) N=307; Társ és a gyerek(ek) N=294) 

 

A nyelvhasználattal kapcsolatban érdemes kiemelni azokat az adatközlőket, akik 

Családon belül gyerekkorukban a vegyes és 

t, mint napjainkban, saját 

. Fontos ezt kiemelni azért is, mert egy nyelv addig tud 

RDEI 2010: 145), 

100,0%

Társ és a gyerek(ek)

44,6%

7,1%

8,5%

7,5%

31,6%

0,0%

0,6%



 

ha a család nyelvátörökítő 

megállítása. Mindemellett azt is meg kell jegyeznünk, hogy a nagyrészt édesanyáktól 

kapott válaszokból látható, hogy a magyar nyelv használati arányának változása 

gyerekkorban és most a saját gyerek

Az egyéb nyelvhasználati színterek közül kettő szerepelt a kérdőívben: barátok és 

munkahely. A barátokkal való kapcsolattartás és a munkahelyen vagy munka közben 

használt nyelv(ek) megoszlása szintén változó

megoszlásában nem mutat (l

További nyelvhasználati színterek nem szerepeltek a kérdőívben az óvodai 

tannyelv megválasztásának vizsgálódása okán.

 

10. ábra. Magyar anyanyelvűek
(A kérdésre válaszolók %

AK és gyerek(ek) N=159

 

Fontos megjegyezni, hogy a nyelvhasználatra vonatkozó kérdésekben az ukrán és 

az orosz nyelv külön említve ugyan, de egy kategóriában, többségi nyelvként szerepelt a 

következő módon: 

21. Gyerekkorában milyen nyelven beszéltek a családban?
1. csak magyarul 
2. többnyire magyarul, de ukránul vagy oroszul is
3. mindkét nyelven ugyanannyit

0,0%

Gyerekkor

AK és társa

AK és gyerek(ek)

Társ és gyerek(ek)

csak magyar

inkább magyar

egyformán vegyes

inkább többségi

csak többségi

ha a család nyelvátörökítő szerepe megszűnik, kritikussá válhat a nyelvcserefolyamat 

Mindemellett azt is meg kell jegyeznünk, hogy a nagyrészt édesanyáktól 

kapott válaszokból látható, hogy a magyar nyelv használati arányának változása 

gyerekkorban és most a saját gyerekével – kis mértékben ugyan, de – pozitív irányú.

Az egyéb nyelvhasználati színterek közül kettő szerepelt a kérdőívben: barátok és 

munkahely. A barátokkal való kapcsolattartás és a munkahelyen vagy munka közben 

használt nyelv(ek) megoszlása szintén változó, ám túl nagy eltérést a nyelvek 

megoszlásában nem mutat (lásd 11. ábra). 

További nyelvhasználati színterek nem szerepeltek a kérdőívben az óvodai 

tannyelv megválasztásának vizsgálódása okán. 

ábra. Magyar anyanyelvűek nyelvhasználata családon belül
kérdésre válaszolók %-ában. Gyerekkor N= 171; AK és társa N=164;

AK és gyerek(ek) N=159; Társ és a gyerek(ek) N=156
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szerepe megszűnik, kritikussá válhat a nyelvcserefolyamat 

Mindemellett azt is meg kell jegyeznünk, hogy a nagyrészt édesanyáktól 

kapott válaszokból látható, hogy a magyar nyelv használati arányának változása 

pozitív irányú. 

Az egyéb nyelvhasználati színterek közül kettő szerepelt a kérdőívben: barátok és 

munkahely. A barátokkal való kapcsolattartás és a munkahelyen vagy munka közben 

, ám túl nagy eltérést a nyelvek 

További nyelvhasználati színterek nem szerepeltek a kérdőívben az óvodai 
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4. többnyire ukránul vagy oroszul, de magyarul is 
5. csak ukránul vagy oroszul 
6. más nyelven 

 

11. ábra. Nyelvek használata barátokkal (N=323) és munkahelyen (N=312) 

 

 

Ugyanakkor a válaszadóknak lehetőségük volt az érintett nyelv jelölésére pl. a 25. 

kérdésben: Hogyan ítéli meg nyelvtudását? (A megfelelő mellé tegyen X-et, illetve itt 

húzza alá, melyik nyelvre vonatkoznak későbbi állításai: ukrán vagy orosz!) Az esetek 

kb. 70%-ában azonban e lehetőséget vagy kérést figyelmen kívül hagyva töltötték ki a 

kérdőívet, így a későbbiekben az ukrán és az orosz nyelv előfordulásának gyakoriságát 

azok arányainak feltüntethetetlensége indokolta azok figyelmen kívül hagyását. 

A 2012-ben végzett vizsgálódások során ebből kifolyólag semmilyen 

válaszreakció nem érkezett a kérdőívek feldolgozása során. 2015-ben – 

valószínűsíthetően az ukrajnai politikai, valamint a nyelvtörvényt követő helyzetből 

adódóan – egy-két beregszászi is, de főként nagyszőlősi adatközlők által adott 

válaszokban az ukrán nyelvnek az orosztól való kategorikus elkülönítése volt 

megfigyelhető áthúzásokkal, az ukrán kiemelésével stb., illetve a kérdőív végén – a 

hozzáfűznivalónak szánt 3–4 sorban – több megjegyzés érkezett erre vonatkozóan. Az 

esetek 98%-ában a megjegyző ukrán anyanyelvű volt. Ez a fajta identitásjelölés nem 

szokatlan jelenség napjainkban, hiszen ahogyan CSERNICSKÓ ISTVÁN és FEDINEC CSILLA 

is fogalmaznak (CSERNICSÓ–FEDINEC 2015a: 231), a nyelvkérdés Ukrajnában 

hagyományosan átpolitizált, érzelmileg telített, számtalan szimbolikus réteg rakódik rá. 
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csak magyar 28,2% 20,5%
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Az ukrán és orosz nyelv státusa, 

gazdasági, kulturális és ma már sajnos katonai konfliktusok

 

5.6.3. Nyelvismeret 

A megkérdezettek önbevallás alapján 

nyelvtudásukról. Az ehhez kapcsolódó szinteken a csak magyar vagy ukrán vagy orosz 

nyelvtudás kizárólagossága nem szerepelt: e

csak az üdvözlés szintjén is, de 

értése, íráskészség, beszédkészség és beszédértés tekintetében 

válaszadók. Az adatközlők anyanyelvi mutatóinak megfeleltethető a nyelvek

megkérdezettek körében. A fentiekben említett kétnyelvűségüket feltételező 

megállapítás talán az olvasott szöveg és a hallott beszéd értésének eredményeivel 

mutatható be. E két területnél ugyanis magasabb arányban fordult elő a válaszadók 

között az, hogy a Kárpátalján használt nyelvek közül mindegyiken hasonló szinten 

értenek, ugyanezt beszédben 

ábra). 

 

12. ábra. Az adatközlők nyel
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Az ukrán és orosz nyelv státusa, helyzete állandó ürügy az orosz–

gazdasági, kulturális és ma már sajnos katonai konfliktusokban. 

A megkérdezettek önbevallás alapján nyilatkoztak a magyar és az ukrán, orosz 

Az ehhez kapcsolódó szinteken a csak magyar vagy ukrán vagy orosz 

nyelvtudás kizárólagossága nem szerepelt: előre feltételezve, hogy a válaszadók 

csak az üdvözlés szintjén is, de – kétnyelvűek. A nyelvek ismeretét az olvasott szöveg 

értése, íráskészség, beszédkészség és beszédértés tekintetében határozták meg a 

Az adatközlők anyanyelvi mutatóinak megfeleltethető a nyelvek

megkérdezettek körében. A fentiekben említett kétnyelvűségüket feltételező 

megállapítás talán az olvasott szöveg és a hallott beszéd értésének eredményeivel 

mutatható be. E két területnél ugyanis magasabb arányban fordult elő a válaszadók 

t az, hogy a Kárpátalján használt nyelvek közül mindegyiken hasonló szinten 

beszédben produkálni már inkább többségi nyelven tudják

ábra. Az adatközlők nyelvismerete különböző területeken
önbevallás alapján 

(N=330, a kérdésre válaszolók %-ában) 
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–ukrán politikai, 
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megkérdezettek körében. A fentiekben említett kétnyelvűségüket feltételező 

megállapítás talán az olvasott szöveg és a hallott beszéd értésének eredményeivel 

mutatható be. E két területnél ugyanis magasabb arányban fordult elő a válaszadók 

t az, hogy a Kárpátalján használt nyelvek közül mindegyiken hasonló szinten 

produkálni már inkább többségi nyelven tudják (vö. 12. 
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5.6.4. Az óvodai nevelési nyelv megválasztása 

Az óvoda nevelési nyelvének megválasztásánál 62,1% – 37,9%-os arányban a magyar 

tanítási nyelvű óvoda vagy óvodai csoport mellett döntöttek a válaszadók. Éppen ezért 

érdemes ezt az adatot a megkérdezettek anyanyelve felől megközelíteni. 

 

11. táblázat. Óvodai nevelési nyelv megválasztása a megkérdezettek körében 
anyanyelvük függvényében (N=330) 

Anyanyelv 
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orosz 
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Ó
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Magyar 
óvoda 

88,6% 29,2% 42,9% 100% 66,7% 100% - - 

Ukrán 
óvoda 

11,4% 70,8% 57,1% - 33,3% - 100% 100% 

Adatközlők 
száma 

175 137 7 2 6 1 1 1 

 

13. ábra. Az adatközlők anyanyelvének és a gyermekük számára választott 
óvoda tannyelvének összefüggése (N=319) 

khi-négyzet: 116,184; df=2; p<0,000 

 

 

A magukat magyar anyanyelvűnek vallók 88,6%-a választott gyermeke számára 

magyar nevelési nyelvű óvodát vagy óvodai csoportot, a csak ukrán anyanyelvűek 

körében ez az arány 29,2%. Az anyanyelv meghatározásánál számos kategória (8) 

alakult ki, ám a megkérdezettek 94,5%-a magát magyar vagy ukrán anyanyelvűként 

jellemezte (a többi anyanyelv kategóriát pl. kárpátaljai, magyar+ukrán+orosz az 

elemzésből kizártam; az összes választ lásd 11. táblázatban, az elemzésből készült 
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diagramot lásd 13. ábrán.). Az adatközlők anyanyelve és a gyermekük számára 

választott óvodai nevelési nyelv között statisztikailag szignifikáns összefüggés 

mutatható ki. 

Az óvodai tannyelv megválasztásának indoklására is lehetőséget kaptak a szülők a 

kérdőívben egy nyílt kérdés formájában. Az ide érkezett válaszok (mint ahogyan erről A 

kutatásokban részt vevők és a kutatási módszerek című alfejezetben is szó volt) 

tartalmuk szerint ún. motivációscsoportokba rendezhetők. Az óvoda megválasztását a 

válaszadók 9,7%-a nem indokolta. Az összes kapott indoklás tartalmi jegyeit alapul 

véve 10+1 csoport vált kialakíthatóvá. A kapott válaszok pedig az alapján 

osztályozhatók, hogy bennük egy-egy csoport jegyei megemlítésre kerültek-e, illetve 

utaltak-e rá vagy sem. Egy válaszban nyilván több csoport jegyei is megtalálhatóvá 

váltak, így alakultak ki az előfordulási gyakoriság szerinti értékek a későbbiekben. 

Az óvodai nevelési nyelv megválasztásával kapcsolatban a következő csoportok 

alakultak ki: 

1. Magyar identitás – a család magát magyarnak vallja, a gyereket magyarként 

definiálja stb. 

„Evidencia. A magyar identitásunk nem engedett volna más intézményt.” – 

81_Férfi_1982_Beregszász. 

2. Nyelvi készség_magyar – magyarul beszél a gyerek, a család érintkezési nyelve 

magyar, a gyerek csak magyarul beszél stb. 

„Mert a gyerekem magyarul tud beszélni” – 56_Nő_1982_Beregszász. 

3. Nyelvtudás megszerzése_ukrán – az ukrán nyelv tudását, annak megszerzését 

célzó indok. 

„Hogy megtanuljon ukránul.” – 93_Nő_1978_Macsola. 

4. Nyelvtudás megszerzése_magyar – a magyar nyelv tudásának megszerzése, 

megalapozása, esetleg fejlesztése (ukrán anyanyelvű gyereknél). 

„Szeretném, hogy a gyerekem megtanuljon magyarul beszélni és írni” – 

168_Nő_1984_Nagyszőlős. 

5. Az óvoda minősége – az óvodai nevelés minősége, az óvoda felszereltségével 

(néhány esetben az étkeztetéssel) való elégedettség, az óvodai dolgozók (illetve a 

vezetőnő) képzettségi, hozzáértési szintjével való elégedettség stb. 

„Képzettek az óvónők és jól felszerelt az óvoda” – 195_Férfi_1978_Nagyszőlős. 
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6. Az óvoda közelsége – az óvoda területi elhelyezkedése, annak közelsége a 

lakóhelyhez, munkahelyhez. 

„Közel van a házunkhoz.” – 202_Férfi_1981_Nagyszőlős. 

7. Ukrán identitás – a család magát ukránnak vallja, a gyereket ukránként 

definiálja. 

„azért, mert ukrán nyelvű!” – 248_Nő_1991_Nagyszőlős. 

8. Társadalmi elvárás – az ukrán nyelv ismeretének társadalmi szinten való 

elvárása, célként kitűzött elérése (eszköznyelv helyett – vö. SÉRA 2010b); Ukrajnában 

élünk „szlogen”. 

„Mert Ukrajnában élünk.” – 321_Nő_1986_Beregújfalu. 

9. Mert magyar az óvoda – az óvoda nevelési nyelvének elsődlegessége (jelen 

esetben a magyar nyelvé). 

„Azért mert magyar óvoda. És az óvónők kedvesek! És közel van. Sok jót hallottunk 

róla!” – 44_Nő_1989_Beregszász. 

10. Csak ez van – az adott településen ez érhető el (két kutatóponton – Beregújfalu 

és Tiszaújlak – csak magyar nyelvű óvoda van). 

„Ez az óvoda van hozzánk legközelebb és ez az egy van a faluban.” – 

152_Nő_1988_Tiszaújlak. 

+1. Egyéb – a tizenegyedik csoportban olyan motivációs megfogalmazások 

találhatóak, amelyekben a családi hagyomány követése jelenik meg (ti. „én is ide 

jártam”), az egyes óvodával/óvodai csoporttal való szimpatizálás (lásd „ez tetszett”), 

valamint olyan megfogalmazások, melyek egyik másik csoportba sem illeszthetők pl.: 

„szüleim választása volt ez az óvoda” – 16_Nő_1984_Beregszász. 

A kapott válaszokat, illetve a kialakult csoportokat két fő részre bonthatjuk: nyelvi 

és nyelven kívüli tényezőket tartalmazókra. 

A nyelvi tényezők között található az óvoda minősége, közelsége, illetve a csak ez 

van és az egyéb kategórián kívül mindegyik csoport. A nyelvi és nem nyelvi tényezők 

előfordulási aránya alapján az óvodai tannyelv megválasztásának során annak nyelvi 

tényezői kevésbé fajsúlyos jelleggel bírnak. Az óvoda minőségének, közelségének 

szempontja gyakoribb indok a szülői válaszok alapján. Az előfordulási rangsor nyelvi 

tényezőinek számbavétele alapján: az első helyen az óvoda nevelési/tanítási nyelve 

szerepel, ezt követi a magyar identitás, a magyar nyelvi készség, a magyar nyelvtudás 



 

megszerzése, fejlesztése, majd az ukrán nyelvtudás megszerzése, az ukrán identitás, 

valamint a társadalmi elvárás (a pontosabb arányokért l
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(N=330, %-os gyakorisági arány az összes tényező előfordulásához viszonyítva
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megszerzése, fejlesztése, majd az ukrán nyelvtudás megszerzése, az ukrán identitás, 

várás (a pontosabb arányokért lásd 14. ábra). 

ábra. Az óvodai tannyelvválasztás nyelvi és nyelven kívüli
os gyakorisági arány az összes tényező előfordulásához viszonyítva

„Legfőképp mert magyar óvoda és sokat törődnek, foglalkoznak a gyerekeimmel”.

283_Nő_1987_Beregújfalu (magyar óvodás). 

„Mert magyarok vagyunk.” – 64_Nő_1987_Beregszász (magyar óvodás).

„Mert a gyerekem magyarul tud beszélni” – 56_Nő_1982_Beregszász (magyar 

„fontos, hogy gyermekeim értsék a nyelvet, mondókákat, verseket tanuljanak 

beszédkészségük fejlesztésére.” – 78_Nő_1978_Beregszász (magyar óvodás).

„Hogy megtanuljon ukránul.” – 93_Nő_1978_Macsola (ukrán óvodás).
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nyelvi és nyelven kívüli tényezői 
os gyakorisági arány az összes tényező előfordulásához viszonyítva) 

 

„Legfőképp mert magyar óvoda és sokat törődnek, foglalkoznak a gyerekeimmel”. – 

64_Nő_1987_Beregszász (magyar óvodás). 

56_Nő_1982_Beregszász (magyar 

„fontos, hogy gyermekeim értsék a nyelvet, mondókákat, verseket tanuljanak 

78_Nő_1978_Beregszász (magyar óvodás). 

93_Nő_1978_Macsola (ukrán óvodás). 
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„Azért, mert ebben az óvodában tisztán beszélnek ukránul.” – 

204_Nő_1988_Nagyszőlős (ukrán óvodás). 

„azért, mert ukrán nyelvű!” – 248_Nő_1991_Nagyszőlős (ukrán óvodás). 

„Azért, mert Ukrajnában élünk sajnos, és itt bárhova megy az ember ha nem beszél 

ukránul sok helyen nem is hajlandóak segíteni.” – 91_Nő_1978_Mezőgecse (ukrán 

óvodás). 

Az óvodaválasztási indoklások harmada az adott óvoda minőségére, 

felszereltségére, az óvónők, óvodavezető magas fokú képzettségére és a gyerekekkel 

való bánásmód mikéntjére, a színvonalra helyezi a fő hangsúlyt. 

„Nagyon jó az óvoda, képzettek a dolgozók és kedvesek és szeretném, hogy a gyerekem 

kicsi korától kezdve tanuljon magyarul.” – 57_Nő_1978_Beregszász (magyar óvodás). 

„Ukrán óvoda a nyelv miatt. Jó nevelők, kedvesek. Jók a körülmények. Kedvező, pozitív 

visszhangok miatt.” – 89_Nő_1980_Beregszászi járás (ukrán óvodás). 

A nyelvi tényezők közelebbi vizsgálatához érdemes azokat az adatközlők 

anyanyelvének, illetve elemi és/vagy általános iskolai tannyelvének szemszögéből 

figyelni. Az anyanyelv és az óvoda megválasztásának néhány szempontja között 

statisztikailag szignifikáns összefüggés mutatható ki. Ezek: etnikai identitás_magyar, 

mert magyar óvoda és az óvoda minősége. Az összefüggés megvizsgálásánál három 

anyanyelvtípus (magyar, ukrán, orosz) vehető figyelembe, az egyéb és a vegyes 

kategóriák ez esetben ki voltak zárva. 

A magyar anyanyelvű adatközlők óvodaválasztási szempontjai között első helyen 

az óvoda tannyelve szerepel, eszerint a magyar anyanyelvű válaszadók negyede (24,5%) 

azért (is) választotta az adott óvodát, mert az magyar nevelési nyelvű. Minden ötödik 

magyar anyanyelvű adatközlő (21,1%) választott óvodát vagy óvodai csoportot magyar 

nemzetiségét (is) szem előtt tartva – ugyanez az arány (ti. ukrán nemzetiség) az ukrán 

anyanyelvűeknél 2,9%. Fontos szempont volt továbbá a magyar anyanyelvűeknél az, 

hogy a gyerek milyen nyelven (itt: magyarul) beszél: 14,3%-uk eszerint (is) választotta 

ki a gyermeke számára az óvodát. A magyar nyelvtudás megszerzése, fejlesztése 4,6%-

ban, az ukrán nyelvtudás megszerzése 2,9%-ban volt döntő tényező, míg a magyar 

anyanyelvűeknél a „mert Ukrajnában élünk” társadalmi elvárást (is) 1,1% jegyezte meg 

motivációs szempontként (lásd 15. ábra). 



 

A nem nyelvi tényezőknél érdekes szempont a már említett óvodai minőség, 

amelyet a magyar anyanyelvűek negyede (24,5%), míg az ukrán (52,5%) és az o

anyanyelvűek (57,1%) több mint fele használt

megválasztásánál. Oka lehet

csoportokból nagyobb választék áll a szülők rendelkezésére, s a minőség így elsődleges 

szempont lehet. 

 

15. ábra. Az óvoda megválasztásának nyelvi tényezői az adatközlők 

 

A válaszadók általános iskolai tannyelve és az óvoda megválasztása közötti 

összefüggés vizsgálata azt mutatta, hogy 

általános iskolát végzett szülők körében a legmagasabb azok aránya, akik azért (is) 

választották az adott óvodát gyermekük számára, mert az magyar nevelési nyelvű.

„Mert figyelmesek és van lehetőség arra, hogy magyar csoportba járjon a gye

– 26_Nő_1977_Beregszász

„tetszett a nevelési programjuk és hogy magyar foglalkozások vannak.”

112_Nő_1980_Bustyaháza 

„szeretném megtartani a magyar nyelvet”

óvodás). 

„Azért mert a gyermekem csak magyarul ért. És tartottam attól, hogy esetleg nem tud 

beilleszkedni más nyelvű óvodába.”
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A nem nyelvi tényezőknél érdekes szempont a már említett óvodai minőség, 

amelyet a magyar anyanyelvűek negyede (24,5%), míg az ukrán (52,5%) és az o

anyanyelvűek (57,1%) több mint fele használta fontos és döntő tényezőként az óvoda 

Oka lehet ennek az, hogy az ukrán nevelési nyelvű óvodákból, 

csoportokból nagyobb választék áll a szülők rendelkezésére, s a minőség így elsődleges 

ábra. Az óvoda megválasztásának nyelvi tényezői az adatközlők 
anyanyelvének függvényében (N=327) 

A válaszadók általános iskolai tannyelve és az óvoda megválasztása közötti 

összefüggés vizsgálata azt mutatta, hogy a magyar anyanyelvű és magyar tannyelvű 

általános iskolát végzett szülők körében a legmagasabb azok aránya, akik azért (is) 

választották az adott óvodát gyermekük számára, mert az magyar nevelési nyelvű.

„Mert figyelmesek és van lehetőség arra, hogy magyar csoportba járjon a gye

26_Nő_1977_Beregszász (magyar óvodás). 

„tetszett a nevelési programjuk és hogy magyar foglalkozások vannak.”

 (magyar óvodás). 

„szeretném megtartani a magyar nyelvet” – 134_Nő_1989_Tiszaújlak

gyermekem csak magyarul ért. És tartottam attól, hogy esetleg nem tud 

beilleszkedni más nyelvű óvodába.” – 158_Nő_1986_Nagyszőlős (magyar óvodás)
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A nem nyelvi tényezőknél érdekes szempont a már említett óvodai minőség, 

amelyet a magyar anyanyelvűek negyede (24,5%), míg az ukrán (52,5%) és az orosz 

fontos és döntő tényezőként az óvoda 

, hogy az ukrán nevelési nyelvű óvodákból, 

csoportokból nagyobb választék áll a szülők rendelkezésére, s a minőség így elsődleges 

ábra. Az óvoda megválasztásának nyelvi tényezői az adatközlők 

 

A válaszadók általános iskolai tannyelve és az óvoda megválasztása közötti 

magyar tannyelvű 

általános iskolát végzett szülők körében a legmagasabb azok aránya, akik azért (is) 

választották az adott óvodát gyermekük számára, mert az magyar nevelési nyelvű. 

„Mert figyelmesek és van lehetőség arra, hogy magyar csoportba járjon a gyermekem” 

„tetszett a nevelési programjuk és hogy magyar foglalkozások vannak.” – 

134_Nő_1989_Tiszaújlak (magyar 

gyermekem csak magyarul ért. És tartottam attól, hogy esetleg nem tud 

(magyar óvodás). 

magyar

ukrán

orosz
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Fontos volt számukra a magyar identitás, valamint a gyerek nyelvi készsége is (ti. 

magyarul beszél), s ezeknél az adatközlőknél a társadalmi elvárás („Ukrajnában 

élünk”) nem fordult elő motivációs tényezőként a választás indoklása során. Ezt a fajta 

választ (melynek előfordulási gyakorisága inkább az óvodát követő iskolai tannyelv 

megválasztásánál jelentkezett a válaszokban) azon gyerekek szülei adták, akik egyik 

tagja magyar, a másik többségi tannyelven végezte általános iskolai tanulmányait (lásd 

12. táblázat). 

 

12. táblázat. A vizsgálatban megkérdezett gyerekek szüleinek elemi és/vagy 
általános iskolai tannyelve és óvodai választásuk motivációinak 

összehasonlítása (N=325) 
Együttes általános isk. tannyelv => Magyar (N=82) Többségi (N=155) Vegyes (N=88) 

A szülőpárosok anyanyelve 
(Magyar, Többségi, Vegyes 

(válaszolók száma)) => 

M 
(77) 

T 
(0) 

V 
(2) 

M 
(13) 

T 
(115) 

V 
(25) 

M 
(50) 

T 
(5) 

V 
(32) 

Motivációscsoportok 
=

>
 

   

etnikai identitás_magyar 24,4% 2,5% 13,6% 
nyelvi készség_magyar 11% 2,5% 13,7% 
nyelvtud.megszerzése_ukrán 2,4% 1,3% 5,7% 
nyelvtud.megszerzése_magyar 1,2% 11% 6,8% 
etnikai identitás_ukrán 0 1,9% 1,1% 
társadalmi elvárás 0 0 2,3% 
mert magyar óvoda 29,3% 4,5% 14,8% 
az óvoda minősége 26,8% 48,4% 27,3% 
az óvoda közelsége 20,7% 23,2% 26,1% 
csak ez van 3,7% 5,8% 6,8% 
egyéb 8,5% 13,5% 12,5% 
 

A szülők anyanyelvének és általános iskolai tannyelvének összevetése a választott 

óvodai nevelési nyelvvel pedig azt mutatta, hogy az ukrán, orosz anyanyelvűeket és 

ukrán vagy orosz iskolát végzetteket leszámítva, a vegyes nyelvű és vegyes általános 

iskolai tannyelvű szülőpárosok részesítik előnyben inkább az ukrán nyelvű óvodát vagy 

óvodai csoportot gyermekük számára a magyar anyanyelvű és magyar általános iskolai 

végzettséggel rendelkező szülőkkel szemben (lásd 13. táblázat). 

A vegyes házasságban élő gyerekek szülei, akiknek egyik tagja magyar, a másik 

ukrán vagy orosz nyelven tanult az általános iskolában, többnyire az óvoda közelségére 

és minőségére hivatkozva választották az adott intézményt gyermekük számára, illetve 

volt, aki a társadalmi elvárásoknak akart megfelelni: 

„szerintem jobb, mint a többi óvoda” – 200_Nő_1988_Nagyszőlős (ukrán óvodás). 
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„az óvoda közel van a munkahelyemhez és van benne ukrán csoport” – 

71_Férfi_1981_Muzsaly (ukrán óvodás). 

„Megfelelő az oktatási színvonal” – 69_Nő_1984_Beregszász (ukrán óvodás). 

„mert Ukrajnában élünk” – 321_Nő_1986_Beregújfalu (ukrán, majd később magyar 

óvodás). 

 

13. táblázat. Az óvoda nyelvének megválasztása a szülők anyanyelve valamint 
elemi és/vagy általános iskolai tannyelve függvényében (N=319) 

N= 
Szülők anyanyelve 

és általános iskolai tannyelve 
Óvoda/óvodai csoport tannyelve 

Magyar Ukrán 
77 magyar anyanyelv+magyar iskola 89,6% 10,4% 
13 magyar anyanyelv+többségi iskola 92,3% 7,7% 
50 magyar anyanyelv+vegyes iskola 92% 8% 
0 többségi anyanyelv+magyar iskola 0 0 

115 többségi anyanyelv+többségi iskola 23,5% 76,5% 
5 többségi anyanyelv+vegyes iskola 40% 60% 
2 vegyes anyanyelv+magyar iskola 100% 0 

25 vegyes anyanyelv+többségi iskola 64% 36% 
32 vegyes anyanyelv+vegyes iskola 65,6% 34,4% 

 

Az óvoda megválasztásával kapcsolatosan felmerülő kérdésre, mely szerint 

történt-e óvoda vagy csoportváltás, mióta óvodáskorú a vizsgálat idején iskolába 

készülő gyerek, 28 válaszadótól (a kérdésre válaszolók 9,1%-ától) érkezett pozitív, tehát 

igenlő válasz. Ezekben az esetekben a kutatás idején látogatott óvoda, illetve óvodai 

csoport nevelési nyelve szerepelt a gyerek óvodai tannyelveként. A váltások magyar 

óvodából ukránba és fordítva is történtek. Ezeknek okait 11 esetben nem fejtették ki a 

válaszadók. A többieknél több esetben a család költözése tette ezt szükségessé, vagy 

közelebbi óvodát részesítettek előnyben (ilyenkor nem történt nyelvi váltás). Többeknél 

azonban nyelvi váltás történt (5 gyereknél ukránból magyarba) a nehéz beilleszkedés, 

valamint a nyelvi nehézségek miatt, illetve egy-egy esetben magyar tannyelvű, 

magyarországi taníttatás céljából az iskolai évekre való felkészítésképpen. Ugyanilyen 

megfontolásból fordított irányba két gyereket vittek el a magyar óvodából ukránba. 

Ezenkívül történt óvodabezárás miatti váltás, valamint családi okok és az óvodával, 

óvónőkkel való elégedetlenség okán is. 

A gyerek óvodájának kiválasztásáról a megkérdezettek úgy nyilatkoztak, hogy azt 

az esetek közel háromnegyed részében (72,4%-ában) a szülők közösen döntötték el, míg 

egynegyed részben ebben a témában az édesanyáké volt a döntő szavazat (25,4%). A 



81 

 

fennmaradó 2,2%-ban pedig a válaszok szerint az apukák döntötték el, melyik/milyen 

óvodába kerüljön a gyerek. 

Az összes megkérdezett több mint egynegyede (26,4%) nem válaszolt arra a 

kérdésre, hogy utólag jó vagy rossz döntésnek látja-e az óvodaválasztást, egy szülő 

rossz döntésnek ítélte korábbi választását/választásukat. A fennmaradó közel 

háromnegyede (72,4%) a válaszadóknak ma is jó döntésként könyveli el az óvoda 

tannyelvének megválasztását, s majdnem mindegyikük úgy nyilatkozott, ismételt 

választási lehetőség esetén sem döntene másként, a jelenlegitől eltérően. 

 

5.6.5. Óvoda után iskola 

A vizsgálatban részt vevők fele (50,3%) az iskolába készülő gyerekének ukrán 

tannyelvű iskolát fog választani. A magyar tanítási nyelvű iskolát választók aránya 

pedig 41,8%.Tekintve, hogy a válaszadók anyanyelvükről 53%-ban magyarként 

nyilatkoztak, látható, hogy ez az arány az iskola nyelvének megválasztásánál több mint 

10%-ban csökken. A válaszolók közül 7,9% még nem tudott vagy nem döntött erről a 

kérdésről a vizsgálat időpontjában (2015. február–március), további egy adatközlő nem 

válaszolt, egy pedig orosz nyelvű iskolát jelölt meg – ez utóbbiak az arányok 

feltüntetésénél kizárásra kerültek (lásd 16. ábra).  

 

16. ábra. A gyerekeknek szánt iskolai tannyelv megválasztása a 
megkérdezettek körében (N=328) 

 
 

A szülők anyanyelve az iskola tannyelvének megválasztásakor szintén hasonló okból 

kifolyólag lett megszűrve (lásd 17. ábra). Az eredmények alapján elmondható, hogy a 

vizsgálatban részt vevő homogén magyar szülők háromnegyede (75,5%) adja magyar 

tannyelvű iskolába a gyerekét. Míg a vegyes házasságok egyik felénél ukrán tannyelvű 

magyar; 
41,8%

ukrán; 
50,3%

nem tudom; 
7,9%



 

(49,2%) iskolába készítik a gyereküket

felének egyharmada (tehát a teljes kontingens 

(tehát az összes vegye szülőpáros 

gyerekét szeptembertől (lásd

 

17. ábra. A gyerekeknek 

A szülők anyanyelve és a gyere

szignifikáns összefüggés mutatható ki ugyanúgy, mint a szülők 

iskolai tannyelve és a gyerekeknek szánt általános iskola tannyelve között (l

18. ábra. A gyerekeknek szánt
iskolai tannyelvének függvényében (N=325)
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(49,2%) iskolába készítik a gyereküket, a vegyes anyanyelvű szülőpárosok másik 

tehát a teljes kontingens 15,3%-a) még nem tudja, kétharmada 

tehát az összes vegye szülőpáros 33,9%-a) pedig magyar nyelvű iskolába íratja be 

(lásd 17. ábra). 

. A gyerekeknek szánt iskola tannyelve a szülők any
függvényében (N=319) 

khi-négyzet: 169,326; df=6; p<0,000 

 
A szülők anyanyelve és a gyerekük részére választott iskolai tannyelv között 

szignifikáns összefüggés mutatható ki ugyanúgy, mint a szülők elemi és/vagy 

iskolai tannyelve és a gyerekeknek szánt általános iskola tannyelve között (l

 
gyerekeknek szánt iskola tannyelve a szülők elemi és

iskolai tannyelvének függvényében (N=325) 
khi-négyzet: 169,192; df=6; p<0,000 

Magyar tanny. Ukrán tanny. Orosz tanny. Nem tudom

75,5% 15,8% 0,0% 8,6%

3,3% 92,6% 0,0% 4,1%

33,9% 49,2% 1,7% 15,3%

Magyar tanny. Ukrán tanny. Orosz tanny. Nem tudom

88,9% 6,2% 0,0% 4,9%

8,3% 84,6% 0,6% 6,4%

54,5% 31,8% 0,0% 13,6%

82 

yanyelvű szülőpárosok másik 

) még nem tudja, kétharmada 

) pedig magyar nyelvű iskolába íratja be 

iskola tannyelve a szülők anyanyelvének 

 

iskolai tannyelv között 

elemi és/vagy általános 

iskolai tannyelve és a gyerekeknek szánt általános iskola tannyelve között (lás 18. ábra). 
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A kapott eredmények tükrében megállapítható, hogy azok a szülők, akiknél 

mindkét fél magyar nyelven végezte általános iskolai tanulmányait, magasabb arányban 

választanak a gyermeküknek is magyar tannyelvet (88,9%), mint azok a szülők, akiknél 

mindkét fél magyar anyanyelvűnek vallotta magát (75,5%). 

Az iskolai tannyelv megválasztását is indokolhatták a megkérdezett szülők, s az itt 

kapott válaszokat az óvodaválasztással hasonló módon sikerült motivációscsoportokba 

rendezni. Az óvoda-, illetve óvodai csoportválasztás során tapasztalt indoklások hiánya 

(9,7%) az iskolai tannyelv megválasztásakor kétszer akkora arányú – minden ötödik 

adatközlő (19,4%) hagyta magyarázat nélkül ezirányú döntését. Ez a magasabb arány 

abból is adódott, hogy többen nem tudták még, milyen iskolát választanak, s ezeknek 

kb. 80%-a így nem is indokolta döntését. 

Az iskolai tannyelvválasztás „miértjei” végül 12 csoportba kaptak besorolást a 

válaszok sokszínűsége miatt. A csoportok a következőképpen alakultak: 

1. Magyarok vagyunk – etnikai identitás magyar: a gyerek és/vagy a család magyar 

anyanyelvű és/vagy magyar nemzetiségű, magyar gyökerekkel rendelkezik. 

Igaz, hogy Ukrajnában élünk, de az egész családom magyar és szeretném ha 

gyermekeim is azok maradjanak – 290_Nő_1983_Beregújfalu. 

2. Magyarságőrzés – a magyar identitás, hagyományok, kultúra megőrzésének 

vágya, irodalom, történelem ismeretének hangsúlyozása. 

„Hogy kulturánkat értékeinket tovább adjuk.” – 125_Nő_1980_Aknaszlatina. 

3. Anyanyelvi tudásszerzés_magyar – a magyar anyanyelvű tudásszerzés 

elsődlegesség, fontossága, hatékonysága. 

„A magyar tannyelvű iskola előnyei szólnak mellette: anyanyelvén sajátítja el a 

tananyagot, a nemzetiségéhez köthető kultúrát ismeri meg az iskolában, a személyiség 

fejlődése tekintetében is fontos az a közeg, ahol megértik és meg tudja értetni magát.” – 

21_Nő_1982_Beregszász. 

4. Társadalmi elvárás – ukrán tudás megszerzése, ukrán az államnyelv, Ukrajnában 

élünk. 

„Közel van. S hogyha Ukrajnában élünk, akkor ukrán nyelven kell beszélni és tanulni.” 

– 172_Nő_1988_Királyháza. 

5. Iskola minőség_magyar – az iskola színvonala, minősége (itt magyar tannyelvű 

iskola). 
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„Mert úgy gondolom jó az iskola, a tanítók” – 147_Nő_1985_Tiszaújlak. 

6. Iskola minőség_ukrán – az iskola színvonala, minősége (itt: ukrán tannyelvű 

iskola). 

„Mert az ukrán nyelv államnyelv, mert a gyerek apja ukrán és mert az általános iskolai 

ukrán osztályok színvonala a beregszászi iskolában egészében véve magasabb a 

magyarokénál.” – 71_Férfi_1981_Muzsaly. 

7. Ukránok vagyunk – etnikai identitás ukrán: a gyerek és/vagy a család ukrán 

anyanyelvű és6vagy nemzetiségű. 

„Ukrán vagyok és Ukrajnában élek, ennek megfelelően főként az ukrán nyelvet 

szeretném. Aki szeretné, az taníttassa más nyelven a gyerekét (pl. magyarul).” – 

209_Nő_1985_Nagyszőlős. 

8. Ukrán eszköznyelv – ukrán tannyelv választása az érettségi feladatok 

megoldása, a könnyebbnek vélt munkalehetőség érdekében és/vagy egyáltalán a 

boldogulás lehetősége okán. 

„Azért, hogy a középiskola elvégzése után könnyebben szerezhessen felsőfokú 

végzettséget Ukrajnában.” – 36_Nő_1988_Tasnád.33 

9. Segítség tanulmányokban – magyar tannyelv választása az iskolai- és házi 

feladatokban való segítségnyújtás miatt a megfelelő ukrán nyelvtudás hiányában. 

„Ha ukrán iskolába adom, nem tudok neki segíteni a tanulásban.” – 

107_Nő_1981_Beregszász. 

10. Külföld – magyar eszköznyelv: magyar tannyelv választása a külföldön való 

továbbtanulás, költözés, munkavállalás miatt. 

„Készülünk külföldre költözni. Úgy vélem külföldön könnyebb a boldogulás.” – 

109_Nő_1982_Beregszász. 

11. Nincs magyar – ukrán tannyelvű iskola választása a magyar tannyelvű iskola 

hiánya miatt (pl. Bustyaháza esete). 

„Azért mert nincs magyar iskola a lakóhelyünkön és buszozni kellene egy másikhoz.” – 

117_Nő_1985_Bustyaháza. 

12. egyéb – családi hagyomány követése – a szülők is a választani kívánt 

intézménybe jártak, az iskola helyszíne meghatározó, még nem döntöttek vagy nem 

tudnak dönteni stb. 

                                                      
33 Közigazgatásilag Beregszászhoz tartozik. 
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„A jelenlegi helyzet ami most Ukrajnában van, nem tudunk dönteni.” – 

91_Nő_1978_Mezőgecse. 

 

Az iskola tannyelvének megválasztásakor a megkérdezett szülők válaszai alapján 

a három legfontosabb szempontként az identitás (magyar és ukrán is), a társadalmi 

elvárás (ti. Ukrajnában élünk) és a magyar anyanyelvi tudásszerzés szerepeltek. Ezeket 

a magyarság, a magyar hagyományok és/vagy kultúra megőrzése, az ukrán mint 

eszköznyelv használata követi az összesített rangsorban (lásd 19. ábra). 

 

19. ábra. Az iskola tannyelve megválasztásának szempontjai kárpátaljai 
adatközlők válaszai alapján 

(N=330, %-os arányok az összes szempont előfordulási gyakoriságának 
függvényében) 

 

 

Az iskola tannyelvének megválasztásakor a megkérdezett szülők lényegesen 

alacsonyabb arányban említették meg a választás (egyik) szempontjaként pl. a 

választani kívánt iskola minőségét (az ukrán tannyelvű iskolák minőségesebb voltát 

azok magasabb fokú állami támogatottságával indokolták), szemben az óvodáéval. 

 

5.6.6. Anyanyelvű iskolahálózat fennmaradásának fontossága 

Az óvoda és iskola nevelési és tannyelve megválasztásának magyarázata után az 

anyanyelvi (ti. magyar) iskolahálózat fontosságáról, veszélyeztetettségéről, esetleges 

megszűnéséről nyilatkoztak a válaszadó szülők. 
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A válaszok alapján fontosnak tartják a 

fennmaradását: összességében véve ez a válaszok 83,6%

(itt: a kisebbségi) iskolahálózat veszélyeztetettségének megítélését három, szinte 

egyforma arányú csoportba foglalhatjuk. A válaszok egyharmada szerint (33,9%) 

veszélyben van (ennek az adatközlők által vélt okait l

(31,8%) nincs veszélyben, s fennmaradó egyharmad (32,4%) nem tudott erről a 

kérdésről dönteni, nyilatkozni. Az iskolahálózattal kapcsolatos fent említ

tárgyalását azonban érdemes az adatközlők anyanyelve és/vagy nemzetisége

elemi és/vagy általános iskolai tannyelve felől megközelíteni

módon látható, hogy a magyar anyanyelvűek és a magyar tannyelvű iskolát végzettek 

körében magasabb azok tábora, akik szerint fontos a kárpátaljai magyar közösség 

szempontjából annak anyanyelvű iskolahálózata. Ugyancsak ezen csoport eredményei 

mutatják azt, hogy a magyar anyanyelvűek, valamint a magyar tannyelvű általános 

iskolát végzettek közül vanna

megléte veszélyben van/lehet. 

 

20. ábra. A magyar oktatási hálózat meglétének fontosságáról, annak 
veszélyeztetettségéről az adatközlők anyanyelvének függvényében (N=319)
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(itt: a kisebbségi) iskolahálózat veszélyeztetettségének megítélését három, szinte 
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z adatközlők által vélt okait lásd lentebb), egyharmada szerint 

(31,8%) nincs veszélyben, s fennmaradó egyharmad (32,4%) nem tudott erről a 

kérdésről dönteni, nyilatkozni. Az iskolahálózattal kapcsolatos fent említ

azonban érdemes az adatközlők anyanyelve és/vagy nemzetisége
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módon látható, hogy a magyar anyanyelvűek és a magyar tannyelvű iskolát végzettek 

bb azok tábora, akik szerint fontos a kárpátaljai magyar közösség 

szempontjából annak anyanyelvű iskolahálózata. Ugyancsak ezen csoport eredményei 

mutatják azt, hogy a magyar anyanyelvűek, valamint a magyar tannyelvű általános 

iskolát végzettek közül vannak többen azok, akik szerint az említett iskolahálózat 

megléte veszélyben van/lehet.  

ábra. A magyar oktatási hálózat meglétének fontosságáról, annak 
veszélyeztetettségéről az adatközlők anyanyelvének függvényében (N=319)

fontos-e: khi-négyzet: 65, 504; df=6; p<0,000 
veszélyben van-e: khi-négyzet: 82,891; df=6; p<0,000 
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magyar nyelvű iskolahálózat meglétét, 

A magyar nyelvű 

(itt: a kisebbségi) iskolahálózat veszélyeztetettségének megítélését három, szinte 

arányú csoportba foglalhatjuk. A válaszok egyharmada szerint (33,9%) 

lentebb), egyharmada szerint 

(31,8%) nincs veszélyben, s fennmaradó egyharmad (32,4%) nem tudott erről a 

kérdésről dönteni, nyilatkozni. Az iskolahálózattal kapcsolatos fent említett kérdések 

azonban érdemes az adatközlők anyanyelve és/vagy nemzetisége, valamint 

0. és 21. ábra). Ily 

módon látható, hogy a magyar anyanyelvűek és a magyar tannyelvű iskolát végzettek 

bb azok tábora, akik szerint fontos a kárpátaljai magyar közösség 

szempontjából annak anyanyelvű iskolahálózata. Ugyancsak ezen csoport eredményei 

mutatják azt, hogy a magyar anyanyelvűek, valamint a magyar tannyelvű általános 

k többen azok, akik szerint az említett iskolahálózat 

ábra. A magyar oktatási hálózat meglétének fontosságáról, annak 
veszélyeztetettségéről az adatközlők anyanyelvének függvényében (N=319) 

 

 

A kapott eredményekből azt is megtudhatjuk, hogy az anyanyelv és elemi és/vagy 

az általános iskola tannyelve mint független változók közel azonos százalékban hatnak 

az anyanyelvi (tehát ez esetben magyar) iskolahálózat meglétének fontosságával 



 

kapcsolatos véleményekre. Nagyobb mértékű azonban a 

anyanyelvűek és a magyar tannyelvű iskolát végzettek körében ennek az 

iskolahálózatnak a megmaradásával, esetleges veszélyben lévő helyzetével 

kapcsolatban. Eszerint a magyar tannyelvű iskolát végzettek (61,9%) inkább érzik 

veszélyben a magyar oktatási hálózat meglété

anyanyelvűek (55,4%). 

21. ábra. A magyar oktatási hálózat meglétének fontosságáról, annak 
veszélyeztetettségéről az adatközlők 

fontos
veszélyben van

 

A magyar oktatási hálózat meglétének fontossága a továbbiakban 5+1 csoportban 

tárgyalható: 

1. Megmaradás – a magyar nyelv, a magyarság fennmaradása, a magyar 

nemzetiség, kultúra, identitás 

„Ameddig egy nemzeti kisebbségnek van iskolahálózata addig létezik maga a nemzeti 

kisebbség is. A magyar nyelvtan nagyon nehéz, kevesen sajátítják el, az iskolában pedig 

lehetőség nyílik a megtanulására és az ismeretek elsajátítására, mivel nem 

adódik lehetősége a Magyarországon való tanulásra.”

2. Anyanyelven tanulás 

hasznossága. 
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kapcsolatos véleményekre. Nagyobb mértékű azonban a véleménykülönbség a magyar 

és a magyar tannyelvű iskolát végzettek körében ennek az 

iskolahálózatnak a megmaradásával, esetleges veszélyben lévő helyzetével 

kapcsolatban. Eszerint a magyar tannyelvű iskolát végzettek (61,9%) inkább érzik 

veszélyben a magyar oktatási hálózat meglétét Kárpátalján, mint a magyar 

 

ábra. A magyar oktatási hálózat meglétének fontosságáról, annak 
veszélyeztetettségéről az adatközlők elemi és/vagy általános iskolai 

tannyelvének függvényében (N=327) 
fontos-e: khi-négyzet: 39,596; df=6; p<0,000 

veszélyben van-e: khi-négyzet: 80,367; df=6; p<0,000 

A magyar oktatási hálózat meglétének fontossága a továbbiakban 5+1 csoportban 

a magyar nyelv, a magyarság fennmaradása, a magyar 

nemzetiség, kultúra, identitás megőrzése. 

„Ameddig egy nemzeti kisebbségnek van iskolahálózata addig létezik maga a nemzeti 

kisebbség is. A magyar nyelvtan nagyon nehéz, kevesen sajátítják el, az iskolában pedig 

lehetőség nyílik a megtanulására és az ismeretek elsajátítására, mivel nem 

adódik lehetősége a Magyarországon való tanulásra.” – 160_Nő_1975_Nagyszőlős.
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A magyar oktatási hálózat meglétének fontossága a továbbiakban 5+1 csoportban 

a magyar nyelv, a magyarság fennmaradása, a magyar 

„Ameddig egy nemzeti kisebbségnek van iskolahálózata addig létezik maga a nemzeti 

kisebbség is. A magyar nyelvtan nagyon nehéz, kevesen sajátítják el, az iskolában pedig 

lehetőség nyílik a megtanulására és az ismeretek elsajátítására, mivel nem mindenkinek 

160_Nő_1975_Nagyszőlős. 
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„Fontos, hogy a gyermek az anyanyelvén tanuljon. Így magabiztos és fejlődőképes.” – 

8_Nő_1982_Beregszász. 

3. ’Soknemzetiség’ – Kárpátalja nemzetiségi összetételének sokszínűsége. 

„Mert Kárpátalja mindig soknemzetiségű volt. Évszázadok óta együtt élnek itt ukránok, 

magyarok, oroszok és mások.” – 89_Nő_1980_Beregszászi járás. 

4. Jogok betartása – nemzetiségi jogok betartása, megőrzése. 

„Mert minden állampolgárnak joga van ahhoz, hogy megválassza gyereke iskolai 

tannyelvét.” – 73_Nő_1985_Beregszász. 

5. Ukrajnában élünk – ukránul így is, úgy is (ti. iskola tannyelvétől függetlenül) 

tudni kell, az az elsődleges nyelv, az állam nyelve stb. 

„Azért mert Kárpátalja Ukrajna, s Ukrajnában ukrán iskoláknak kell lenniük.” – 

204_Nő_1988_Nagyszőlős. 

+1. Egyéb – az iskolahálózat meglétének fontosságával kapcsolatos egyéb 

észrevételek 

„mert fontos” – 45_Nő_1986_Beregszász. 

„mindenféleképpen” – 103_Nő_1979_Beregszász. 

A csoportok anyanyelv valamint az elemi és/vagy általános iskolai tannyelv 

szempontjából vizsgálva árnyaltabb képet adnak a kapott eredményekről (lásd 22. ábra). 

Megállapítható, hogy a magyar anyanyelvű és magyar tannyelvű iskolát végzett 

válaszadók kicsit több mint fele (50,3% és 51,2%) vélte úgy, a magyar nyelvű oktatási 

hálózat a magyarok nyelve, nemzetisége, hagyományai és kultúrája megőrzése, 

fenntartása szempontjából fontos tényező. A magyarok megmaradását az ukrán és orosz 

anyanyelvűek 4,1%-a, az ukrán és orosz tannyelvű iskolát végzettek 16,4%-a tartotta 

fontos szempontnak. A kárpátaljai ukrán és orosz anyanyelvűek tehát tizenkétszer 

kisebb arányban tartják fontosnak az említett iskolahálózat meglétét a magyarság 

fennmaradására nézve. Az ukrán és orosz anyanyelvűek válaszai szerint (16,7%) 

leginkább azért fontos ezeknek az intézményeknek (ti. a magyar tannyelvű óvodák, 

iskolák) a megléte, hogy a magyarok nemzeti és/vagy nyelvi kisebbségi jogait betartsák. 

  



 

22. ábra. Az anyanyelvi (magyar) iskolahálózat fontosságával kapcsolatos 
szemponto

 

Az adatközlők arról is nyilatkoztak, veszélyhelyzetben van

hálózat fennmaradása. A válaszok csoportosítása után

előtérbe: 

1. Politikai helyzet – politikai döntések, politikai helyzet 

„Mert ki akarják szorítani a kissebséget Ukrajnából.”

2. Szülői választások 

veszély – belső okok. 

„Az a tendencia, ami az ukrán iskolába íratást jellemzi, ha tovább is jellemző lesz, az 

iskolák leépítését eredményezi (ami a magyar tannyelvűeket illeti)”

21_Nő_1982_Beregszász. 

3. Rossz iskolák – az iskolák silány, alacsony minősége

„Anyagilag, infrastrukturálisan, színvonalbelileg egyre rosszabbak a magyar tannyelvű 

iskolák.” – 80_Nő_1982_Beregszász.

4. Gyerekhiány – kis létszámú osztályok, elnéptelenedett isk

„Sok iskola, különösen falusi környezetben kevés tanulót számlál, így veszteséges a 

fenntartásuk.” – 92_Nő_1974_Beregszász.

5. Nincs veszély – megfelelő, kielégítő a magyarok és a magyar tanítási nyelvű 

intézmények száma. 
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ábra. Az anyanyelvi (magyar) iskolahálózat fontosságával kapcsolatos 
szempontok anyanyelv és az iskolai tannyelv függvényében

(a válaszadók %-ában) 

Az adatközlők arról is nyilatkoztak, veszélyhelyzetben van-e a magyar oktatási 

A válaszok csoportosítása után a következő szempontok

politikai döntések, politikai helyzet – kívülálló, külső okok

„Mert ki akarják szorítani a kissebséget Ukrajnából.” – 91_Nő_1978_Mezőgecse.

zülői választások – a szülők tannyelvválasztási döntéseinek következménye a 

„Az a tendencia, ami az ukrán iskolába íratást jellemzi, ha tovább is jellemző lesz, az 

iskolák leépítését eredményezi (ami a magyar tannyelvűeket illeti)”

 

az iskolák silány, alacsony minősége. 

„Anyagilag, infrastrukturálisan, színvonalbelileg egyre rosszabbak a magyar tannyelvű 

Nő_1982_Beregszász. 

kis létszámú osztályok, elnéptelenedett iskolák. 

„Sok iskola, különösen falusi környezetben kevés tanulót számlál, így veszteséges a 

92_Nő_1974_Beregszász. 

megfelelő, kielégítő a magyarok és a magyar tanítási nyelvű 
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ábra. Az anyanyelvi (magyar) iskolahálózat fontosságával kapcsolatos 
iskolai tannyelv függvényében 

 

e a magyar oktatási 

a következő szempontok kerültek 

kívülálló, külső okok. 

Nő_1978_Mezőgecse. 

a szülők tannyelvválasztási döntéseinek következménye a 

„Az a tendencia, ami az ukrán iskolába íratást jellemzi, ha tovább is jellemző lesz, az 

iskolák leépítését eredményezi (ami a magyar tannyelvűeket illeti)” – 

„Anyagilag, infrastrukturálisan, színvonalbelileg egyre rosszabbak a magyar tannyelvű 

„Sok iskola, különösen falusi környezetben kevés tanulót számlál, így veszteséges a 

megfelelő, kielégítő a magyarok és a magyar tanítási nyelvű 
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„Nincs veszélyben a magyar nyelvű tanítás. Semmi jel nem utal arra, hogy a közeli, s 

távoli jövőben meglétét, fennmaradását valaki vagy valami akadályozná.” – 

102_Férfi_1977_Beregszász. 

A kapott eredmények azt mutatják, hogy a magyar anyanyelvű adatközlők 

negyede az ukrajnai politikai helyzetben lát potenciális veszélyt a magyar nyelvű 

oktatásra nézve, további 18,3%-uk pedig a szülői tannyelvválasztási döntésekben látja 

ezt a tényezőt. A rossz minőségű iskolákat (6,8%) és az iskolás gyerekek létszámának 

alacsony mértékét (4,6%) körülbelül minden huszadik magyar anyanyelvű adatközlő 

tekinti válaszai alapján a magyar tannyelvű oktatási hálózatra nézve veszélyt jelentő 

faktornak. A magyar anyanyelvű válaszadók 17,1%-a nem gondolja azt, hogy bármilyen 

veszély fenyegetné az említett iskolarendszer meglétét – az ukrán+orosz anyanyelvűek 

körében ugyanez az arány 45,8%, továbbá 1,4%–2,8% közötti értékeket mutatnak a 

többi tényezők (politikai helyzet, szülői választások, rossz iskolák). 

Az elemi és/vagy általános iskola tannyelvét véve független változónak e 

kérdésben elmondható, hogy magasabb azok aránya a magyar tannyelvű iskolát 

végzettek körében, akik szerint az ukrajnai politikai helyzet (30,1%) veszélyt jelent(het) 

a magyar nyelvű oktatási hálózat meglétére Kárpátalján, s ugyanígy a többi tényező is 

magasabb értékeket mutat. Kivételt képez ez alól azok aránya, akik szerint sem az 

említett, sem más tényezők nem utalnak veszélyre a fent említett témában – a magyar 

tannyelvű iskolát végzettek körében az ő arányuk 11,1% (6%-kal kevesebb a magyar 

anyanyelvűekhez képest). 

Az ukrán+orosz anyanyelvűek s az ukrán+orosz tannyelvű iskolát végzettek 

értékei csekély mértékben térnek el egymástól (vö. 23. ábra). 

A kutatás tervezésekor az volt az egyik előfeltevés, hogy azok a szülők, akik 

magyar nevelési nyelvű óvodába íratják gyermekeiket, fontosnak tartják anyanyelvüket, 

s vele együtt a magyar oktatási hálózat meglétét Kárpátalján. S ugyanígy, inkább azok 

érzik veszélyben ennek a hálózatnak a meglétét, akik valamennyire ismerik azt belülről, 

akár óvodai, akár iskolai szempontból – vagyis gyermekük (gyermekeik) részesülnek 

valamilyen magyar oktatási nyelvű intézmény nevelésében. 

  



 

23. ábra. Veszélyben van
kérdés megítélése az

A kapott eredmények tükrében ez a feltevés igaznak bizonyult, illetve 

statisztikailag szignifikánsnak. Akik ezt fontosnak tartják, azoknak több mint 

kétharmada (68,8%-a) magyar nevelési nyelvű óvodába járatja gyermekét. 

tannyelvének megválasztásánál azonban ez jelentősen csökken, s a magyar 

óvodák/iskolák meglétét fontosnak tartók alig a fele (48,6%) adja magyar tannyelvű 

iskolába gyermekét – relatíve mégis ez a tábor mutatja a legmagasabb értékeket. 

Egyformán nulla viszont azok aránya, akik nem tartják fontosnak a kisebbségek 

számára (jelen esetben a magyarok számára) az oktatási hálózat meglétét, s ennek 

ellenére magyar tanítási nyelvű intézményt választottak vagy fognak választani 

gyermekük számára (vö. 24

Ezek a válaszadók tehát mindannyian ukrán nyelvű óvodát és iskolát preferálnak 

gyermekük/gyermekeik részére. A bizonytalanok körében (ti. akik nem tudták 

eldönteni, fontos-e a magyar nyelvű iskolahálózat Kárpátalján) az óvodai nevelési 

nyelv, valamint az iskola választani kívánt tannyelve is inkább a többségi, vagyis az 

ukrán tannyelv felé tendál. Ez azt jelenti, hogy körükben 68,3%

ukrán nyelvű óvodába járatják gyermeküket, s 92,7%

iskolába fogják íratni. 
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Veszélyben van-e a magyar oktatási hálózat megléte Kárpátalján
kérdés megítélése az adatközlők anyanyelvének, illetve iskola

függvényében 
(A kérdésre válaszolók %-ában) 
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24. és 25. ábra). 

tehát mindannyian ukrán nyelvű óvodát és iskolát preferálnak 
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e a magyar nyelvű iskolahálózat Kárpátalján) az óvodai nevelési 
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e a magyar oktatási hálózat megléte Kárpátalján? – A 
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24. ábra. A magyar nyelvű óvodai nevelés
meglétének 

kárpátaljai adatközlők válaszai alapján

iskolahálózat fontossága: khi
veszélyben van

 

25. ábra. Az iskolai tannyelv és a magyar nyelvű iskolahálózat meglétének 
fontossága, veszélyeztetettsége kárpátaljai adatközlők vála
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fontossága, veszélyeztetettsége kárpátaljai adatközlők vála
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Összességében megállapítható tehát, hogy az óvoda nevelési nyelvének és az 

iskola tannyelvének megválasztását számos egyéb tényező mellett a vizsgált közösség 

számára elérhető oktatási-nevelési hálózathoz fűzött viszony is meghatározhatja. 

A magyar nyelvű oktatási hálózat meglétével kapcsolatos eddigi szülői 

vélekedéseket azokkal a szempontokkal szeretném még kiegészíteni, s itt lezárni, 

melyeket arra a kérdőívben feltett kérdésre adtak válaszul, hogy: Ön szerint, ha 

megszűnnének a magyar tannyelvű óvodák/iskolák Kárpátalján, az milyen 

következményekkel járna a magyar anyanyelvű közösség szempontjából? Az ide 

érkezett válaszok 7+1 csoportban helyezhetők el. A csoportok az alábbi tényezők, 

témakörök alapján jelölhetők ki: 

1. Kivándorlás – a magyar anyanyelvű közösség tagjainak elvándorlása 

Kárpátaljáról. 

„Akik tehetik, azok már igyekeznek lelépni külföldre ez plussz még egy ok. Akik 

maradnak és gyerekeik nem fognak tudni magyarul tanulni azok szép lassan beolvadnak 

az ukrán nemzetbe. Nem Petőfit, Adyt vagy Babits Mihályt, hanem Tarasz Sevcsenkót 

meg Leszja Ukrainkát foglyák ismerni. Ez a folyamat már elindult sajnos, a magyarság 

lassan el fog végleg tűnni.” – 85_Férfi_1985_Beregszász. 

2. Asszimiláció – a magyar anyanyelvűek beolvadása, a magyar nyelv eltűnése. 

„Asszimilálódna, van erre több példa, olyan falvak ahol megszünt már rég!” – 

145_Nő_1983_Tiszaújlak. 

3. Hátrány, jogfosztottság – súlyos hátrány az oktatásban (tanulásban és/vagy 

továbbtanulásban, ismeretszerzésben) és a joggyakorlásban. 

„Az nagyon rossz hatással lenne, hiszen elvennék tőlünk kisebbségi jogainkat.” – 

296_Nő_1982_Beregújfalu. 

4. Zúgolódás – a lakosság elégedetlensége, zúgolódás, lázadás, háború stb. 

„A lakosság zúgolódna, szülők és gyermekek egyaránt elégedetlenek lennének.” – 

69_Nő_1984_Beregszász. 

5. Negatív – azok a válaszok kerültek ebbe a csoportba, ahol az adatközlők egy-két 

szóval (negatív, negatívan, rossz, nagyon rossz) fejezték ki gondolataikat, véleményüket 

– a viszonylag magas előfordulási arány (11,2%) okán kerültek ezek a válaszok külön 

csoportba 

„Negatív” – 95_; „Nagyon rossz lenne.” – 65_Nő_1980_Beregszász. 



 

6. Ukrántanulás – az itt élő nemzetiségek (főként a ma

megtanulnának ukránul 

„Pozitív. Hadd kezdjenek el Ukrajnában ukránul beszélni és írni!” 

203_Nő_1985_Nagyszőlős.

megtanulnának ukránul.” –

7. Nem szűnik meg, szükséges

száma indokolta, hogy az egyéb kategóriából kikerüljenek, pl.:

„A magyaroknak szükségük van az iskoláikra.”

„Nem szeretnénk, ha megszűnne.”

+1. Egyéb – a fenti csoportokat nem érintő

mértékben megválaszoló vélekedések pl. 

„Semmilyen.” – 180_Férfi_1983_Nagyszőlős. 

202_Férfi_1981_Nagyszőlős. 

282_Nő_1981_Beregújfalu.

 

26. ábra. Kárpátaljai válaszadók véleménye
nyelvű óvodák/iskolák megszűnésének következményeiről (N=330)

A kialakult csoportokhoz kapcsolódó válaszok 

elmondható, hogy leginkább az oktatás és a joggyakorlás terén éreznének hátrányt 

(22,7%) a válaszadók szerint a kárpátaljai magyar közösség tagjai akkor, ha a magyar 

tannyelvű óvodák/iskolák megszűnése bármilyen okból bek
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„Pozitív. Hadd kezdjenek el Ukrajnában ukránul beszélni és írni!” 

Nő_1985_Nagyszőlős. „Pozitív. A kárpátaljai magyar falvakban végre 

– 234_Nő_1990_Nagyszőlős. 

szükséges – ide kerültek azok a válaszok, amelyek magas 

száma indokolta, hogy az egyéb kategóriából kikerüljenek, pl.: 

„A magyaroknak szükségük van az iskoláikra.” – 236_Nő_1990_Nagyszőlős.

„Nem szeretnénk, ha megszűnne.” – 79_Nő_1983_Beregszász. 

a fenti csoportokat nem érintő, illetve a feltett kérdést nem

mértékben megválaszoló vélekedések pl. semmilyen, nem tudom stb. 

180_Férfi_1983_Nagyszőlős. „Semmi szörnyűség nem történne”

Férfi_1981_Nagyszőlős. „Erre nem tudok és még csak gondolni sem akarok.”

282_Nő_1981_Beregújfalu. 

ábra. Kárpátaljai válaszadók véleményeinek csoportosítása
nyelvű óvodák/iskolák megszűnésének következményeiről (N=330)
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tényezőcsoportot a magyarok és/vagy a magyar nyelv beolvadása követi a rangsorban 

(18,5%-kal). Minden tízedik válaszadó véli úgy, hogy ez negatív lenne a kárpátaljai 

magyarok szempontjából, s közel minden huszadik adatközlő szerint ez ellen a 

magyarok fellázadnának vagy zúgolódnának, vagy kivándorolnának (részletesebben 

lásd 26. ábra). 

A szociolingvisztika felől közelítve a nyelvcsere-nyelvmegtartás folyamatában 

fontos tényező az iskolarendszer megléte. A fent említett hálózat fontosságáról, 

veszélyhelyzetben létéről, avagy nemlétéről, illetve megszűnéséről szóló szülői 

válaszok ezért is bírnak jelentőséggel. Az iskolarendszer hiánya ugyanis pozitívan 

befolyásolja a nyelvcserét (FISHMAN 1966: 441, idézi BORBÉLY 2001: 200). Bár a 

nyelvcsere előrehaladott állapota nem feltétlenül jár együtt az etnikai öntudat 

csökkenésével – HANSEN (1952, idézi BORBÉLY 2001: 204) kutatásai szerint az 

emigráns közösségek harmadik generációjánál az etnikai öntudat inkább nő, mint 

csökken – a nyelv visszaszorulásával mindenképp. Továbbá a fent említett kutatás is 

emigráns közösségről, nem pedig őshonos kisebbségről szólt, mint amilyen a kárpátaljai 

magyarság is, s amelyet éppen ebből az okból kifolyólag nem kezelhetünk azonos 

módon. 

 

5.6.7. Nyelvi és/vagy etnikai attitűdök 

A kisebbségi közösség saját nyelvéről, kultúrájáról és csoportjáról kialakult képét a 

többségi csoport attitűdjei is befolyásolják (BORBÉLY 2001: 204). 

A nyelvcserét-nyelvmegőrzést befolyásoló tényezőket három csoportra 

oszthatjuk: 

– társadalmi-demográfiai tényezők, 

– attitűdök, 

– az ország kisebbségpolitikája. 

Fontos tényező a beszélőkön kívül, hogy hogyan viszonyulnak ők és társaik is az 

adott nyelvhez, illetőleg hogyan viszonyul a vizsgált nyelvhez az állam, amelyben 

élnek. Ezekhez a tényezőkhöz CSERNICSKÓ ISTVÁN (2010b: 12) hozzátesz még egyet, ez 

pedig a hajlandóság. Tehát hogy ezeknek az embereknek, akik beszélnek egy nyelvet, 

melyhez pozitívan viszonyulnak mind maguk a beszélők, mind a körülöttük lévők, 

valamint ennek a nyelvnek a használatához az adott állam, ország is pozitívan 



 

viszonyul, vagyis jogokat biztosít e nyelv használatához

is kell legyen, hogy az adott nyelvet használják, s ezáltal éltessék, valamint továbbadják, 

ami által fennmarad. 

A fentiekből kifolyólag érdemesnek tűnt tehát

válaszadók nyelvekkel (ti. a Kárpátalján használatos nyelvekkel)

(lásd 27., 28. és 29. ábrák). A kérdőívben 

40. kérdés: Ön szívesen élne egy olyan telep

42. kérdés: Véleménye szerint hogyan viszonyulnak a kárpátaljai magyarok az 

ukrán/orosz nyelvhez?), de több alkalommal előfordult

értelmezésénél nemzetiségi jegy lett belőle

és/vagy nyelvekkel kapcsolatos válaszokat adtak 

voltak, mégis több esetben magyarázat, esetleg kommentár kísérte a lehetséges válaszok 

mellett a kiválasztottat. Mindez 

nemzetiségi kérdéseket Kárpátalján nem

Hasonló módon az (anya)nyelvi és a nevelési/tannyelvi kérdéseket sem 

ezt a fentiekben is láthattuk

fontossága című alfejezet). 

 

27. ábra. Kárpátaljai adatközlők v

Az adatközlők több mint fele (51,7%) szívesen élne olyan 

magyarul beszélnek – a magukat magyar anyanyelvűnek vallók

mindegyike. Ugyanígy az ukrán anyanyelvűeknél (41,5% az arányuk) sem mindenki 

csak magyarul (N=325)

csak ukránul/oroszul (N=327)

T
el
ep
ü
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s

viszonyul, vagyis jogokat biztosít e nyelv használatához, még akaratuk, hajlandóságuk 

is kell legyen, hogy az adott nyelvet használják, s ezáltal éltessék, valamint továbbadják, 

iekből kifolyólag érdemesnek tűnt tehát megvizsgálni a kutatás során a 

(ti. a Kárpátalján használatos nyelvekkel) kapcsolatos attitűdjeit

. A kérdőívben a feltett kérdéseknél nyelvek szerepeltek (l

Ön szívesen élne egy olyan településen, ahol csak magyarul beszélnek?

Véleménye szerint hogyan viszonyulnak a kárpátaljai magyarok az 

, de több alkalommal előfordult, hogy a válaszok rögzítésénél, 

nemzetiségi jegy lett belőle. A válaszadók emberekkel kapcsolatos 

és/vagy nyelvekkel kapcsolatos válaszokat adtak – bár az említett kérdések zártak 

voltak, mégis több esetben magyarázat, esetleg kommentár kísérte a lehetséges válaszok 

mellett a kiválasztottat. Mindez arra enged következtetni, hogy a nyelvi

eket Kárpátalján nem lehet élesen elválasztani, külön tárgyalni.

Hasonló módon az (anya)nyelvi és a nevelési/tannyelvi kérdéseket sem 

ezt a fentiekben is láthattuk (vö. 5.6.6. Anyanyelvű iskolahálózat fennmaradásának 

 

ábra. Kárpátaljai adatközlők viszonyulásai a magyar és ukrán/orosz nyelvű 
környezethez (ti. lakhely) 

(a kérdésre válaszolók %-ában) 

 

Az adatközlők több mint fele (51,7%) szívesen élne olyan településen, ahol csak 

a magukat magyar anyanyelvűnek vallóknak (53%) tehát nem 

mindegyike. Ugyanígy az ukrán anyanyelvűeknél (41,5% az arányuk) sem mindenki 

csak magyarul (N=325)

csak ukránul/oroszul (N=327)
38,9%

28,3%
20,0%

12,9%

nem tudom nem igen
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még akaratuk, hajlandóságuk 

is kell legyen, hogy az adott nyelvet használják, s ezáltal éltessék, valamint továbbadják, 

megvizsgálni a kutatás során a 

kapcsolatos attitűdjeit 

déseknél nyelvek szerepeltek (lásd 

ülésen, ahol csak magyarul beszélnek? vagy 

Véleménye szerint hogyan viszonyulnak a kárpátaljai magyarok az 

a válaszok rögzítésénél, 

. A válaszadók emberekkel kapcsolatos 

bár az említett kérdések zártak 

voltak, mégis több esetben magyarázat, esetleg kommentár kísérte a lehetséges válaszok 

keztetni, hogy a nyelvi és/vagy 

elválasztani, külön tárgyalni. 

Hasonló módon az (anya)nyelvi és a nevelési/tannyelvi kérdéseket sem – mint ahogyan 

fennmaradásának 

iszonyulásai a magyar és ukrán/orosz nyelvű 

 

településen, ahol csak 

(53%) tehát nem 

mindegyike. Ugyanígy az ukrán anyanyelvűeknél (41,5% az arányuk) sem mindenki 

51,7%

48,2%



 

élne szívesen olyan településen, ahol csak ukránul vagy oroszul beszélnek.

természetesen nem vonhatjuk le azt a következtetést, hogy a megkérdezettek közül 

csupán a fennmaradó 5

környezetében, azonban látható, hogy szívesen élnének egynyelvű környezetben (is).

anyanyelvet véve független változóként (vö

anyanyelvűek közel háromnegyede

ukrán és orosz anyanyelvűek picit több min

ukrán/orosz nyelvű településen. A

határozta meg a válaszokat.

 

28. ábra. Kárpátaljai adatközlők viszonyulásai a magyar és ukrán/orosz 

A kapott adatokból azt is megtudhatjuk, hogy minden ötödik válaszadó 

szerint a kárpátaljai ukránok/oroszok negatívan viszonyulnak a magyar nyelvhez 

(és/vagy emberekhez, vö. fentebb). A kérdést megfordítva

viszonya az ukrán/orosz nyelvhez a megkérdezettek körében 14,2%,

minden hetedik ember. A pozitívan viszonyulók aránya mindkét esetben hasonló 

(38,2% és 38,5%). 

A megkérdezettek 36%

amennyi válaszadó magyar anyanyelvűnek vallotta magát, azonban, ha hozzáadjuk 

azokat, akik kétnyelvűnek (s benne inkább magyarnak, vagy a magyar nyelvet 

közelebbinek érzőket) érzik magukat, akkor a két szempont fedi egymást.

ukránok/oroszok magyarhoz (N=325)

magyarok ukrán/oroszhoz (N=319)
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élne szívesen olyan településen, ahol csak ukránul vagy oroszul beszélnek.

természetesen nem vonhatjuk le azt a következtetést, hogy a megkérdezettek közül 

csupán a fennmaradó 5-10 ember az, aki elégedett a jelenlegi többnyelvű 

környezetében, azonban látható, hogy szívesen élnének egynyelvű környezetben (is).

éve független változóként (vö. 30. ábra) kiderül, hogy a magyar 

lvűek közel háromnegyede élne szívesen csak magyar nyelvű településen, s az 

ukrán és orosz anyanyelvűek picit több mint háromnegyede élne szívesen csak 

ukrán/orosz nyelvű településen. Az anyanyelv e tekintetben tehát azonos módon 

. 

Kárpátaljai adatközlők viszonyulásai a magyar és ukrán/orosz 
nyelvhez 

(a kérdésre válaszolók %-ában) 

 

A kapott adatokból azt is megtudhatjuk, hogy minden ötödik válaszadó 

szerint a kárpátaljai ukránok/oroszok negatívan viszonyulnak a magyar nyelvhez 

vö. fentebb). A kérdést megfordítva: a magyarok

viszonya az ukrán/orosz nyelvhez a megkérdezettek körében 14,2%,

hetedik ember. A pozitívan viszonyulók aránya mindkét esetben hasonló 

A megkérdezettek 36%-a érzi magát magyar nyelvűnek, ez jóval kevesebb, mint 

amennyi válaszadó magyar anyanyelvűnek vallotta magát, azonban, ha hozzáadjuk 

étnyelvűnek (s benne inkább magyarnak, vagy a magyar nyelvet 

közelebbinek érzőket) érzik magukat, akkor a két szempont fedi egymást.

ukránok/oroszok magyarhoz (N=325)

magyarok ukrán/oroszhoz (N=319)

19,4%

14,2%

3,0%

2,2%

változó semleges negatív pozitív
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élne szívesen olyan településen, ahol csak ukránul vagy oroszul beszélnek. Ebből 

természetesen nem vonhatjuk le azt a következtetést, hogy a megkérdezettek közül 

10 ember az, aki elégedett a jelenlegi többnyelvű 

környezetében, azonban látható, hogy szívesen élnének egynyelvű környezetben (is). Az 

. ábra) kiderül, hogy a magyar 

élne szívesen csak magyar nyelvű településen, s az 

élne szívesen csak 

z anyanyelv e tekintetben tehát azonos módon 

Kárpátaljai adatközlők viszonyulásai a magyar és ukrán/orosz 

 

A kapott adatokból azt is megtudhatjuk, hogy minden ötödik válaszadó (19,4%) 

szerint a kárpátaljai ukránok/oroszok negatívan viszonyulnak a magyar nyelvhez 

magyarok negatív 

viszonya az ukrán/orosz nyelvhez a megkérdezettek körében 14,2%, ez körülbelül 

hetedik ember. A pozitívan viszonyulók aránya mindkét esetben hasonló 

a érzi magát magyar nyelvűnek, ez jóval kevesebb, mint 

amennyi válaszadó magyar anyanyelvűnek vallotta magát, azonban, ha hozzáadjuk 

étnyelvűnek (s benne inkább magyarnak, vagy a magyar nyelvet 

közelebbinek érzőket) érzik magukat, akkor a két szempont fedi egymást. 

38,5%

38,2%

39,1%

45,4%



 

 

29. ábra. 

 

Ezeket a kérdéseket is érdemes azonban 

viszonyulás, azonosulás) az anyanyelv felől megvizsgálni.

 

30. ábra. Kárpátaljai adatközlők viszonyulásai a lakhely nyelvi környez

csak magyarul beszélnek: 
csak ukránul/oroszul beszélnek: khi

 

A magyar anyanyelvűek kicsit kevesebb, mint háromnegyede (72,4%) szeretne 

olyan településen élni, ahol csak magyarul beszélnek, az ukrán+orosz anyanye

ez egy kicsit magasabb arányú (75,7%), de szinté

kétnyelvű: inkább magyar

kétnyelvű: inkább ukrán/orosz
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igen nem

csak magyarul

72,4%

13,5%

27,8%

ábra. Kárpátaljai adatközlők nyelvi kötődései
(a kérdésre válaszolók %-ában) 

Ezeket a kérdéseket is érdemes azonban (nyelvi környezethez, nyelvhez való 

viszonyulás, azonosulás) az anyanyelv felől megvizsgálni. 

ábra. Kárpátaljai adatközlők viszonyulásai a lakhely nyelvi környez
anyanyelvük függvényében 

(a kérdésre válaszolók %-ában) 
csak magyarul beszélnek: khi-négyzet: 68,759; df=4; p<0,000

csak ukránul/oroszul beszélnek: khi-négyzet: 169,426; df=4; p<0,000

A magyar anyanyelvűek kicsit kevesebb, mint háromnegyede (72,4%) szeretne 

olyan településen élni, ahol csak magyarul beszélnek, az ukrán+orosz anyanye

ez egy kicsit magasabb arányú (75,7%), de szintén körülbelül a háromnegyedük (lásd

magyar

kétnyelvű: inkább magyar

kétnyelvű

kétnyelvű: inkább ukrán/orosz

ukrán/orosz

16,0%

11,0%

13,5%

23,5%

nem nem 
tudom

igen nem nem 
tudom

csak magyarul csak ukránul/oroszul

13,5% 14,1%
7,0%

79,0%

14,0%

46,5%

25,7%

75,7%

12,5% 11,8%

magyar ukrán+orosz
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Kárpátaljai adatközlők nyelvi kötődései 

 

(nyelvi környezethez, nyelvhez való 

ábra. Kárpátaljai adatközlők viszonyulásai a lakhely nyelvi környezetéhez 

négyzet: 68,759; df=4; p<0,000 
négyzet: 169,426; df=4; p<0,000 

 

A magyar anyanyelvűek kicsit kevesebb, mint háromnegyede (72,4%) szeretne 

olyan településen élni, ahol csak magyarul beszélnek, az ukrán+orosz anyanyelvűeknél 

n körülbelül a háromnegyedük (lásd 

36,0%

11,8%



 

30. ábra). Az anyanyelv és a nyelvi környezettel való viszony a statisztikailag 

szignifikáns összefüggést mutat, továbbá ugyanígy szignifikáns összefüggés található

nyelvekkel kapcsolatos viszony és a nyelvi identifikáció kapcsolatánál az adatközlők 

anyanyelvével (lásd 31. és 32. ábra).

A megkérdezett magyar anyanyelvűek közül körülbelül minden hatodik (15,8%) 

válaszadó gondolja úgy, hogy a kárpátaljai ukránok/oros

magyar nyelvhez (és/vagy emberekhez). Az ukrán és orosz anyanyelvűek kétharmada 

(64,6%) gondolja ugyanezt. A magukat magyar anyanyelvűnek vallók negyede (24,7%) 

vélekedik úgy, hogy a helyi (ti. kárpátaljai) magyarok

ukrán/orosz nyelvhez – tehát a pozitív arány nem sokkal nő egyik vagy másik nyelv 

irányában. Ez inkább a negatív hozzáállásban mutatkozik meg. A magyar anyanyelvűek 

(egyharmaduk legalábbis) ugyanis azt gondolják, hogy a helyi ukránok/oroszok

negatívan állnak hozzá a magyar nyelvhez Kárpátalján, ugyanakkor azt is látják, hogy 

közülük minden ötödik ember (21,1%) ugyanolyan negatív a helyi ukrán vagy adott 

esetben orosz nyelvvel (és/vagy) emberrel szemben.

 

31. ábra. Kárpátaljai adatk
viszonyul

ukránok/oroszok magyarhoz: khi
magyarok ukránhoz/oroszhoz: khi
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ukránok/oroszok magyarhoz

15,8%

33,9%

64,6%

2,8%

30. ábra). Az anyanyelv és a nyelvi környezettel való viszony a statisztikailag 

szignifikáns összefüggést mutat, továbbá ugyanígy szignifikáns összefüggés található

nyelvekkel kapcsolatos viszony és a nyelvi identifikáció kapcsolatánál az adatközlők 

31. és 32. ábra). 

A megkérdezett magyar anyanyelvűek közül körülbelül minden hatodik (15,8%) 

válaszadó gondolja úgy, hogy a kárpátaljai ukránok/oroszok pozitívan viszonyulnak a 

magyar nyelvhez (és/vagy emberekhez). Az ukrán és orosz anyanyelvűek kétharmada 

(64,6%) gondolja ugyanezt. A magukat magyar anyanyelvűnek vallók negyede (24,7%) 

vélekedik úgy, hogy a helyi (ti. kárpátaljai) magyarok pozitívan á

tehát a pozitív arány nem sokkal nő egyik vagy másik nyelv 

irányában. Ez inkább a negatív hozzáállásban mutatkozik meg. A magyar anyanyelvűek 

(egyharmaduk legalábbis) ugyanis azt gondolják, hogy a helyi ukránok/oroszok

negatívan állnak hozzá a magyar nyelvhez Kárpátalján, ugyanakkor azt is látják, hogy 

közülük minden ötödik ember (21,1%) ugyanolyan negatív a helyi ukrán vagy adott 

esetben orosz nyelvvel (és/vagy) emberrel szemben. 

ábra. Kárpátaljai adatközlők vélekedése a nyelvközösségek nyelvekhez való 
viszonyulásáról anyanyelvük függvényében 

(a kérdésre válaszolók %-ában) 
ukránok/oroszok magyarhoz: khi-négyzet: 93,784; df=6; p<0,000
magyarok ukránhoz/oroszhoz: khi-négyzet: 30,735; df=6; p<0,000

  

se
m
le
g
es

v
ál
to
zó

p
o
zi
tí
v

n
eg
at
ív

se
m
le
g
es

v
ál
to
zó

ukránok/oroszok magyarhoz magyarok ukránhoz/oroszhoz

46,2%

4,1%

24,7% 21,1%

51,8%

2,4%2,8%

30,5%

2,1%

53,1%

7,0%

37,8%

magyar ukrán+orosz
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30. ábra). Az anyanyelv és a nyelvi környezettel való viszony a statisztikailag 

szignifikáns összefüggést mutat, továbbá ugyanígy szignifikáns összefüggés található a 

nyelvekkel kapcsolatos viszony és a nyelvi identifikáció kapcsolatánál az adatközlők 

A megkérdezett magyar anyanyelvűek közül körülbelül minden hatodik (15,8%) 

zok pozitívan viszonyulnak a 

magyar nyelvhez (és/vagy emberekhez). Az ukrán és orosz anyanyelvűek kétharmada 

(64,6%) gondolja ugyanezt. A magukat magyar anyanyelvűnek vallók negyede (24,7%) 

pozitívan állnak hozzá az 

tehát a pozitív arány nem sokkal nő egyik vagy másik nyelv 

irányában. Ez inkább a negatív hozzáállásban mutatkozik meg. A magyar anyanyelvűek 

(egyharmaduk legalábbis) ugyanis azt gondolják, hogy a helyi ukránok/oroszok 

negatívan állnak hozzá a magyar nyelvhez Kárpátalján, ugyanakkor azt is látják, hogy 

közülük minden ötödik ember (21,1%) ugyanolyan negatív a helyi ukrán vagy adott 

k nyelvekhez való 
 

négyzet: 93,784; df=6; p<0,000 
négyzet: 30,735; df=6; p<0,000 

 

2,4% 2,1%



 

A magyar anyanyelvűek több mint kétharmada (67,3%) a magyar nyelvet érzi 

magához közel, negyede (26,2%) magyar domináns kétnyelvűként, míg közel minden 

huszadik válaszadó (értsd: magyar anyanyelvű) teljesen kétnyelvűnek érzi magát

32. ábra). Vannak ukrán/orosz 

anyanyelvűekkel ellentétben olyan válaszadó nem volt, aki magyar anyanyelvűként 

definiálta magát a kérdőív elején, majd a végén az ukránt/oroszt érezte magához 

legközelebb. Az ukrán/orosz adatközlők közül egy

érezte a végére. Érdekes megfigyelni, hogy a teljesen kétnyelvű státuszt az ukrán/orosz 

adatközlők jóval magasabb arányban érezték magukénak (16,5%) mint a magyar 

anyanyelvűek – mindezt az ukrán/orosz nyelvűség úm. kárára.

kárpátaljai magyarok nyelvhez való kötődései jóval erősebbek, számukra a nyelv 

szimbolikus értéke magasabb, mint pl. a helyi ukránok/oroszok körében. Ez 

természetesen nem jelenti azt, hogy a kárpátaljai ukránok/oroszok nem kötődne

nyelvükhöz, hanem inkább azt, hogy a magyarok Kárpátalján magyar nyelvüktől (is) 

magyarok. 
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alapján elmondható, hogy az előfeltevésnek megfelelően a kárpátaljai szülők 

tannyelvválasztási döntései már óvodás korban is tudatosak. Az óvodai nevelési nyelv 

megválasztására a szülők anyanyelve és általános iskolai tannyelve is hatással van, 

valamint a mindenkori ukrán aktuálpolitikai helyzet. 

Az elemi és/vagy általános iskolai tannyelv a szülők részéről magasabb arányban 

mutat összefüggést az óvoda és később az iskola tannyelvének megválasztásával, mint a 

szülők anyanyelve. Azok a szülők ugyanis, akiknél mindkét fél magyar nyelven végezte 

iskolai tanulmányait, magasabb arányban választanak a gyermeküknek is magyar 

tannyelvet (88,9%), mint azok a szülők, akiknél mindkét fél magyar anyanyelvűnek 

vallotta magát (75,5%), de nem feltétlenül magyar iskolába jártak. 

Az eredmények alapján elmondható az is, hogy az óvoda nevelési nyelvének és az 

iskola tannyelvének megválasztását számos egyéb tényező mellett a vizsgált közösség 

számára elérhető oktatási-nevelési hálózathoz fűzött viszony is meghatározhatja. Akik 

fontosnak tartják a magyar oktatási lehetőségek elérhetőségét Kárpátalján, azok körében 

jóval magasabb arányban fordul elő a gyerekek magyar tannyelvű óvodáztatása, 

iskoláztatása. Akik ezt fontosnak tartják, azoknak több mint kétharmada (68,8%-a) 

magyar nevelési nyelvű óvodába járatja gyermekét. Az iskola tannyelvének 

megválasztásánál azonban ez jelentősen csökken, s a magyar óvodák/iskolák meglétét 

fontosnak tartók alig a fele (48,6%) adja magyar tannyelvű iskolába gyermekét – 

relatíve mégis ez a tábor mutatja a legmagasabb értékeket. Egyformán nulla viszont 

azok aránya, akik nem tartják fontosnak a kisebbségek számára (jelen esetben a 

magyarok számára) az oktatási hálózat meglétét, s ennek ellenére magyar tanítási 

nyelvű intézményt választottak vagy fognak választani gyermekük számára. 

Az oktatási hálózat (ti. a magyar) megszűnése esetén a válaszadók szerint 

leginkább az oktatás és a joggyakorlás terén éreznének hátrányt (22,7%) a kárpátaljai 

magyar közösség tagjai. 

A kapott adatokból azt is megtudhatjuk, hogy minden ötödik válaszadó (19,4%) 

szerint a kárpátaljai ukránok/oroszok negatívan viszonyulnak a magyar nyelvhez 

(és/vagy emberekhez, vö. fentebb). A kérdést megfordítva: a magyarok negatív 

viszonya az ukrán/orosz nyelvhez a megkérdezettek körében 14,2%, ez körülbelül 

minden hetedik ember. A pozitívan viszonyulók aránya mindkét esetben hasonló 

(38,2% és 38,5%).  
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6. Beregújfalu – követéses vizsgálat 

Beregújfaluban a tannyelvválasztás vizsgálata (a korábbiakban leírtak szerint) több 

szempontból is indokolt volt. Az itt szerzett első tapasztalatok és a kutatás 

követhetősége elsődlegesen kezelendő szempontok voltak. Maga a tannyelvválasztás a 

nyelvcsere nyelvmegőrzés szemszögéből fontos szociolingvisztikai aspektussal bír. A 

szociolingvisztika módszertana felől közelítve LIEBERSON (1980: 13) szerint (idézi 

BORBÉLY 2001: 210) ideális megoldás, ha ugyanabban a közösségben több időpontban 

végzünk nyelvi adatgyűjtést. LIEBERSONT követve így nemcsak a nyelvi viselkedés 

dinamikáját tudjuk vizsgálni, nyomon követni, hanem a tannyelv megválasztásának 

dinamikáját is. 

 

6.1. A kutatás leírása. Hipotézisek 

A vizsgálat 2012 januárjában kezdődött, s két részből áll: egyrészt olyan szülők – 

lehetőség szerint az anya és az apa is – válaszoltak, akiknek gyermeke a kérdezés 

időpontjában még óvodai nevelésben részesült (tehát nem csak magyar 

anyanyelvűeket), de 2012 szeptemberétől már iskolába készült, illetve interjú készült az 

óvoda vezetőjével is. Beregújfaluban a mintavétel 2012-ben teljes volt. A kutatás 

módszere kérdőíves. Az adatközlők száma 20, tehát 10 olyan gyerek (4 kislány és 6 

kisfiú) volt a Beregújfalui Fenyőfácska Óvoda nagycsoportjában, akik 2012 őszén 

iskolába készültek. A kiválasztott korcsoport (vagyis az ötévesek) számára az ukrán 

állam rendelete szerint kötelező az egyéves iskola előtti óvodai nevelés. Mindezek 

mellett azért is esett a választás erre a korosztályra, mert ezeknek a gyerekeknek a szülei 

már közel voltak az iskolakezdéshez, így számukra volt aktuális igazán a tannyelv 

kérdése még az óvodát, de már az iskolát illetően is. A szülőkkel kitöltetett kérdőív zárt 

és nyílt kérdéseket egyaránt tartalmazott, s ennek eredményeként árnyaltabb képet 

kaphatunk elképzeléseikről gyermekük oktatási tannyelvével kapcsolatosan. A kérdőív 

zárt kérdéseit SPSS statisztikai adatelemző programban sikerült rögzíteni, illetve 

elemezni. A program használata itt főként az adatok egyszerű lekérdezésére 

korlátozódott a kisebb létszámú minta okán. (A szülőkkel kitöltetett kérdőívet lásd az 1. 

sz. mellékletben.) 
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Ezek a szülők 2014 februárjában ismét válaszoltak egy a kérdőívet kiegészítő 

kérdéssorra (lásd 3. sz. melléklet). Majd 2015 márciusában az aktuális, óvodából 

ballagni készülő 20 gyerek szülei is bekapcsolódtak a válaszadásba kérdőíves formában. 

A beregújfalui szülők körében olyan kérdésekre kerestem a választ többek között, 

hogy tudatában vannak-e a megkérdezettek az anyanyelvi iskolahálózat 

fennmaradásának fontosságával Kárpátalján, miért az adott tannyelvű óvodát vagy 

óvodai csoportot választották gyermeküknek, és milyen tannyelvű iskolát fognak 

választani ezután számára, mi befolyásolja döntésüket jelenleg? Továbbá a 

megkérdezett szülők közül kik azok, tehát mely társadalmi réteg az, amelyik előnyben 

részesíti az ukrán tannyelvet gyermeke számára? 

A kutatás hipotézisei: 

– a kárpátaljai szülők tannyelvválasztási döntései már óvodás korban is tudatosak, 

– az óvoda vagy az óvodai csoport tannyelvének megválasztása befolyásolja az 

elemi/általános iskolai tannyelv megválasztását, 

– a többségi tannyelven tanult szülők gyermekeik számára előnyben részesítik a 

többségi tannyelvű óvodát, iskolát, 

– értelmiségi szülők magyar óvodát s iskolát választanak gyermeküknek, 

– a többségi tannyelven tanult szülők szerint nincs veszélyben Kárpátalján az 

anyanyelvi oktatási hálózat, 

– ukrán anyanyelvű szülők magyar nyelvű óvodát, majd ukrán nyelvű iskolát 

választanak gyermeküknek. 

  



 

6.2. Beregújfalu – a kutatópont

Beregújfalu nemcsak a Beregszászi járás határán fekszik, de egyben nyelvhatár

MOLNÁR–MOLNÁR 2005: 30)

az ukrán falvak közé. Lakossága a 2001

Ukrajnában egyébként 2012 márciusára tervezték a következő népszámlálást

meg a helyi önkormányzatnál, amikor az aktuális népességi adatokról érdeklődtem 

Beregújfalut illetően. Azzal az információval láttak el, hogy a beregújfalui lakosok 

száma 2015. április 15-én 20

A népszámlálást illetően

számában arról számolt be, hogy Ukrajnában a népszámlálást 20

Szerhij Tihipko kormányfőhelyettes és szociálpolitikai miniszter s

népszámlálást már három évvel korábban

Mikola Azarov kormányfő bejelentette, hogy megkezdődött a felkészülés a 

népszámlálásra, amelyet 2012

nemzetközi gyakorlat szerint körülbelül tízévente tartanak egy

népszámlálást. Ukrajnában az első, s ez idáig az egyetlen népszámlálásra 2001

került sor. Előzőleg 1989-ben, még a Szovjetunió idején volt népszámlálás 

Ukrajna területén. 34 
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Beregújfalu nemzetiségi eloszlását, szintén a 2001-es népszámlálás adatai alapján 

(lásd 33. ábra) a magyarok aránya a településen 73,1%. A maradék 26,9% pedig 

majdnem egyenlő arányban oszlik meg az ukránok és a cigányok között. 

A település magyar nevelési nyelvű óvodával rendelkezik, illetve általános 

iskolával, melyben ukrán tannyelvű osztályok is működnek elemi szintig (1–4. 

osztályig). Az ukrán oktatáspolitikai rendeletek és hatásuk azonban ebben a nyelvhatárt 

képező kis faluban is éreztetik hatásukat. A Beregújfalui Általános Iskola igazgatójától 

kapott beiskolázási adatokból kiderül, hogy több szülő is a szomszédos Nagybereg vagy 

Beregszász iskoláit választja gyermekének, s ezen iskolákban a gyerekek többnyire 

ukrán tannyelven tanulnak. (A 2002/2003-as tanévtől kezdődő helyi általános iskolai 

beiskolázási adatokról bővebben a 14. táblázatban olvashatunk.) 

 

14. táblázat. Beiskolázási adatok a Beregújfalui Általános Iskolában a 
2002/2003-as és a 2014/2015-ös tanévek között 

(Forrás: Beregújfalui Általános Iskola) 
 

Tanév Magyar osztály Ukrán osztály 

2002/2003 17 4 

2003/2004 16 2 

2004/2005 26 5 

2006/2007 24 0 

2007/2008 12 0 

2008/2009 12 8 

2009/2010 13 7 

2010/2011 16 3 

2011/2012 16 0 

2012/2013 15 5 

2013/2014 20 6 

2014/2015 14 6 

 

A táblázatból jól látszik, a korábbi alacsony számokhoz képest 2008-tól 

mennyivel nőtt az ukrán tannyelvű osztályba járók létszáma. Az ezután következő 

adatokat az igazgatóhelyettes azzal magyarázta, hogy például a 2010/2011-es tanévben 
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az előzetes felmérés szerint 8 gyereket vártak az ukrán osztályba, s csak 3 gyerek lett, 

mert a többiek máshol kezdték meg elemi iskolai tanulmányaikat. 

S amit még érdemes figyelembe venni a magyar tannyelvű osztályok tanulói 

létszámánál, hogy a cigány gyerekek is a magyar tannyelvű osztályokban tanulnak, de 

pontos számukról szóló adattal nem tudott szolgálni az iskola igazgatóhelyettese – 

elmondása szerint körülbelül a tanulók fele minden tanévben. Ez a kijelentés nyomon 

követhető, ha figyelembe vesszük a község születési arányait 2003 és 2014 között, 

amiből látszik, hogy a cigány lakosság számának növekedése évente megközelíti vagy 

meg is haladja a magyar és ukrán nemzetiségű lakosság számának növekedését (lásd 34. 

ábra). 

 

34. ábra. Születések száma Beregújfaluban 2003 és 2014 között 
(Forrás: Beregújfalui Községi Tanács) 

 

 

A születési arányok ezirányú változása igen magas arányú, s ezzel egyidőben 

szokatlan jelenség a településen. Az oktatás terén okoz némi feszültséget a helyi 

lakosok között nemzetiségi tekintetben (vö. Eredmények Beregújfaluban). 

A legtöbb országban égető problémát jelent a társadalom elöregedése. A 

szakemberek szerint az egyik megoldás a gyerekek számának erőteljesebb növekedése 

lehetne, ami helyreállítaná a társadalom egészséges szerkezetét. Ukrajnában is hasonló 

elgondolás mentén igyekeztek bátorítani a nőket a családalapításra, a gyermekvállalásra. 

Az ukrán állam által folyósított támogatás azonban láthatóan a cigány lakosság 
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népességszámát befolyásolta eredményesebben. A Miniszteri Kabinet 2005. április 21-

én elfogadta A gyermekes családoknak járó segélyek megítéléséről és kifizetéséről 

szóló 315. sz. rendeletet, mely szabályozza a gyermek születése esetén járó egyszeri 

segély kifizetésének rendjét. Ennek értelmében a születendő gyermekek után a 

mindenkori létminimum 22,6-szerese került kifizetésre (egy része, 9-szerese egy 

összegben, a többi része havi bontásban). A támogatások összege a gyerekek számának 

növekedésével együtt nőtt, többször változott az ukrán költségvetési lehetőségek szerint. 

2014-re a támogatások összege az alábbi módon alakult: 

Első gyermek születése után 

2014. január elsejétől – 30 960 hrivnya, az egyszeri kifizetés összege 10 320 hrivnya. 

2014. július elsejétől – 31 770 hrivnya, az egyszeri kifizetés összege 10 590 hrivnya. 

2014. október elsejétől – 33 060 hrivnya, az egyszeri kifizetés összege 11 020 hrivnya. 

Második gyermek születése után 

2014. január elsejétől – 61 920 hrivnya, az egyszeri kifizetés összege 10 320 hrivnya. 

2014. július elsejétől – 63 540  hrivnya, az egyszeri kifizetés összege 10 590 hrivnya. 

2014. október elsejétől – 66 120 hrivnya, az egyszeri kifizetés összege 11 020 hrivnya. 

A harmadik és minden azt követő gyermek után 

2014. január elsejétől – 123 840 hrivnya, az egyszeri kifizetés összege 10 320 hrivnya. 

2014. július elsejétől – 127 080 hrivnya, az egyszeri kifizetés összege 10 590 hrivnya. 

2014. október elsejétől – 132 240 hrivnya, az egyszeri kifizetés összege 11 020 hrivnya. 

A fent említett támogatások összegét a Kárpátinfo.net internetes hírportál közli35 

Anna Popova jogász közreműködésével, aki ezekhez hozzáteszi: ezek az összegek csak 

a 2014. július elsejéig született gyermekek részére kerülnek megállapításra, illetve 

folyósításra. Mivel elfogadásra került Ukrajna törvénye A pénzügyi katasztrófa 

megelőzéséről, Ukrajna gazdasági növekedéséhez szükséges feltételek megteremtéséről, 

a 2014. július elseje után született gyermekek utáni támogatás összege, függetlenül a 

gyerekek számától, 41 280 hrivnya (ez 2015. május 13-i váltási árfolyam alapján 

1775,37 EUR). Az említett támogatás folyósításának rendje értelmében az egyszeri 

kifizetés 10 320 hrivnya, a fennmaradó összeget pedig egyenlő részekben az 

elkövetkező három évben folyósítják. 

                                                      
35 Lásd http://www.karpatinfo.net/hetilap/tarsadalom/julius-elsejetol-41-280-hrivnya 
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A fent elhangzottak értelmében 2014. július elsejétől, függetlenül a gyermekek 

számától, a nevelési támogatás összege azonos. 

A korábbi folyósítások azonban nagyban meghozták a gyermekvállalási kedvet, 

Kárpátalján főként a roma nemzetiségűek körében, így nem volt ritka az olyan család, 

ahol egyidejűleg többgenerációs gyermekáldás elé néztek (ti. egyszerre volt várandós a 

nagymama, a lánya és az unokája). A szociális segélyrendszer maximális szintű 

igénybevétele érdekében az is gyakran előfordult emellett, hogy ezek az anyai öröm elé 

néző nők hivatalosan nem éltek házasságban, s egyedülálló anyaként több anyagi 

támogatásra számíthattak az ukrán államtól (mindezekre vonatkozó hivatalos adat nem 

áll rendelkezésre, a mindennapi tapasztalat azonban gyakran igazolta ezeket a 

jelenségeket). 
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6.3. Eredmények Beregújfaluban 

Alapadatok 

A 20 fős minta 50%-a nő, 50%-a férfi – a kérdezés során sikerült minden édesanyát és 

édesapát megkérdezni. A minta nemzetiség szerint a következőképpen oszlik meg: 17 

magyar és 3 ukrán. Anyanyelv tekintetében szintén 17 magyar és 3 ukrán anyanyelvű 

adatközlő található a mintában, tehát nemzetiség és anyanyelv egybeesik a 

megkérdezettek válaszai alapján. Ukrajnában nemzetiség és anyanyelv nem mindig esik 

egybe. A 2001. évi cenzus adatai alapján Ukrajna lakosságának 77,82%-a vallja magát 

ukrán nemzetiségűnek, ezzel szemben ukrán anyanyelvűnek 67,53% (lásd CSERNICSKÓ 

szerk. 2010a: 29). A legmagasabb iskolai végzettség szerint sem homogén a minta. 

Legalacsonyabb iskolai végzettséggel (általános iskola) egy adatközlő rendelkezik, 

középiskolai végzettsége 8 válaszadónak van. Szakiskolát, szakközépiskolát 7 adatközlő 

végzett. Felsőfokú végzettséggel pedig 4 adatközlő rendelkezik. 

Az adatközlők közel fele – kilenc megkérdezett – végezte általános iskolai 

tanulmányait magyar tannyelven, s ugyanannyian ukránul. Két adatközlő pedig orosz 

tannyelvű általános iskolába/iskolai osztályba járt. Óvodába a megkérdezettek közül 

négyen nem jártak, 13 adatközlő magyar, egy ukrán és kettő orosz nyelvű óvodát 

látogatott. 

Foglalkozásuk tekintetében viszonylag szerteágazó képet mutat a 20 adatközlő, 

két csoportba sorolva: értelmiségi 5 adatközlő és munkás 15. A csoportosítás a 

következő: értelmiségi – 1 óvónő, 1 tanítónő, 1 közgazdász és 2 lelkész; munkás – 2 

asztalos, 2 fodrász, 2 vízügyi munkás, 2 háztartásbeli, 1 manikűrös, 1 benzinkutas, 1 

bolti eladó, 1 kisvállalkozó, 1 szobafestő, 1 varrónő és 1 munkanélküli. 

A kérdőívben egyik kérdése volt az is, milyen nyelvet használtak/használnak a 

családban, barátokkal és a munkahelyükön. A kapott válaszokból készített táblázatban 

(lásd 15. táblázat) kiderül, hogy a nemzetiséggel, illetve az anyanyelvvel kapcsolatos 

válaszoknak megfelelően 15–17 közötti azoknak az adatközlőknek a száma, akik családi 

érintkezésben csak a magyar nyelvet használják. Három olyan megkérdezett volt (lásd 

fentebb), aki ukrán anyanyelvű és ukrán nemzetiségű, viszont az a táblázatból is kiderül, 

közülük csak egy olyan van, aki csak ukránul beszél a gyerekével. A 10 házaspárból, 

akik az adatközlők között voltak, egy volt vegyes házasság, a többi homogén (1 ukrán 

és 8 magyar). A válaszokból kiderül, hogy az egy vegyes házasságban, ahol az anya 
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magyar, az apa ukrán nemzetiségű, a magyar nyelv használata lett domináns az 

együttélés során. Barátokkal való beszélgetés közben, valamint munka közben 10, 

illetve 9 adatközlő használ csak magyar nyelvet, továbbá egy olyan válaszadó sem volt, 

aki a barátaival vagy munka közben csak az ukrán vagy az orosz nyelvet használná. 

 

15. táblázat. Beregújfalui adatközlők nyelvválasztása családban, barátokkal és 
munka közben (N=20) 

  

Családban 
gyerekkorában 

Családban most 

Barátokkal 
Munka 
közben AK és 

gyereke 
AK és 

házastársa 

AK 
házastársa 

és a 
gyerekek 

Csak magyarul 16 17 15 16 10 9 

Inkább magyarul, 
de néha 
ukránul/oroszul is 

1 1 3 2 6 5 

Mindkét nyelven 
egyformán 

0 0 0 0 3 5 

Inkább ukránul/oroszul, 
de néha magyarul is 

0 1 0 0 1 1 

Csak ukránul/oroszul 3 1 2 2 0 0 

 

A nyelvhasználaton kívül az is kérdés volt, hogyan ítélik meg az adatközlők saját 

nyelvtudásukat, az eredményeket a 16. táblázat foglalja össze, melyből kiderül, hogy 

olvasás és írás terén kevesebben vannak azok, akik sokkal jobban teszik ezt magyar 

nyelven, ahhoz képest, ahányan magyar nemzetiségűnek, illetve magyar anyanyelvűnek 

vallották magukat. 

 

16. táblázat. Az adatközlők nyelvtudása önértékelés alapján (N=20) 
  Olvasás Írás Beszéd Beszédértés 

Sokkal jobban magyarul 9 10 13 12 

Inkább magyarul 1 0 1 1 

Mindkét nyelven egyformán 4 3 5 6 

Inkább ukránul 2 4 0 0 

Sokkal jobban ukránul 4 3 1 1 
 

Írni és olvasni ugyanis az adatközlők fele tud jobban magyarul, mint ukránul vagy 

oroszul. A megjelölhető kategóriák között volt olyan is, hogy mindkét (esetleg három) 

nyelven egyformán jól érti az olvasott szöveget, valamint tud írni. Ha az ezekre kapott 

válaszokat hozzáadjuk az első és a második kategóriához (sokkal jobban olvas/ír 
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magyarul, mint ukránul vagy oroszul; valamivel jobban olvas/ír magyarul, mint ukránul 

vagy oroszul), akkor már közelebb kerülünk ahhoz a számbeli értékhez, amellyel 

logikusan számolhatunk, ha a nemzetiségi és anyanyelvi arányokat vesszük figyelembe. 

A nyelvtudással összevethetjük a következő eredményeket is. A kérdőív végén a 

következő kérdés szerepelt: Melyik állítással tud jobban azonosulni, áll közel Önhöz? A 

válaszlehetőségek a következők voltak: 

– magyar nyelvűnek érzem magam, 

– kétnyelvűnek érzem magam, de a magyar nyelv közelebb áll hozzám, 

– teljesen kétnyelvűnek érzem magam, nem érzek különbséget a magyar és az 

ukrán/orosz nyelv között, 

– kétnyelvűnek érzem magam, de az ukrán/orosz nyelv közelebb áll hozzám, 

– ukrán/orosz nyelvűnek érzem magam. 

Ahogyan 9 olyan adatközlő volt, aki magyar tannyelven végezte általános iskolai 

tanulmányait, itt is 9 olyan válaszadó van, aki magyar nyelvűnek érzi magát (az 

adatközlők azonban nem ugyanazon személyek). A megkérdezettek közül 8-an vélik 

úgy, hogy kétnyelvűek, de a magyar nyelv közelebb áll hozzájuk. Ketten a válaszadók 

közül nem éreznek különbséget a két nyelv között (magyar és ukrán/orosz), s így 

teljesen kétnyelvűnek érzik magukat, egy adatközlő pedig ukrán nyelvűnek érzi magát. 

Az adatközlők mindegyike a Beregújfalui Fenyőfácska Óvodát választotta 

gyermekének, így az nem volt kérdés, milyen nevelési nyelvű óvodába járatja 

csemetéjét. Arra azonban érdemesnek tűnt rákérdezni, hogy gondolja, jól vagy rosszul 

döntött, illetve, ha lett volna rá lehetősége, más óvodába adta volna-e gyermekét. A 

válaszadók közül 18-an egyértelműen azt a választ adták, hogy jól döntöttek, s akkor is 

ezt választották volna, ha arra más lehetőségük adódik. A fennmaradó két személy 

közül az egyik egy magyar nemzetiségű anyuka (34 éves, ukrán tannyelvű általános 

iskolát végzett), aki azt válaszolta, lehet másként döntött volna az óvodát illetően. A 

másik egy magyar nemzetiségű apuka (32 éves, orosz tannyelvű általános iskolát 

végzett) pedig a következőket válaszolta: „Itt dönteni nem kellett semmit azért, mert 

mikor Oroszország (ti. Szovjetunió) volt, akkor volt magyar iskola, orosz iskola, s akkor 

nem volt kérdés arról, hogy ki hova kerüljön. Oroszország hagyta, hogy kik legyünk, az 

ukrán nem engedi. Oroszország jó volt, most fojtsák el a dolgot az ukránok.” 
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Az óvoda tannyelve tehát nem volt kérdéses, annál inkább a közelgő iskoláé. A 

kérdőív 31. kérdése a következő volt: A jelenleg óvodáskorú gyerekének milyen 

tannyelvű iskolát fog választani? Az eredmények alapján a megkérdezettek fele, tehát 

10 válaszadó fog magyar tannyelvű iskolát választani gyermeke számára (az adatokat 

visszakeresve ez 5 családot jelent a 10-ből). Egy család, vagyis két adatközlő még nem 

tudja, milyen iskolába íratja gyerekét, és 8 megkérdezett (tehát 4 házaspár) ukrán 

tannyelven szeretné beiskoláztatni csemetéjét. 

A következő kérdés arra irányult, hogy az adatközlők szerint fontos-e az 

anyanyelvű 36  iskolahálózat megléte, fennmaradása Kárpátalján? Két válaszadó 

kivételével (akik mindketten nők, magyar anyanyelvűek, és magyar nemzetiségűek) 

minden megkérdezett szerint fontos az anyanyelvi (magyar) iskolahálózat megléte, 

fennmaradása Kárpátalján. Az előzőből adódó kérdés volt, hogy: Ön szerint veszélyben 

van az anyanyelvi (magyar) iskolahálózat megléte, fennmaradása Kárpátalján? 

Veszélyben van a magyar nyelvű oktatás 11 adatközlő szerint, 4 válaszadó nem tudja, s 

5-en úgy gondolják, nem fenyegeti veszély a magyar nyelvű oktatást Kárpátalján. 

Iskolájukat, illetve annak tannyelvét a megkérdezettek nem választhatták meg 

gyerekkorukban, a szüleik választottak helyettük. Ebből adódó kérdés volt, ha most újra 

választhatnának maguknak, milyen tannyelvű iskolába mennének szívesen? Magyar 

tannyelvű iskolát 9 adatközlő választana magának, ukrán tannyelvűt a megkérdezettek 

fele (10 válaszadó), s egy orosz tannyelvű iskolát végzett férfi nem tudja, milyen 

iskolába menne, ha újra választhatna magának. Az itteni 9 adatközlő ismét nem esik 

egybe azzal a 9 válaszadóval, akik eredetileg is magyar tannyelvű általános iskolát 

végeztek. 

A kérdőív zárt kérdései között szerepelt továbbá az is, hogy az egyes adatközlők 

szívesen élnének-e olyan településen, ahol csak magyarul és/vagy csak ukránul, oroszul 

beszélnek, valamint a megkérdezettek szerint hogyan viszonyulnak a kárpátaljai 

magyarok az ukrán/orosz nyelvhez és fordítva. Egy olyan válaszadó volt, aki szívesen 

élne olyan településen, ahol csak ukránul/oroszul beszélnek, és 10 olyan adatközlő, akik 

mindegyike szívesen élne olyan településen, ahol csak magyarul beszélnek. A 

nyelvekhez való viszonyulás tekintetében pedig 2 válaszadó mondta azt, hogy a 

kárpátaljai ukránok/oroszok pozitívan viszonyulnak a magyar nyelvhez, 6 adatközlő 
                                                      
36 A kérdőív ukrán nyelvű változatában ennél a kérdésnél az anyanyelv helyett a magyar nyelv szerepelt. 



 

szerint negatívan, illetve 12

kárpátaljai magyarok a megkérdezettek fele szerint semlegesen viszonyulnak az 

ukrán/orosz nyelvhez, 4 válaszadó szerint negatívan, 6 adatközlő szerint pedig pozitív a 

magyarok viszonya az ukrán/o

 

35. ábra. Ön szívesen élne olyan településen, ahol csak …. beszélnek? (N=20)

36. ábra. Beregújfalui válaszadók véleménye a nyelvekhez (magyar és 

 

 

A vizsgálat során a kérdőívben feltett nyílt kérdések között ol

mint például: Miért választották ezt az óvodát a megkérdezettek gyermekük számára

válaszokat egy összefoglaló táblázat (l

igen

10

pozitívan

2

6

ukránok/oroszok a magyarhoz

szerint negatívan, illetve 12-en úgy vélik a kérdéses viszony jellege semleges. A 

kárpátaljai magyarok a megkérdezettek fele szerint semlegesen viszonyulnak az 

ukrán/orosz nyelvhez, 4 válaszadó szerint negatívan, 6 adatközlő szerint pedig pozitív a 

magyarok viszonya az ukrán/orosz nyelvhez (lásd 35. és 36. ábra). 

Ön szívesen élne olyan településen, ahol csak …. beszélnek? (N=20)
(abszolút számokban) 

 

Beregújfalui válaszadók véleménye a nyelvekhez (magyar és 
ukrán/orosz) fűzött viszonyról (N=20) 

(abszolút számokban) 

során a kérdőívben feltett nyílt kérdések között olyanok szerepeltek, 

iért választották ezt az óvodát a megkérdezettek gyermekük számára

at egy összefoglaló táblázat (lásd 17. táblázat) mutatja be, melyek közül az 

nem nem tudom

6
4

1

17

2

csak magyarul csak ukránul/oroszul

negatívan semlegesen

6

12

6

4

10

ukránok/oroszok a magyarhoz magyarok az ukránhoz/oroszhoz

113 

a kérdéses viszony jellege semleges. A 

kárpátaljai magyarok a megkérdezettek fele szerint semlegesen viszonyulnak az 

ukrán/orosz nyelvhez, 4 válaszadó szerint negatívan, 6 adatközlő szerint pedig pozitív a 

Ön szívesen élne olyan településen, ahol csak …. beszélnek? (N=20) 

 

Beregújfalui válaszadók véleménye a nyelvekhez (magyar és 

 

yanok szerepeltek, 

iért választották ezt az óvodát a megkérdezettek gyermekük számára? A 

. táblázat) mutatja be, melyek közül az 

magyarok az ukránhoz/oroszhoz



114 

 

anyanyelv fontossága, illetve az adott lehetőség (tehát hogy a faluban csak magyar 

nevelési nyelvű óvoda van) dominálnak. 

 

17. táblázat. Beregújfalui adatközlők válaszai arra a kérdésre, miért ezt az 
óvodát (Beregújfalui Fenyőfácska Óvoda) választották (N=20)37 

K. Anyák K. Apák 

1. 
„Mert én nem tudok ukránul.” 

1980_háztartásbeli_M_M_közös_jó 
2. 

„Mert könyeben tanulnak magyarul.” 
1979_vízügyi 

megfigyelő_M_U_közös_jó 

3. 

„A községünkben csak magyar 
óvoda működik, ha lett volna rá 

lehetőségünk, akkor ukrán óvodába 
járatjuk a gyerekeket.” 

1977_óvónő_M_U_közös_nem 
tudja 

4. 
„Ovoda nincs más.” 

1977_műbútorasztalos_M_U_közös_adott 
volt a lehetőség 

5. 
„Mert magyar az anyanyelvem.” 

1971_eladó_M_M_apa_jó 
6. 

„Mert magyarok vagyunk.” 
1970_vállalkozó_M_O_apa_jó 

7. 
„Mert magyar anyanyelvűek 

vagyunk.” 
1983_háztartásbeli_M_M_közös_jó 

8. 
„Szeretném ha magyar lenne.” 

1972_szobafestő_M_M_közös_nem rossz 

9. 
„Nekünk ez van közelebb.” 

1987_fodrász_U_U_közös_jó 
10. 

„Ez van a faluban.” 
1985_munkanélküli_U_U_közös_jó 

11. 
„Mert Ukrajnában élünk.” 

1986_manikűrös_M_M_anya_jó 
12. 

„Tanuljon ukránul” (ukrán óvoda). 
„Közelebb van.” (magyar óvoda) 
1979_közgazdász_U_U_közös_jó 

13. 
„Magyar nyelvű óvoda van a 

faluba.” 
1981_varrónő_M_U_közös_jó 

14. 

„Mert nem szeretném hogy elveszne az 
édes anyanyelvünk.” 

1978_benzinkutas_M_M_közös_nem 
rossz 

15. 

„Az óvodáskor szerintem az a 
legjobb, ha az anyanyelvén 

tanulnak.” 
1986_fodrász_M_M_közös_jó 

16. 
„Mert magyar család vagyunk.” 

1978_asztalos_M_O_közös_dönteni nem 
kellett 

17. 
„Mert helyben van.” 

1977_tanítónő_M_U_anya_jó 
18. 

„Mert helyben van.” 
1978_vízfelügyelő_M_M_apa_jó 

19. 
„Azért, mert fontos volt, hogy 

magyar nyelvű legyen.” 
1976_lelkész_M_U_közös_jó 

20. 
„Az anyanyelvünk miatt.” 

1974_lelkész_M_M_közös_jó 

 

                                                      
37  A kódolás a következőket jelenti: születési év_foglalkozás_anyanyelv (M=magyar; U=ukrán; 
O=orosz)_általános iskolai tannyelv (M=magyar; U=ukrán; O=orosz)_döntés a családban az óvodai 
csoport tannyelvéről_a döntés értékelése utólag, továbbá az 1. és 3. oszlop számai a kérdőívek sorszámait 
jelentik, ahol a páratlan számok a nőket, a párosak a férfiakat jelentik. 
A 11. és 12. sorszámú adatközlők gyerekénél történt óvodaváltás, amióta a gyerek óvodába jár. Előbb 
Beregszászban járt ukrán tannyelvű óvodába, majd átíratták Beregújfaluba. De a szülők nem indokolták 
meg, pontosan miért történt a váltás, annyit nyilatkoztak, hogy mindkét esetben jól döntöttek. 
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S a legtöbben (18) úgy gondolják, jól döntöttek az óvoda tannyelvét illetően, nem 

számít, hogy csak magyar óvoda van a településen. 

Fontos-e a magyar nyelvű iskolahálózat megléte/fennmaradása Kárpátalján? Az 

erre a kérdésre kapott válaszok szerint fontos – de miért? – kérdeztem az adatközlőket. 

A válaszaik szerint: fontos az anyanyelv fennmaradása miatt, a nemzeti öntudat miatt, a 

stabil identitás miatt, a magyarság fennmaradásáért ezen a vidéken, vagy – az egyik 

ukrán anyanyelvű édesanya válasza szerint – „mert sok magyar van, kell nálunk”. A 

pozitív válaszok, s a hozzájuk tartozó indoklások tehát (Beregújfaluban legalábbis) arról 

tanúskodnak, hogy a megkérdezettek fontosnak tartják a magyar nyelvű oktatási hálózat 

fennmaradását Kárpátalján anyanyelvüktől függetlenül. 

Veszélyben van-e a magyar nyelvű oktatás megléte Kárpátalján? A válaszadók 

több mint fele azt mondta: igen. A megkérdezettek többen írták ennek miértjeként, hogy 

a veszély forrása az ukrán tannyelvű iskolák előnyben részesítése a magyar 

tannyelvűekkel szemben (6 válaszadó), s vannak akik, a „Milyen kenyeret eszel? Ukrán 

kenyeret eszel, ukránul beszélj!” sokat hangoztatott, főként piacon, boltban stb. közéleti 

tereken hallható frázisból kiindulva elvárásként élik meg a kárpátaljai magyarokkal 

szemben támasztott „követeléseket” az ukránok részéről (pl.: „Azért mert sokan 

udghondolják, hogy ha Ukrajnába elunk akor ukrán iskolába is kel járni” – magyar 

anyanyelvű, magyar nemzetiségű apuka válasza, aki ukrán tannyelvű iskolába járt, s a 

gyerekét magyar tannyelvű iskolába fogja íratni). Az igennel válaszolók között 4 

adatközlő jelölte meg az ukrán tannyelvű iskolát jelenleg óvodáskorú gyermeke 

számára, 6 a magyart, illetve egy adatközlő még nem tudja, milyen iskolát választ majd. 

Az az 5 adatközlő, aki nem látja úgy, hogy a magyar nyelvű oktatást veszély 

fenyegetné Kárpátalján, bizakodó: a soknemzetiségű Kárpátaljában, Ukrajnában bízik, 

valamint abban, hogy akárcsak az ukránt, a magyart sem lehet „eltörölni”. Közülük 

négyen a magyar tannyelvű iskola mellett döntöttek egyelőre, s egyikük még nem tudja 

a választ e kérdésre.  

Az összes megkérdezett szülőből 4 azt válaszolta, nem tudja, veszélyben van-e a 

magyar nyelvű oktatás helyzete Kárpátalján. Hárman közülük az ukrán tannyelvű iskola 

mellett döntenek majd gyermekük számára (három anyuka), és egyik apuka még nem 

tudja, melyik tannyelvű iskolát válassza gyerekének. 



116 

 

Végül arra a kérdésre is válaszoltak: Milyen következményekkel járna a magyar 

anyanyelvű közösségre nézve, ha megszűnnének a magyar óvodák/iskolák Kárpátalján? 

A válaszokat – a kis minta okán – érdemesebb egyenként, a szülők iskolai tannyelvét 

véve független változóként megvizsgálni (lásd 18. táblázat). 

 

18. táblázat. Beregújfalui adatközlők válaszai arra a kérdésre: 
Ön szerint, ha megszűnnének a magyar tannyelvű óvodák/iskolák Kárpátalján, az 
milyen következményekkel járna a magyar anyanyelvű közösség szempontjából? 

(N=20) 
 

A szülő elemi/általános iskolai tannyelve 

Magyar Ukrán Orosz 

1. „Az nagyon rossz lenne a 

magyar gyerekek számára” (M)38 
2. „Nem tudom de szomoru lene.” (M) 

6. „Akkor mint magyarságnak 

nehezebb lenne megmaradni, de 

akkor is magyarok lennénk.” (M) 

5. „Szerintem kevesebb lenne az 

értelmiségi a magyarok közzül. 

Mert nehezebb lenne nekik 

tovább tanulni egyetemeken 

főiskolákon.” (M) 

3. „Szerintem rossz lenne, mert szükség 

van rá. Annak ellenére, hogy én ukrán 

iskolába jártam, fontosnak tartom az 

anyanyelv ápolását.” (U) 

16. „Akkor nem ismernének meg 

minket, ki az igazi magyar. 

Ugyanúgy viselkednének, ahogy 

volt, mert mi a magyar nyelvet 

úgysem hagyjuk. Megtartanánk 

ezt, ami a miénk, az a miénk.” 
(U) 

7. „Háború.” (M) 
4. „Elveszitenénk mint multunkat ugy 

jövőnket.” (U) 
 

8. „Nagyon drasztikus hatással 

lenne a magyar nemzetiségüekre, 

mert nem tudnának fenmaradni, 

vagyis nehezeben létesülnének.” 
(M) 

9. „Jobban tudnának ukránul.” (U)  

11. „Nemtudom.” (U) 10. „Jobban tudnának ukránul.„ (U)  
14. „Akkor a szülők nagy 

gondban lennének.” (Nem tudja) 
12. „Hátrányba kerülnének az biztos.” 

(Nem tudja) 
 

15. „A magyarságunk egyre 

jobban hanyatlani fog.” (U) 

13. „Akkor megszűne a magyar nyelvű 

oktatás és ukrán iskolába kellene járatni 

minden gyereket.” (Nem tudja) 
 

18. „Rosz.” (M) 
17. „Ha megszűnne az nagyon rossz lenne 

az emberiség számára, főleg azok 

számára akik nem tudják az ukránt.” (M) 
 

20. „Nagy mértékben rombolná 

őket.” (M) 

19. „Ez nagy veszélyekkel járna és nagyon 

nem lenne jó. Egy idő után csak beszédben 

tudna talán élni a nyelv, de a felnövekvő 

nemzedék nem tudna írni, olvasni és egyre 

jobban ezért elhalna a nyelv.” (M) 

 

 

A válaszokból kiderül, hogy a legtöbben nem látják optimistán a kérdést. „Rosz” 

lenne, „háború” lenne, ha Kárpátalján megszűnnének a magyar oktatási intézmények. S 

nagy gondban lennének a szülők, bár akkor már nem kellene a tannyelv megválasztásán 
                                                      
38  Kódolás: 1. „Az nagyon rossz lenne a magyar gyerekek számára” (M) = a kérdőív sorszáma 
(páratlan=nő, páros=férfi); válasz; (a vizsgált időpontban óvodáskorú gyerekének szánt iskola tannyelve). 
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gondolkodni. A szülők elemi/általános iskolai tannyelve volt tehát a kiindulópontja a 

válaszok értelmezésének. A feltevés ezzel kapcsolatban az volt, hogy akik ukrán/orosz 

tannyelven tanultak, azok magasabb arányban választják (előreláthatólag) az ukrán 

tannyelvű iskolát gyereküknek, valamint nem annyira borúlátóak a magyar nyelvű 

oktatási hálózat helyzetének kapcsán. A 9 adatközlő közül, akik ukrán tannyelven 

végezték általános iskolai tanulmányaikat, 4 ukrán, 3 magyar tannyelvű iskolába 

szeretné íratni gyermekét, 2 válaszadó pedig még nem tudott e kérdésre válaszolni. 

A másik 9 adatközlő, akik magyar tannyelven végezték általános iskolai 

tanulmányaikat ugyanerre a kérdésre pesszimistább válaszokat adtak, s közülük 6 

megkérdezett magyar iskolába szeretné adni majd a gyerekét. Vagyis a fentiek alapján 

az egyik hipotézis, miszerint az ukrán iskolát végzett szülők inkább ukrán iskolába 

íratják gyermeküket, igazolódni látszik. Természetesen egy kutatópontról és 20 

adatközlő válaszai alapján messzemenő következtetéseket nem szabad levonni. 

A megkérdezettek két nagyobb csoportra oszthatók a foglalkozásukat tekintve: 

értelmiségi és dolgozó. A vizsgálat (vö. fentebb) arra is kereste a választ, a két 

csoportból melyikben dominál a leendő iskola tannyelveként az ukrán. Az 5 értelmiségi 

válaszadó (az általuk kitöltött kérdőívek sorszámával felül) általános iskolájának 

tannyelvét a gyerekének szánt tannyelvvel összevetve a következő kép tárul elénk: négy 

válaszadó ukrán, egy magyar tannyelvű iskolát végzett, s az ukrán tannyelven tanulók 

fele (2 adatközlő) magyar iskolát választ majd gyerekének. 

A másik csoport, a dolgozóké azt mutatja, hogy a csoport 15 adatközlője közül 7 

magyar, 6 ukrán iskolát fog választani gyerekének, 2 pedig még nem tudja, melyik 

tannyelvű iskola mellett dönt majd. A csoportból 8 válaszadó végezte magyar nyelven 

általános iskolai tanulmányait, közülük 5 fogja ugyanezt a nyelvet választani majd 

gyerekének is – a magyarul tanulók tehát inkább magyarul taníttatják gyermekeiket is. 
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6.4. Követéses vizsgálat két év után 

A nyelvi tervezésről sokat, sokszor olvashatunk a magyar tudomány, a magyar 

nyelvészet világában, a szociolingvisztikában is. A nyelvi tervezés tudatos beavatkozás 

a nyelv életébe. Három területe a korpusztervezés (állapottervezés), státustervezés 

(helyzettervezés) és nyelvelsajátítás-tervezés (vö. pl. CSERESNYÉSI 2004). Mindezek 

állami és/vagy regionális szinten működnek, történnek. INGRID PILLER (2001) azonban a 

nyelvi tervezés egy másik színteréről ír, mégpedig a családról mint intézményről és 

mint helyszínről. S bár tanulmányában a kétnyelvű családok és gyerekek nyelvi 

tervezését fejti ki, ezzel párhuzamban a tannyelv megválasztását is kezelhetjük a családi 

nyelvpolitika és a nyelvi tervezés központjaként, melyet ezen okból kifolyólag akár egy-

egy család esetén keresztül is könnyebben megérthetünk. 

 

6.4.1. A kutatásról 

A beregújfalui szülők a kérdőíves vizsgálat (2012) után, 2014 január–februárjában egy 

ún. kiegészítő irányított beszélgetés kérdéseire válaszoltak. Akkor, amikor a korábban 

óvodás gyerekeik már az elemi iskola második osztályában tanultak. A 2012-ben 

ballagott 10 gyerek szülei közül az egyik pár – akik gyereke ukrán tannyelvű iskolában 

kezdte a tanulmányait – nem vett részt a követésben.39 

A szülőkkel folytatott beszélgetések kérdései (lásd 3. sz. melléklet) az óvoda-

iskola viszonyát, a választott tannyelvet és iskolát, valamint a gyerek iskolai jövőképét, 

illetve az oktatás (és a helyi iskola) jövőképét célozták meg. 

A továbbiakban e kérdések mentén a választott tannyelv függvényében, 

tematikusan mutatom be a követéses vizsgálat eredményeit. 

 

6.4.2. Eredmények 

A tannyelv megválasztását követően 5 gyereket magyar tannyelvű általános iskolába 

írattak, a másik 5 gyerek pedig ukrán tannyelvű iskolában kezdte meg a tanulmányait. 

Hét gyereket a Beregújfalui Általános Iskolában oktatnak, hárman pedig más település 

(a szomszédos Nagybereg) iskolájában tanulnak. A magyar tannyelvű első osztályban 

Beregújfaluban mégis 7 magyar gyerek (valamint 8 roma nemzetiségű) kezdte meg a 

                                                      
39 Kislányuk egy hirtelen betegség után elhunyt, így a családot nem zaklattam a vizsgálattal. 
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tanulmányait a 2012/2013-as tanévben – a két gyerek közül (akik szülei korábban nem 

kerültek be a kérdőíves felmérésbe, s így a követéses vizsgálatban sem vettek részt) az 

egyik édesanyjával a tanév kezdete előtt költözött a településre, a másikat pedig a 

szülők kérése nyomán korábban vették fel az iskolába. 

2012-ben a vizsgált szülők közül 10 fő, vagyis 5 család válaszolt úgy, hogy 

magyar tannyelvű iskolát választ majd a gyerekének, közülük 4 család döntött végül a 

magyar tannyelv mellett, s az akkori egy bizonytalan család szintén ezt választotta. 

Ukrán tannyelvű iskolát 4 család készült választani gyerekének, közülük mindenki így 

is döntött végül, s a magyart előnyben részesítők közül egy család átkerült ide. Így 

alakult ki végül az 5 magyar és 5 ukrán tannyelvű választási arány a 2012/2013-as 

tanévre. A magyart választani kívánó családok közül tehát egy meggondolta magát, ők 

segítették elő végül azt, hogy Beregújfaluban elindulhasson az ukrán tannyelvű osztály 

az említett tanévben. Összességében tehát a tervezett választás a tannyelvet illetően egy 

kivétellel megvalósult. Ebből kiindulva feltételezhető, hogy a 2015-ben Kárpátalja több 

óvodájában végzett kérdőíves felmérés eredményeit az általános iskola tannyelve 

szempontjából megalapozottnak tekinthetjük. 

A gyerekek anyanyelvi és tannyelvi környezetét, valamint otthoni (tanuláshoz 

szükséges) környezetét a gyerek számára választott tannyelvvel összevetve 

megállapítható, hogy (19. táblázat) számottevő különbség a két csoportban lévő 

gyerekek anyanyelvi környezete, valamint szüleinek általános iskolai tannyelve között 

nincs. A háztartásban található könyvek száma az, amely a magyar tannyelvű iskolába 

íratott gyerekeknél jóval magasabb arányú, mint az ukrán tannyelvű iskolásoknál. 

A gyerekeknek választott tannyelvet (újra)indokolva a szülők nem adtak eltérő 

válaszokat sem a korábbi (2012), sem pedig a 2015 tavaszán megkérdezett más 

kárpátaljai szülők tannyelvválasztási szempontjaitól. A magyar tannyelv választása 

mellett olyan érvek szóltak, mint a magyar identitás és magyar nyelven (itt: 

anyanyelven) való tanulás hatékonysága, illetve a szülők házi feladatban való 

segítségnyújtási lehetősége. 
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„Sokan mondták, hogy Ukrajnába lakunk, ukrán hadd legyen, na de ezt mindenki 

másképp csinálja. Magyarok vagyunk.” – 6_Férfi_1970_magyar nemzetiségű_magyar 

iskola.40 

 

19. táblázat. Beregújfalui gyerekek tannyelvválasztásának környezeti tényezői 
(N=10–1) 

 Magyar tannyelv (N=5) Ukrán tannyelv (N=5-1) 

A gyerek anyanyelvi 
környezete 

5 magyar 4 magyar, (1 ukrán) 

Szülők tannyelve 
(ált. iskola) 

1 magyar, 4 vegyes 1 (+1) ukrán, 3 vegyes 

Könyvek száma a 
háztartásban 

10–500 között (med.: 178) 20–60 között (med.: 32) 

Számítógép (megléte, 
használati célja) 

van: játék és mese, két gyereknél 
olvasás, írás is 

van: inkább játék és mese 

Tannyelvválasztási 
szempontok 

magyar identitás, anyanyelvi tanulás 
hatékonysága, otthoni segítségnyújtás 

lehetősége magyarul, ukrán iskolát 
végzett szülő kompenzációja 

Ukrajnában élünk, ukrán 
nyelv elsajátítása, magyar 

iskolát végzett szülő 
kompenzációja, későbbi 
boldogulás lehetősége 

 

„…én szerettem volna ukránba, de mivel én ukránba jártam, tudom, hogy egy magyar 

gyereknek az ukrán nehéz. Ahol nem beszélnek ukránul a családba, csak a magyar az 

anyanyelv és magyarul is beszélünk, az egy magyar gyereknek nehéz. Én tudom, saját 

magamról, úgyhogy én nem akartam ebbe a helyzetbe beletenni őtet, mivel én ebbe 

vótam, mivel én nekem senki nem tudott segíteni. S nekem az nehéz vót. Ugyi, eleve, 

megtanultam én mindent, de viszont, nem értettem, hogy mit tanulok, s most én nem 

akartam, mondom, hát, az most butaság. Akkor tanuljon meg egy nyelvet, s akkor tudja, 

hogy mit tanul.” – 13_Nő_1981_magyar nemzetiségű_magyar iskola. 

Az ukrán tannyelvet az ukrán nyelv elsajátítása, a könnyebb boldogulás, a 

társadalmi elvárás indokolta. Kisebbségi helyzetben evidenciaszámba megy, hogy az 

államnyelv ismerete nagyon fontos tényezője annak, hogy valaki jó állást találjon, 

nagyobb mozgástérrel rendelkezzen a munka világában, illetve jobb esélyei legyenek a 

társadalmi ranglétrán való előrejutásban. A többségi nyelv jó ismeretét a munkaerő-

piacon nemcsak az adott nyelv eszköz volta indokolja, hanem az is, hogy nyelvi 

                                                      
40  Kódolás: korábban kitöltött kérdőív sorszáma_AK neme_AK születési éve_AK nemzetisége_AK 
gyerekének iskolai tannyelve. 
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tőkeként, s így a humántőke egyik formájaként más tőkére is átválható, vagyis fontos 

eszköz az „érvényesülésben” is (SORBÁN 2011: 8). 

Az érvényesülés, boldogulás fogalma több kárpátaljai, a tannyelv 

megválasztásának motivációjával kapcsolatos kutatásban megjelenő szempont a szülők 

részéről (vö. SÉRA 2013). Az érvényesülés fogalmi lehatárolásával SORBÁN ANGELLA 

egy 2007–2008-ban készült mélyinterjús vizsgálat alapján próbálkozott meg. Az 

érvényesülés a vizsgálati eredmények tükrében több értelemben is használatos a 

romániai magyarok körében – mely közösség párhuzamba állítható a kárpátaljai 

magyarokkal. Az érvényesülés, boldogulás a kutatás eredményei szerint egyrészt lehet a 

társadalmi ranglétrán való előrejutás, másrészt jelenthet esélyt arra, hogy valaki munkát 

találjon, illetve jelentheti a munkahellyel való elégedettséget is (SORBÁN 2008). 

„Anya: Hát, volt, hogy úgy gondoltuk, hogy többet … 

Apa: Azzal tisztába vagyunk, hogy többre haladtak volna, ha magyarul tanulnak. Mert 

sokkal többre vitték volna. 

Anya: Jobban menne nekik a tanulás. Könnyebben. 

Apa: Nekünk más lehetőségünk nem nagyon van, hogyha … mehetett volna magyarba, 

de nekünk annyira nincs esélyünk, hogy segítsük tovább. 

Anya: Márhogy továbbtanuljon Magyarországon. Mert ha magyar iskolát végez, akkor 

itt elég nehéz a továbbtanulás.” – 3_Nő_1977_magyar nemzetiségű_ukrán iskola; 

4_Férfi_1977_magyar nemzetiségű_ukrán iskola. 

Mindkét oldalon, tehát mindkét tannyelv melletti érvelésben megjelent a szülői 

kompenzáció mint érv: a magyar tannyelvű iskolát végzett szülő nem szeretné, ha 

gyereke átélné a mindennapi életben a megfelelő ukrán nyelvismeret hiányának 

következményeit, az ukrán tannyelvű iskolát végzett szülő pedig azt nem szeretné, ha 

gyerekének is azt kellene átélnie, amit neki magyar anyanyelvűként az ukrán tannyelvű 

iskolában. 

„Ha itt élünk, akkor úgy gondolom, hogy igen, mert nagy szükség van rá. Mert bárhová 

elmegyünk, már csak magamból kifolyólag, se egy papírt elolvasni vagy kitölteni vagy, 

vagy olyan helyen van, ahol csak ukránul beszélnek, nagyon nehéz.” – 

11_Nő_1986_magyar nemzetiségű_ukrán iskola. 

Az óvoda és az iskola viszonyánál az egyéves kötelező óvodai nevelés okán 

merült fel a kérdés, hogyan vélekednek a szülők az iskolai előkészítésről az óvodában: 
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szükséges-e, hasznos-e stb. A gyereküknek választott tannyelvtől függetlenül 

elmondható, hogy minden család hasznosnak, az iskola megkezdésekor előnynek tekinti 

az óvodai nevelést akár a beilleszkedésről, akár az óvodában már elsajátított, s az 

iskolában hasznosítható ismeretekről legyen szó. 

„… biztos tanultak valamit, mert nem volt olyan – én a többi gyerekre, többi gyerekekre 

visszaemlékezve, nehezebben ment nekik az első osztály, mint valahogy I.-nek, hát akkor 

gondolom, hogy csak valahogy az óvoda is jót tett. Beilleszkedés szempontjából is jó 

volt neki, mert szinte ismerte azokat a gyerekeket. És valahogy nem tudom, csak jó volt, 

valahogy az az óvoda is csak előkészítette valamire, úgyhogy nem volt olyan nehéz 

nekünk így az első osztály.” – 5_Nő_1971_magyar nemzetiségű_magyar iskola. 

Más kérdés azonban az ukrán tannyelvű iskola és magyar nevelési nyelvű óvoda 

viszonya, ahol a magyar nevelési nyelvet hátrányként élik meg az iskolában. 

„Ukrán osztályba jár. Sokkal könnyebb lett volna, ha ukrán óvodába jár. Egyrészt a 

beilleszkedésbe sokat segített, mert nem idegenkedtek a közösségtől, de így a nyelvben 

nem, mert magyarul beszélünk itthon is, ezért nem. Hátrány most még inkább.” – 

3_Nő_1977_magyar nemzetiségű_ukrán iskola. 

Beregújfaluban a tannyelv megválasztását a kapott válaszokból kiindulva nem 

kezelhetjük a településtől, s annak iskolájától függetlenül. Kettős, s mégis összevont 

döntés áll a Beregújfalui Általános Iskolát választók motivációi mögött. Ez egyébként 

más településeken (pl. Beregszász) az óvoda nevelési nyelvének megválasztásánál is 

fontos tényező a kérdőíves felmérés eredményeinek tükrében; miszerint jó óvónőt 

keresnek a szülők, s azzal együtt, vagy amellett és után választanak nevelési nyelvet. 

„Itt ugyanolyan jók a tanárok meg minden, ha a gyerek fogékony, megtanulja. Beregre 

én szerintem értelmetlen, nincs értelme menni. Minek, csak azért, hogy mondjuk, hogy 

Beregre jár a gyerek? Azért nincs értelme. Én szerintem ugyanazt megtanulták, 

megtanulta az én gyermekem is, meg na, más gyermeke is, s utána mentek tovább 

felvételizni és bejutottak. S a beregiből hányan, majdnem senki.” (ti. a Beregszászi 

Bethlen Gábor Magyar Gimnáziumba). – 2_Férfi_1979_magyar nemzetiségű_magyar 

iskola. 

A követéses vizsgálatban részt vevő szülők közül a magyar tannyelvet választók 

tehát egyben Beregújfalu és iskolája mellett is letették voksukat, illetve támogatják a 

fennmaradását. Általános iskola lévén ugyanis a szülők azt is számításba kell vegyék, 
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hogy utána hová szeretnék gyereküket beíratni, vagyis milyen iskolai jövőképet látnak 

gyermekükben, mit szánnak számára. Ebből a szemszögből nézve eddig két út állt a 

szülők előtt. Iskolaváltásokkal jut el a középiskola befejezéséig, vagy egy intézményben 

tanul mindvégig. Az utóbbi döntés eredménye a szomszédos település iskolája. Azok a 

szülők, akik ezzel nem értenek egyet, vagy az elemi oktatás után (általános negyedik), 

vagy az általános iskola befejezése után váltanak Beregújfaluról Nagyberegre, 

Beregszászra, ritkább esetben egyéb helységek iskolájára. S bár Beregújfalu népességi 

mutatói szerint el tudna tartani egy középiskolát, a születendő gyermekek száma mégis 

alacsonynak bizonyul ehhez, s ezt tovább nehezíti, hogy többen „felesleges kitérőnek” 

tekintik a helyi oktatásban való részvételt. 

„Hát Beregre, mert itt csak általános van, ukránból meg csak 4 osztály. S akkor megint 

át kell menni, más osztály, meg más barát.” – 16_Férfi_1978_magyar 

nemzetiségű_ukrán iskola. 

A helyi iskola, s egyben a magyar tannyelv választását nehezíti még a szülők 

részéről a településen a cigány lakosság népesedési és iskolai oktatásban való részvételi 

arányának együttes növekedése: 

„Anya: Tudod, most már az a baj, hogy most már nehéz az iskolának vissza (ti. szerezni 

a régi státuszát). S most már abba van az iskola, hogy vissza kén szerezni. De, meg hát 

sok a cigányság. 

Apa: Eddig volt a cigány kisebbség, most már van a magyar kisebbség. Mert az I. 

osztályában is 7 magyar és 8 cigány gyerek van. Most már a magyar a kisebbség. … 

Úgy, ahogy járnak. Nincsenek többen, mint a magyarok, de járnak. Nekik jó, ottan ők 

ebédet kapnak meg stb. Már ezért is elmennek.” – 6_Férfi_1970_magyar 

nemzetiségű_magyar iskola; 5_Nő_1971_magyar nemzetiségű_magyar iskola. 

Továbbá a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnáziumba sikeres felvételivel 

bejutó tanulók távozása okán a magyar tanulói létszám tovább csökken. A 

gimnáziumban való tanulást pedig iskolabusz-közlekedés is segíti, melyet pl. más 

Beregszászba utazó kisdiák nem vehet igénybe, illetve ha mégis, akkor fizetnie kell érte. 

„Mert minél tovább, annál kevesebben adják egyrészt Újfaluba, másrészt meg az itteni 

ukránba. … Az emberi butaság, én azt sem értem, hogy odaadják Beregre, pedig ott 

sokkal rosszabb, amit meg tudnak tanítani nekik. Ott sokkal rosszabb, gyengébb az az 

iskola, csak Beregszászba meg sokan anyagilag nem bírják. Most, ha jobbat akarsz, 
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akkor beadod Beregszászba, de Újfaluba meg az rossz .. hogy ugye kicsi még, még nem 

küldöd el városra. Anyagilag meg azt nem bírni, hogy minden reggel vigyed, meg menj 

érte. … Meg amúgy is költséges. Míg egy magyar osztályos kap könyveket, meg kap 

segélyt ugye évente. Az ukránnak nekünk ráfizetés, mert nekünk meg kell venni 

mindent.” – 4_Férfi_1977_magyar nemzetiségű_ukrán iskola. 

A helyben maradásra ad némi lehetőséget a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 

Magyar Főiskola, ahol 2014 szeptemberétől Felsőfokú Szakképzési Intézet kezdte meg 

működését. Itt felsőfokú „ifjú szakember” (molodsij specialist) szintű okleveleket 

szerezhetnek a 9. és 10. osztályt elvégzett diákok a következő szakokon: 

óvodapedagógia, szociálpedagógia, alkalmazott matematika, turizmus, valamint 

könyvvitel. Akik 2015-ben vagy korábban szereztek molodsij specialist végzettséget 

Ukrajnában, szertifikát benyújtása nélkül, az intézményben tett felvételi vizsga alapján 

is felvételt nyerhetnek a felsőoktatásba, abban az esetben, ha rokon szakra jelentkeznek. 

Az egyes intézmények felvételi szabályzatuk mellékletében felsorolják, hogy az 

intézmény milyen szakjaira milyen „ifjú szakember” diplomával nyerhetnek felvételt a 

diákok anélkül, hogy részt kellene venniük a független tesztelésen.41 A Rákóczi-főiskola 

2015-re vonatkozó felvételi szabályzatának 3. sz. melléklete taglalja azon szakokat, 

illetve azok keretszámait, melyek alapján az „ifjú szakember” diplomával rendelkezők 

az intézményben tett felvételi vizsga alapján, szertifikát benyújtása nélkül folytathatják 

BA/BSc képzési szinten tanulmányaikat.42 

Mindez az ukrán érettségi miatt gyermeküknek ukrán tannyelvet választó szülők 

arányának csökkenését is okozhatja, illetve ugyanezen okból kifolyólag a Beregújfalui 

Általános Iskola presztízsét is megfelelő szintre emelheti, amennyiben ez nem csak a 

2015-ös évre fog vonatkozni. A felsőoktatást (is) érintő szabályok, rendeletek folytonos 

változása mellett azonban 2016-ra is megváltozhat. 

A tannyelv megválasztása tehát adott esetben a szülők egyéni motivációi (melyek 

vélt vagy valós tényeken alapulnak, lásd anyanyelvi tanulás hatékonysága vagy 

boldogulás ukrán nyelvvel) és az adott iskola képzési foka (ti. elemi, általános vagy 

középiskola) mellett a gyereknek szánt iskolai jövőkép összességéből tevődik össze. Az 

iskolai jövőképet (ti. a gyermekükét) pedig az aktuális politikai-gazdasági, esetleg 

                                                      
41  Vö. Felvételi Tájékoztató 2015. 14. oldal. (http://www.flipsnack.com/98F87CC7C6F/felveteli-
tajekoztato-2015-momentum-doctorandus.html) 
42http://kmf.uz.ua/hun114/images/stories/2015/felveteli/dodatki_magy.pdf 
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nyelvpolitikai helyzetnek megfelelően szemlélik a megkérdezett szülők. Mindez azt 

jelenti, hogy a tannyelv, illetőleg a nevelési nyelv megválasztása igen bonyolult és 

összetett kérdés, főként, ha azt nem csak a nyelvi tényezők felől közelítjük meg. 

Továbbá Beregújfalu esetében egyéb helyspecifikus tényezőkkel is számolhatunk. 

Mielőtt az oktatás kárpátaljai és beregújfalui jövőképére térnék a szülők 

szemszögéből nézve, szükségesnek tartom az ukrán tannyelv választásának mint az 

ukrán nyelv elsajátítását célzó motivációnak a vizsgálatát néhány gondolat erejéig. 

A gyermeküknek választott tannyelvtől függetlenül a megkérdezett szülők 

válaszoltak arra a kérdésre, szerintük meg lehet-e tanulni ukránul egy magyar tannyelvű 

iskolában. A válaszokból az derült ki, hogy meg lehet tanulni, „csak nem olyan szinten” 

(ti. magas fokon) – kivételt képez ezalól 2 szülő, akik szerint nem lehet. 

„Hát, szerintem olyan szinten nem, hogy mindent meg tudjon tanulni a nyelvről is. Mert 

ha nem sikerül neki külföldre menni tanulni, ahol magyarul kellene például, akkor itt 

nagyon muszáj, hogy mindent tudjon.” – 11_Nő_1986_magyar nemzetiségű_ukrán 

iskola. 

Itt feltehetjük a kérdést, ezek szerint a nyelv(tudás) a minden, az elérni kívánt cél? 

Az ukrán nyelv elsajátításának célként való kitűzéséről a gyermekeknek választott 

tannyelv kapcsán már születtek kutatások (lásd pl. SÉRA 2010b), a Beregújfaluban 

kapott válaszok ezekhez kapcsolódnak. Az eddigi kutatások azt mutatták, hogy az ukrán 

nyelv ismeretét (az ukrán iskola választásával) gyakran tekintik a kárpátaljai magyar 

szülők a siker kulcsának, a későbbi boldogulás szinte egyetlen lehetőségének. Ehhez 

egy-egy szülő Beregújfaluban plusz költségekkel is hozzájárul inkább, mivel sikeres 

befektetésként tekint rá. 

„Szóval, egyszóval sokkal költségesebb. Mert tényleg, hogyha vesszük azt, hogy minden 

nap mennyit kell fizetni azért, hogy menjen, jöjjön a gyerek, míg más, akárhova, a 

gimibe vagy a beregi iskolába viszi a busz. Tehát az teljesen leesik a vállukról a 

szülőknek. Szóval, költséges. De azért hosszú távon mégiscsak megéri. Mert itt élünk, s 

aki nem tud ukránul, az egy kicsit nehézkes.” – 4_Férfi_1977_magyar 

nemzetiségű_ukrán iskola. 

Az ukrán nyelv elsajátítása során/mellett a tananyag elsajátítása kérdéses 

maradhat ebben a felállásban, a szülői válaszokból (egyik családban a két gyerek közül 

az idősebb már Beregszászban tanul ukrán tannyelven) az is kiderül, hogy a tudás 
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kevésbé számít, mint a nyelvtudás, sőt azzal együtt a betagozódás, az ukrán 

társadalomba való beilleszkedés. Az iskolaválasztás kapcsán romániai kutatásaik 

alapján az ottani nyelvészek kiemelik, hogy a román tannyelvű iskola a kisebbségi 

kulturális-társadalmi viszonyrendszerből való kilépés egyik empirikusan beazonosítható 

momentuma (SORBÁN 2011: 11). 

„De megszokás szerint a szünetbe is, sokkal inkább ukránul beszélnek. Nem nagyon 

beszélnek magyarul a gyerekek egymás között. … A tanár is azt mondja, hogy ő inkább 

megpróbálja vegyesen ültetni őket, megpróbál egy magyart egy ukrán mellé ültetni, 

hogy még közbe is inkább ukránul beszéljenek. Hogy ne is legyen ciki. S vegyesen 

megpróbálja, törekszik is arra, hogy az osztály összetartson. Ne legyen az, hogy 

mittudomén milyen szuper tanulók legyenek, hanem összetartók legyenek és ne cikizzék 

ki egymást, fogjanak össze, egy jó kollektíva legyen.” – 4_Férfi_1977_magyar 

nemzetiségű_ukrán iskola. 

Másik aspektusa a tannyelvválasztási motivációknak az ún. mozgó identitástudat 

vagy az államnyelvnek és/vagy beszélőinek tulajdonított magas szimbolikus érték, 

melyet az aktuálpolitikai helyzet befolyásol (mozdít el vagy vissza) leginkább. S a 

társadalom (ti. külvilág) felé ennek prezentálása mindenképpen megjelenik: 

„Most ahogy bejött ez a jó világ ugyebár, mindenki széjjelszakadt: ukránok azt 

mondják, csak ukránul beszélj! Magyarok tartsák itt magukat, jóvan behozzák 

(ti.nyelvtörvény), de ezek ellene. Itt nincs semmilyen összetartás, ezér van ez, hogy én 

adom ukránba, mer magyarul mi megtartsuk a szokást meg a tanulást, de ha valami 

még rosszabb lesz, mert látod te is, hogy mik folynak Kijevbe, ha valami, tudjon 

legalább ukránul. Mer ha nincs idő rá foglalkozni, ha iskolába nem jár, akkor nem fog 

megtanulni sehogyse. Szerintem azér, azér megy mindenki. … S persze, ha úgy lenne, 

mint régen, akkor magyar iskolába adnám. Ez szerintem mindenkinek ez az alapja, aki 

odaadja az ukránba, mer más alapja szerintem nincsen.” – 16_Férfi_1978_magyar 

nemzetiségű_ukrán iskola. 

Mindezekkel együtt, s a fentiek függvényében a magyar oktatás jövőképét a 

megkérdezett szülők pesszimistán látják akár Beregújfaluról, akár Kárpátaljáról legyen 

szó, s akár magyar, akár ukrán tannyelvet választottak gyermeküknek. 

„Hát most jelen pillanatba a magyar nagyon nagy veszélyben van. Hát én nem tudom.” 

– 13_Nő_1981_magyar nemzetiségű_magyar iskola. 
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„Hát a magyart siralmasan. S itt az iskola is rosszabb és sok a cigány” – 

3_Nő_1977_magyar nemzetiségű_ukrán iskola. 

Beregújfalu, valamint iskolájának jövőképét illetően a szülők az alacsony 

gyereklétszám következményeitől, az elemi osztályokat követő iskolai elvándorlástól, 

továbbá a roma gyerekek lakosságon belüli létszámának emelkedésétől tartanak. 

„Tudod, mi eszi meg most Újfalut? Negyedik osztály után a gimnázium. Meg a 

cigányok. Ez miránk szégyen, hogy ők vállalnak gyereket, mi meg nem.” – 

5_Nő_1971_magyar nemzetiségű_magyar iskola. 

„Az első négy osztályban szerintem mindenképp maradnak gyerekek. De mióta ugye 

működik ez az iskolásbusz-rendszer, így kényelmes a szülőknek, hogy busz viszi, hozza 

őket, nem kell utaztatni. Nem kerül, vagy nem sokba, minimálisba kerül az iskola. És 

szerintem ezt kihasználják a szülők és emiatt, ötödik osztálytól nem maradnak itt a 

gyerekek. Az okosabbak minden éven elmennek negyedik után a gimibe. Nincsen osztály 

a gimiben, hogy ne lenne benne újfalusi, Minden éven van felvételi…csak látjuk minden 

éven, hogy a nagy része elmegy a gimnáziumba, marad két magyar, az már nem marad 

itt a cigányokkal. S akkor átmennek inkább Beregre. Tavaly is ez volt.” – 

20_Férfi_1974_magyar nemzetiségű_magyar iskola. 

S végül specifikus, ám mégis fontosnak bizonyuló szempont a fentiek mellett a 

szülői tannyelvválasztási döntéseknél a tapasztalt minta követése, a „szomszéd/ismerős 

divathullám”, vagyis a vélt, s nem valós érvek felsorakoztatása (vö. pl. SÉRA 2014). 

„Hát igen, mert most tudod, a szülők leülnek, csak mondok egy ilyen példát. Leülnek a 

szülők, és akkor Te hova adod a gyereket? Azt mondja Beregre. Jaj, hát akkor adom én 

is. Érted. Ha a tied oda fog menni. De azt először is végig kéne azt az egészet gondolni, 

hogy érdemesebb ott tanítani a gyereket vagy itt érdemesebb. Mert most én is azt 

mondom például, hogy itt nálunk a tanárok eleg na, eleg jól megtanítsák a gyerekeket 

na mindenre, amire kell, mindenre, amire szükségük van, erre az első beinduló 

pontokba, úgyhogy jók itt.” – 2_Férfi_1979_magyar nemzetiségű_magyar iskola. 

A fentiek alapján megállapítható tehát, hogy a szülők tannyelvet illető döntései 

mögé egy árnyaltabb, illetve még bonyolultabb képet helyezhetünk a követéses 

vizsgálat eredményei alapján. Az aktuálpolitika mellett fontos szempont az adott család 

nyelvpolitikája, továbbá az ún. szomszédpolitika, melyek külön-külön vagy akár 

együttesen is befolyásoló tényezőkként jelenhetnek meg a döntési folyamatban. 
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6.5. Összefoglalás 

Kérdőíves kutatást végeztem szülőfalumban 2012. január 5–9. között. A vizsgált 

időszakban még óvodába, de 2012 szeptemberétől iskolába készülő gyerekek szüleit 

célozta meg a kutatás. Egy nyílt és zárt kérdéseket tartalmazó kérdőívben nyilatkoztak a 

felkeresett szülők. A mintába 20 fő, vagyis 10 szülőpáros illett, akik 2014-ben ismét 

adatközlők voltak: a korábbi kérdőívet kiegészítő kérdésekre válaszolva. 

Beregújfalu magyar többségű település, egyelőre sem a magyar nyelvű óvodája, 

sem iskolája nincs kitéve a bezárás veszélyének – a 2012-es állapotok szerint legalábbis. 

A kutatás során megkérdezett 20 adatközlőből az a 3 válaszadó szülő, aki ukrán 

anyanyelvű és nemzetiségű, nem érezte úgy, hogy a magyar tanítási nyelvű óvodát – 

amelyet gyerekeik akkor látogattak – ukrán nyelvűre kellett volna cserélniük, illetve 

fontosnak tartották, hogy az óvodai nevelés során gyermekük elsajátítsa a magyar 

nyelvet. Elmondásuk szerint ugyanis ők is örülnek neki, hogy gyerekkorukban a szüleik 

magyar óvodába íratták őket, s így magyarul is megtanultak. 

A magyar anyanyelvű szülők (17) közül 15 jó döntésnek vélte a magyar óvoda 

választását, fontosnak tartotta a magyar nyelv ápolását, fennmaradását, ami biztató a 

magyar oktatási hálózat fennmaradására nézve Kárpátalján (ebben az esetben 

Beregújfaluban). Az óvodát követő iskola tannyelvének megválasztása inkább a szülők 

iskolai tannyelvével való összehasonlítás céljából került bele a vizsgálatba. A kapott 

adatokból pedig kiderült, hogy a magyar iskolát végzett szülők (Beregújfalura 

vonatkoztatva legalábbis) nagyobb arányban készültek magyar tannyelvű iskolát 

választani gyerekeiknek foglalkozásuktól függetlenül. 

A vizsgálat adatai alapján megállapíthatóvá vált, hogy a beregújfalui szülők 

tannyelvvel kapcsolatos döntése már az óvodáskorban is tudatos (függetlenül attól, hogy 

a községben csak egy választási lehetőség áll a szülők rendelkezésére – magyar 

tannyelvű óvoda). Továbbá a mintába illő ukrán anyanyelvű és nemzetiségű szülők (3) 

választása a magyar óvoda után egyértelműen ukrán tannyelvű iskolára esik majd. 

A válaszok alapján minden második szülő érezte úgy, hogy veszély fenyegeti a 

magyar nyelvű oktatási hálózat fennmaradását Kárpátalján, s főként az ukrán tannyelv 

előnyben részesítése miatt. Ez 2014-re annyiban módosult, hogy majdnem minden szülő 

veszélyhelyzetben lévőnek ítélte meg a helyi iskola meglétére, fennmaradására 

vonatkozó gondolatait, mégpedig az alacsony gyereklétszám, az elemi osztályokat 



129 

 

elvégzők más intézményekbe vándorlása, illetve a roma gyerekek nagy arányú 

létszámemelkedése miatt. 

A fentiek igazolják azt a gondolatot, miszerint a spontán, szinte természetszerűen 

bekövetkező egymásra hatás mellett erőteljes szerep jut a politikai döntéseknek, 

kisebbségi törvényeknek, az anyanyelvi oktatási lehetőségeknek, társadalmi és 

kulturális szokásrendszernek, valamint nem elhanyagolhatóan az egyén, illetve a 

családban döntéshelyzetben lévő személy nemzeti- kulturális öntudatának (BURÁNY 

2010: 89). 

Az óvodai oktatás szerves része a kisebbségi oktatási rendszereknek, éppen ezért 

igaz az oktatásnak ezen szintjére is GÖNCZ LAJOS megállapítása: a nyelvi szempontból 

heterogén közösségekben élő családok számára gyermekük oktatási nyelvének 

megválasztása a legfontosabb kérdés. S mint a gyerekek jövőjével kapcsolatos minden 

egyéb döntésnek, ennek is megalapozott és következményeit számbavételező 

választásnak kell lennie (vö. GÖNCZ 2004: 275). 

A fejezet bevezetőjében említett családi nyelvpolitikát boncolgatva pontosabb 

képet kaphatunk a szülői döntésekről, azok hátteréről. A szülőkkel készített kiegészítő 

beszélgetések nyomán megállapíthatóvá vált, hogy 2014-re az eltervezett iskolai 

tannyelv megválasztásától egy család tért el – magyar helyett ukrán tannyelvet 

választottak az ukrán osztály elindításáért (is), illetve a korábban bizonytalan család 

magyar tannyelvű osztályba íratta gyermekét, így a 10 család fele magyar, fele ukrán 

tannyelven taníttatja gyermekét. Ez látszólag azt jelenti, hogy a magyar nevelési nyelvű 

óvoda ugyanúgy feltételezhet magyar és ukrán tannyelvű iskolai életutat is a 

továbbiakban. Beregújfaluban azonban csak magyar nevelési nyelvű óvoda van. A 

kérdést megvizsgálva azokon a kutatópontokon, ahol az óvodák és az iskolák tannyelvét 

illetően is van/volt választási lehetősége a szülőknek a kérdezés időpontjában (ezek 

Beregszász, Nagyszőlős és Aknaszlatina) a magyar nevelési nyelvű óvodát inkább 

magyar tannyelvű iskola követi a szülői tervek, elképzelések szerint. Az 

összeredmények szerint 240 olyan óvodás szerepelt az elkészült adatbázisban, akik 

szüleinek az óvoda és az iskola tannyelvét illetően is volt választási lehetősége. Az 

óvodai nevelési nyelv megoszlása szerint 115 gyerek magyar és 125 gyerek ukrán 

nevelési nyelvű óvodába vagy óvodai csoportba járt a kérdezés időpontjában. A szülői 

elképzelések szerint a magyar nevelési nyelvű óvodát látogató gyerekek háromnegyedét 
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(75,6%-át) adják, illetve adták 2015 szeptemberében magyar tannyelvű iskolába (vö. 

PAPP 2012: 405).43 

A két vizsgálat között mindössze két év telt el, a szülői vélekedések az oktatás-

nevelés tannyelvéről – ezt a vizsgálati módszer különbözősége is eredményezheti – 

azonban jóval összetettebb képet mutatnak. 

A tannyelv megválasztása a szülők egyéni motivációi (melyek vélt vagy valós 

tényeken alapulnak, lásd anyanyelvi tanulás hatékonysága vagy boldogulás ukrán 

nyelvvel) és az adott iskola képzési foka (ti. elemi, általános vagy középiskola) mellett a 

gyereknek szánt iskolai jövőkép összességéből tevődik össze. Az iskolai jövőképet (ti. a 

gyermekükét) pedig az aktuális politikai-gazdasági, esetleg nyelvpolitikai helyzetnek 

megfelelően szemlélik a megkérdezett szülők. Lényeges mozgatórugóként jelenik meg 

az ukrán tannyelv melletti döntés oldalán az, hogy a szaktudás, sőt az ukrán nyelv 

tudása sem annyira motiváló, mint az ukrán társadalom felőli elfogadás, befogadás – a 

kívánt integráció faktora. A szülők ugyanakkor az óvodára hasznos, az iskolakezdéshez 

szükséges és előnyös nevelési intézményként tekintettek válaszaik alapján. Ez azért is 

fontos tényező az oktatás, taníttatás folyamán, mivel egy sikeres együttműködés (óvoda 

és iskola, valamint oktatási szakemberek közötti) alapja lehet a nyelvi tervezés során. 

Összességében tehát egy bonyolult és összetett kérdésről beszélhetünk, amennyiben a 

tannyelv és a nevelési nyelv megválasztását nem csak a nyelvi tényezők felől közelítjük 

meg, valamint valószínűsíthetően minden esetben – csakúgy, mint Beregújfalu esetében 

– egyéb helyspecifikus tényezőkkel is számolhatunk. 

 

  

                                                      
43 Ezeknél az eredményeknél a válaszadók anyanyelvét nem vettem figyelembe. 
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7. Óvodai nevelés óvónők szemével (Kárpátalja és Vajdaság) 

7.1. Óvodai nevelési célok és elvek Ukrajnában és Szerbiában44 

Az óvodai nevelési célok és elvek tárgyalása előtt nézzünk néhány alapvető információt 

a (ma) szerbiai Vajdaságról (Kárpátaljáról lásd a 2.1. és az 5.5. alfejezeteket). 

Kárpátalja Ukrajna lakosságának kb. 2,6%-át adja. Vajdaság a Szerb Köztársaság 

területének és lakosságának több mint egyötödét adja. Kárpátalja a 2001-es 

népszámlálás időpontjában 17 közigazgatási egységre, ezen belül 13 járásra és 4 ún. 

megyei alárendeltségű városra volt felosztva (MOLNÁR–MOLNÁR 2005: 12). 

Településeinek száma 609, a Kárpátalján élő magyarok az Ukrajnában élő magyarok 

96,8%-át adták 2001-ben (MOLNÁR–MOLNÁR 2005: 21). Vajdaság településeinek 

száma 464; három nagyobb tájegységre tagolódik, ezek: Bánát, Bácska és Szerémség. 

Közigazgatásilag hét körzetből áll: Észak-Bácska, Nyugat-Bácska, Dél-Bácska, Észak-

Bánát, Közép-Bánát, Dél-Bánát és Szerémség körzetéből. Vajdaságban él a szerbiai 

magyarok 99%-a, ez a 2011-es népszámlálás adatai alapján 253 899 fő45 (vö. GÁBRITY 

2011: 13). 

 

37. ábra. Magyarok a vajdasági községekben46 

 
                                                      
44 Kutatói szakkollégiumi ösztöndíjasként 2014. március 31. – április 11. között lehetőségem nyílt a 
szerbiai Szabadkán a Verbi Nyelvi Kutatóműhelyben szakmai gyakorlaton részt venni, mely lehetőségért 
ezúton szeretnék köszönetet mondani a Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiuma Kutatói 
Szakkollégiumának, valamint Vukov Raffai Évának, a Verbi Nyelvi Kutatóműhely vezetőjének szíves 
segítségéért. 
45 http://kitekinto.hu/karpat-medence/2012/12/01/fogynak_a_vajdasagi_magyarok_is/#.VWr82VLrI54 
46 Interneten elérhető: http://www.hhrf.org/htmh/021_terkepek/text027/doc_upload/vajd2.jpg 
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Ukrajna és Szerbia az oktatás szerkezetét tekintve – így az óvodai nevelést is – 

nem hasonlítható össze párhuzamosan, ezért az alábbiakban az óvodai nevelés céljai és 

elvei, illetve a dolgozat témájának megfelelően, az óvodában használható nyelv mentén 

vizsgálom meg közelebbről. 

 

Az óvodai nevelés elvei Ukrajnában: 47 

– az óvodai oktatási szolgáltatások elérhetősége valamennyi állampolgár számára, 

– egyenlőség – a gyerekekben rejlő különböző fokú/mértékű tehetség, adottság, 

hajlam felismerése, a különböző tudásszinttel bíró gyerekek felzárkóztatása, 

– egységes modell alkalmazása a gyermek fejlődésében, oktatási-nevelési téren, 

egészségügyi téren, 

– az óvodai és a szülői nevelési tevékenységek összehangolása, 

– az óvoda és az általános iskola közötti következetesség és perspektíva megléte, 

– az óvodai nevelés világi jellege, 

– a gyermek egyéniségének kialakulását támogató orientációs módszer 

alkalmazása, 

– a pedagógiai folyamat demokratizálása és humanizálása, 

– az óvodai nevelésben részt vevő gyermek fejlődési szintjének 

megfeleltethetősége az életkori fejlődési normáknak. 

Az óvodai nevelés céljait nem, helyette feladatait fogalmazza meg továbbá a 

törvény: 

– a gyermek fizikai, mentális és lelki egészségének védelme és erősítése, 

– a gyermek nevelése a következőkre: Ukrajna szeretete, a családhoz való 

tiszteletteljes viszonyulás, a nemzeti hagyományok és szokások tisztelete, az állami és 

az anyanyelv tisztelete és szeretete, az ukrán nép nemzeti értékeinek tisztelete, valamint 

ugyanez más népek esetében is, felvilágosult énkép kialakítása, a gyerekeket körülvevő 

környezet ismerete, 

– a gyermek egyéniségének, egyediségének kialakítása, a képzelőerő fejlesztése, 

szociális tapasztalatszerzés, 

                                                      
47 Lásd Ukrajna törvénye az óvodai nevelésről. A Legfelsőbb Tanács Közlönye (Відомості Верховної 
Ради України (ВВР)). 49/2001. szám. I. fejezet, 6. és 7. bekezdés. 
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– az óvodai nevelés alapprogramjának való megfelelés, a gyermek azon 

képességének biztosítása, hogy megfelelően tudjon beilleszkedni egy szociális 

közösségbe, ill. az oktatási rendszer következő lépcsőfokára lépéshez való megfelelő 

felkészítés, 

– a gyermek családjának szociális-pedagógiai támogatása. 

 

Az óvodai nevelés céljai és elvei Szerbiában: 48 

Az iskoláskor előtti nevelési-oktatási tevékenység célja támogatást nyújtani: 

– az iskoláskor előtti korosztályú gyermek teljes körű fejlődéséhez és jólétéhez, 

feltételeket és ösztönzést nyújtva ahhoz, hogy fejlessze képességeit, gazdagítsa 

tapasztalatait és ismereteket szerezzen magáról, másokról és a világról;  

– a család nevelői szerepéhez; 

– a további oktatáshoz és neveléshez, és a közösségbe való bekapcsolódáshoz;  

– a gyermek képességeinek fejlesztéséhez, a társadalom továbbfejlődésének és 

előrehaladásának alapfeltételeként. 

Az iskoláskor előtti nevelési-oktatási tevékenység alapelvei: 

– hozzáférhetőség: az iskoláskor előtti nevelési-oktatási tevékenység minden 

formája egyenlő jogon igénybe vehető és hozzáférhető, diszkrimináció, és nemi, 

szociális, kulturális, etnikai, vallási vagy egyéb hovatartozás, tartózkodási- vagy 

lakhely, anyagi helyzet vagy egészségügyi állapot szerinti, fejlődési nehézség vagy 

fogyatékosság és rokkantság miatti, illetve más alapon történő megkülönböztetés nélkül, 

a törvénnyel összhangban; 

– demokratikusság: a gyermekek és családok szükségleteinek és jogainak 

figyelembe vétele, beleértve a vélemény tiszteletben tartására, az aktív részvételre, a 

döntésre és a felelősségvállalásra való jogot;  

– nyitottság: kapcsolatteremtés a családokkal, az oktatási rendszer más 

intézményeivel (iskola), a közösséggel (művelődési, egészségügyi, szociális 

intézményekkel), a helyi önkormányzattal és a szélesebb társadalmi közösséggel; 

– hitelesség: a gyermek átfogó megközelítése, az iskoláskor előtti korosztály 

fejlődési jellegzetességeinek, a másságnak és egyediségeknek figyelembe vétele, a játék 

                                                      
48 Lásd Törvény az iskoláskor előtti nevelésről és oktatásról. Az SZK Hivatalos Közlönye 18/2010. szám. 
I. Alaprendelkezések, 4. szakasz. 
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mint az óvodás korú gyermek hiteles kifejezési módjának és tanulási eszközének 

ápolása, és a kulturális sajátosságokra való támaszkodás;  

– fejlesztés: különböző formák és programok fejlesztése az iskoláskor előtti 

tevékenység keretében, a gyermekek és családok igényeinek megfelelően és a lokális 

közösség lehetőségeihez mérten, az értékelésen és önértékelésen alapuló folyamatos 

fejlesztés, és a pedagógiai újítások iránti nyitottság. 

A fent említett szempontok szerinti összehasonlításból megállapítható, hogy nem 

különül el élesen a két ország oktatási törvény tekintetében. A nevelési elvekben az 

egyenlő feltételek, a család és az óvoda együttes munkája a gyermekek nevelését 

illetően, valamint az iskolára való felkészítés szempontjából mindkét ország hasonlóan 

törvénykezik. Ukrajnában feladatokat, Szerbiában célokat fogalmaz meg a törvény. 

Különbözik a két törvény a célok és feladatok megjelenésében, megfogalmazásában. Az 

ukrajnai óvodák számára feladatokat fogalmaz meg a törvény, mely feladatokhoz 

tartozik az állam (ti. Ukrajna) iránti szeretetre, az anyanyelv és az államnyelv iránti 

tiszteletre nevelés. A szerb törvény ilyen nacionális jelleggel nem rendelkezik. 

Az óvodai nyelvhasználat tekintetében is látható a különbség a két ország között – 

Szerbiában a nemzeti kisebbségek tagjainak a nevelés és oktatás anyanyelven való 

folytatásához való jogának leírásában (lásd 20. táblázat). Szerbiában törvény 

rendelkezik az óvodai nevelés nyelvhasználatáról. Ukrajnában pedig az óvodai 

nyelvhasználatot alkotmányi, illetve nyelvtörvényi keretekhez köti a hatályos oktatási 

törvény. Ennek tekintetében Ukrajnában szavatolt a regionális vagy kisebbségi nyelven 

való oktatás az ország oktatási jogszabályainak megfelelően. Mindezt azért érdemes 

kiemelni, mivel Ukrajna fennállása óta az oktatási törvények (amelyekből kettő 

született) nem, viszont az oktatást szabályozó jogszabályok, oktatási rendeletek annál 

változatosabbak.49 Emellett pl. a kisebbségi nyelvhasználatot védő egyik nemzetközi 

egyezményből, dokumentumból, a Kisebbségi Nyelvek Európai Kartájából 

(részletesebben lásd pl. BEREGSZÁSZI–CSERNICSKÓ 2004: 35–50) Ukrajna a minimumot 

vállalta (BEREGSZÁSZI–CSERNICSKÓ 2004: 54) teljesítendőként önmagára, amellyel 

mintegy védelmi gátként élhet a dokumentumban megfogalmazott ajánlások 

vállalásával/betartásával szemben. 

                                                      
49 Lásd pl. http://www.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/690/normativno_pravova-baza/ – az Oktatási 
Minisztérium honlapján található óvodai nevelést szabályozó törvényeket, rendeleteket, jegyzőkönyveket, 
miniszteri (ti. oktatási miniszter) leveleket stb. – letöltés ideje: 2014. június 12. 
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Mindkét régióban az oktatási törvények szerint működhet vegyes csoport az 

óvodai nevelésben. A vegyes jelző mindkét esetben fedhet vegyes korosztályú 

csoportot, azonban Ukrajnában vegyes nyelvű óvodai csoport nincsen, Szerbiában erre 

van törvényben foglalt lehetőség. 

 

20. táblázat. Törvény által biztosított lehetőségek az óvodai nyelvhasználatban 
Ukrajnában és Szerbiában50 

Ukrajna Szerbia 

Az óvodában a nyelvhasználat az 
Alkotmányban és a nyelvtörvényben 
foglaltak szerint valósul meg. 
1. Az oktatás nyelvének szabad 
megválasztása. Az állampolgárok e 
törvény kereteiben realizálódó 
elidegeníthetetlen joga az államnyelv 
kötelező, oly mértékű elsajátítása mellett, 
amely elegendő az ukrán társadalomba 
való integrálódáshoz. 
2. Ukrajna állampolgárai számára 
szavatolt az állam- és a regionális vagy 
kisebbségi nyelvű oktatás. Ezt a jogot az 
iskola előtti gyermeknevelő intézmények, 
az általános középiskolák, az iskolán 
kívüli, a szakmai-műszaki, valamint a 
felsőfokú állami, illetve önkormányzati/ 
magán, ukrán, illetve más oktatási nyelvű, 
tanintézmények hálózatán keresztül 
biztosítják, melyeket a polgárok igénye 
szerint hoznak létre Ukrajnának az 
oktatásról szóló jogszabályainak 
megfelelően.  

A nyelvhasználat 
A nevelés és oktatás szerb nyelven folyik. 
A nemzeti kisebbségek tagjai számára a 
nevelés és oktatás anyanyelven történik, 
de lehet kétnyelvű, vagy történhet szerb 
nyelven is, ha a szülők és gyámok 
legalább 50%-a úgy dönt. 
Az iskoláskor előtti nevelési-oktatási 
program egy része vagy a teljes program 
megvalósítható idegen nyelven is. 
Az idegen nyelvű nevelési-oktatási 
program módját és feltételeit a miniszter 
írja elő. 
Az óvodai intézmény alapszabálya 
meghatározza a nevelői-oktatói munka 
nyelvét, az óvodai program pedig a 
megvalósítás módját. 
A kétnyelvű óvodai csoportokban a 
nevelő-oktató munka a jelen törvénnyel 
megszabott létszámnál 10%-kal kevesebb 
gyermekkel folytatható. 

 

A két régióban az óvodai nevelés a gyakorlatban – főként az iskolai előkészítés 

idején – az óvodában eltöltött idő tekintetében különbözik. Kárpátalján a gyerekek 

jellemzően egész nap, 10 órán át tartózkodnak az óvodában. Vajdaságban két – óvoda 

és napközi – forma a legelterjedtebb. Ezek közül az óvoda a délelőtti órákban (magas 

gyereklétszám esetén délelőtti és délutáni váltásban) ad lehetőséget a gyerekek óvodai 

foglalkoztatására. Ez azt jelenti, hogy az étkezés tízóraira (avagy uzsonnára) 

korlátozódik, illetve nincs csendes pihenő. A napköziben a gyerekek egész napos 

                                                      
50 Lásd Szerbia: Törvény az iskoláskor előtti nevelésről és oktatásról 2010. 5. szakasz; Ukrajna: Ukrajna 
törvénye az állami nyelvpolitika alapjairól. III. fejezet, 20. cikk. 



136 

 

munkarendben tartózkodnak az óvodákban. Kárpátalján az ún. „korotkotrevale” (rövid 

időtartamú) csoport, vagyis rövidített munkarendű csoport az, amely megfeleltethető a 

vajdasági óvodának az óvodában eltöltött idő alapján. Ezt a megoldást használja a helyi 

oktatási osztály pl. a roma nemzetiségű gyerekek óvodai nevelésbe való bekapcsolására, 

mivel esetükben az óvodai költségek kifizetése nehézségekbe ütközik, továbbá nehézkes 

az intézményes nevelésbe való bevonásuk. Az óvodai nevelésben részt vevők számára 

az étkeztetésért szükséges fizetni, melyet az állam támogat – így a szülők nem a teljes 

összeggel járulnak hozzá a gyerekek étkeztetéséhez. Mindkét régióban ez a gyakorlat. A 

Beregszászi járásban 2011-ig pl. egyetlen roma gyerek sem járt óvodába. Az óvodai 

nevelés kötelezővé válása után 3–4 órás csoportokat nyitottak (12 ilyen csoportot), 

melyekben három hónapon keresztül foglalkoztak a gyerekekkel (497 roma gyereket 

érintett a program). „Természetesen ez nem tekinthető teljes jogú óvodai nevelésnek, de 

legalább alapkészségeket fejleszt, a gyerek társaságban van, beszélget társaival, játszik 

stb.” – Beregszászi Járási Oktatási Osztály. 

Kárpátalján az óvodák az adott város vagy falu esetén a helyi önkormányzat, 

illetve a járás fennhatósága alá tartoznak, de mindegyik önálló óvoda. Vajdaságban ezek 

az óvodák, napközik intézményekbe tömörülnek. A Magyar Nemzeti Tanács adatai 

szerint a 144 óvoda/napközi 24 intézmény keretén belül működik. 

Az óvodai nevelést különböző óvodai programok, alaptervek mentén folytatják le 

mindkét régióban. Az Ukrajnában jelenleg érvényben lévő óvodai alapprogram lényege 

a készségfejlesztés kevésbé kötött formában, gyermekközpontú szemléletben. Ezt a 

gyakorlatban az óvónők többé-kevésbé tudják kivitelezni (főként az idősebb generációs 

óvónők, akik más módszertant tanultak és azzal dolgoztak korábban, vö. beregszászi 

óvodapedagógusok válaszai lentebb). Szerbiában A- és B-modell szerint lehet 

megvalósítani az óvodai nevelést, melyek közül az A szabadabb, a B kötöttebb 

foglalkozásokat jelent. Az A-modellben tematikus sarkok vannak kialakítva az óvodai 

csoportszobában, s a gyerek érdeklődésére van bízva, melyikben játszik. Az ukrán 

alapprogram tehát hasonló a szerb A-modellhez. A szabadkai és a környékbeli óvónők 

elmondása szerint többen a B-modellt alkalmazzák szívesebben, mivel így a 

gyerekekkel együtt, közösen érhetnek el eredményeket. Ennek lényege, hogy a 

foglalkozások kötöttebb jellegűek – csoportosan vagy párosan dolgoznak –, nem csak a 

gyermekek, illetve kedvük, pillanatnyi érdeklődésük határozza meg azokat. Így tehát 
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inkább a B-modell dominanciájával használják mindkét programot. Kárpátalján a 

korábbi óvodai tervek, illetve a jelenlegi gyermekközpontú alapprogram használata 

ugyanezt az eredményt produkálja a megkérdezett óvodapedagógusok szerint. 

A vizsgálatban megkérdezett pedagógusok, valamint egy-egy köztisztviselő 

válaszai alapján elmondható, hogy mindkét helyszín (ti. Kárpátalja és 

Vajdaság/Délvidék) az állami programok, tervek mellett vagy ellenére sajátos 

helyspecifikus jelleggel működik a mindennapokban. 

Szerbiában a 2006-os Alkotmány külön részben garantálja a nemzeti kisebbségi 

jogokat. Részletesen szabályozza és felsorolja a jogokat, azzal együtt, hogy van egy 

kiegészítő rendelkezése, miszerint Vajdaság Autonóm Tartomány fogadhat el egyéb 

jogszabályokat, amelyek serkentik a nemzeti kisebbség jogainak a megvalósulását. Ez 

azt jelenti, hogy azok a kisebbségek, amelyek a tartomány területén élnek, esetleg 

valamilyen plusz jogokkal is rendelkezhetnek. Akár több joggal azokhoz képest, akik 

nem a tartomány területén élnek, tehát ebbe a csoportba tartoznak bele a magyarok is. A 

középiskolai oktatás így elsősorban tartományi hatáskör alá esik, s nem az állami 

oktatási minisztérium hatásköre alá. Az óvodai nevelés s vele együtt az általános iskolai 

oktatás azonban továbbra is köztársasági hatáskör. Az óvodákban használt B-modell, 

esetenként kiegészítve az A-modellel helyi szinten lehetővé teszi a készségfejlesztésen 

belül az óvónők számára a nevelési tartalom bizonyos szintű meghatározását. 

Ukrajnában a jelenleg érvényben lévő óvodai program használatakor szintén 

ugyanez figyelhető meg a gyakorlatban. Az óvodai nevelés a nemzeti kisebbségek, így a 

magyarok figyelembevétele nélkül zajlik országos szinten. A fentebb említett 

helyspecifikus jelleg Kárpátalján mutatkozik meg, lévén, hogy az országnak ebben a 

megyéjében élnek a magyarok. A Beregszászi Járás Oktatási Osztályán (mely különálló 

Beregszász város oktatási osztályától) készített interjúból kiderül, hogy igyekeznek a 

kompromisszum keresésére. „A jelenleg érvényben lévő új program, mely az óvodai 

nevelés alapprogramja, rendkívül összetett, különböző készségek fejlesztését tűzi ki 

célul, azonban látszik, hogy nem megvalósítható. Ezt a programot kijevi szakemberek 

dolgozták ki, akik nem jártak még Kárpátalján, és nem jártak még Beregszászban… 

Nagyon nehéz a mi járásunkban… Mint mondtam, a tervet tudósok készítették, rengeteg 

vita övezi ezt a tervet az utóbbi két évben… a központi állami elvárást, hogy a tervek (ti. 

az óvónők napi munkaterve a foglalkozásokról) ukrán nyelven készüljenek, itt a 
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járásban mi nem várjuk el (Beregszász városában, s Kárpátalja többi helységében is 

igen). Tehát mondhatni, kompromisszumot keresünk… Magát a tartalmat a nevelők 

választják ki, a mi elvárásunk az alapkészségek fejlesztése: kreativitás, megismerés, 

nyelvi, érzelmi stb.” Kárpátalján (ill. a Délvidéken is) érdemes lenne tehát még inkább 

ezekre a kompromisszumos lehetőségekre támaszkodva az anyanyelvi nevelésről 

gondolkodni. 
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7.2. Óvónőkkel készített interjúk eredményei 

Beregszászban 2012-ben, Szabadkán és környékén 2014-ben óvodapedagógusokkal 

készült interjúkban az óvodai nevelésről, annak nyelvéről nyilatkoztak a 

megkérdezettek (Beregszász 8, Szabadka és környéke 7 óvónő). 

Kárpátalján Beregszászban a 4. sz., a 6. sz., a 18. sz. és a 19. sz. óvodák 

óvodapedagógusaival készült interjú. Délvidéken két kisrégióból (Tiszapart és Észak-

Bácska) Szabadka, Mohol és Kispaic településeken dolgozó óvónők válaszoltak a 

vizsgálat során. A következőkben ezeket az interjúkat a tannyelv szerepe, az oktatási-

nevelési támogatás mint esetleges befolyásoló tényező megléte, a szülők irányából 

érkező tapasztalatok, az óvodákban megtartott ünnepek, a magyar iskolahálózat 

meglétének kérdése, valamint annak jövőképe felől vizsgálom meg. 

A tannyelv kérdésköre a kisebbségi közösségek – így a határon túli magyarok – 

életében döntő jelentőségű az adott beszélőközösség fennmaradását tekintve. Ezt a 

megkérdezett óvónők, óvodapedagógusok is így látták. 

Beregszászban a magyar értékek, hagyományok, s elsősorban a magyar nyelv 

továbbadása miatt tartották fontosnak a magyar nyelvű intézményesített képzést. 

„Hát, hogy továbbvigyük a kultúránkat, ne hagyjuk el, azért valamit csöpögtessünk bele 

a gyerekekbe. S ha mindenki ukrán oviba járna, akkor már utána ukrán iskolát 

választanának, s így tovább…” – 4_2012_Beregszász. 

Továbbá az egyik óvónő kiemelte, miért fontos a magyar környezetből érkező 

gyerek számára a magyar nevelés. 

„… látom, hogy nagyon megsínylik a gyerekek, amikor ott csak orosz/ukrán óvónő van 

és ugye csak ukránul beszél a gyerekekhez, s akkor a gyerek olyan bizonytalan, nem érti 

mit szólnak hozzá, mit mondanak neki. S akkor ugye mit? … sír, s akkor az ember 

ilyenkor gondolkozik, hogy hoppá, azér csak kell a magyar! Ugye? Igen, hát hogy 

hiába, akarnám, hogy megtanulja (ti. az ukránt), de nem úgy, hogy csak bevágjuk az 

ukrán csoportba, s akkor nesze neked rögtön tódul rád az ukrán nyelv. Nem, igenis 

szükség van arra, hogy a gyerek magyarul kezdjen, magyarul. S azt pedig folyamatosan, 

szépen megtanulja az ukránt.” – 2_2012_Beregszász. 

Szabadkán és környékén a tannyelv szerepéről a magyarok életében az 

identitásformálás, a magyar nyelv fejlesztése, a hagyományőrzés, illetve a magyarság 

megmaradása tárgykörben fejtették ki gondolataikat a megkérdezettek. 
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„Szerintem az, hogy a hagyományaikat megőrizzük, ezzel, hogy a magyar nyelvet 

használjuk (ti. tannyelvként, nevelési nyelvként is). Szerintem az, hogy ne felejtsük el, 

hogy kik vagyunk.” – 12_2014_Mohol.51 

„Nagyon fontos az anyanyelvi oktatás, hogy a gyerek megtanuljon anyanyelvén 

gondolkodni és mindaz, ami ahhoz tartozik. A magyar nyelvhez a magyar kultúrához, 

hogy ezt megtanulja, hogy ezt a magáévá tegye, mert ha valójába, ha nemzeti identitása 

kialakul, akkor tudja meg igazából, hogy ő kicsoda. Fontosnak tartom. Volt erre példa 

egyébként, pont az a kislány, akinek nem magyar az anyanyelve, hanem horvát, és 

amikor elkerült az iskolába egy szerb közösségbe, akkor nem tudta, hogy ő kicsoda. Azt 

mondta, hogy én nem vagyok magyar, én nem vagyok szerb, de ki vagyok én akkor? 

Tehát ez egy ilyen identitás zavart idéz elő a gyermekben, úgyhogy szerintem nagyon 

fontos, hogy ő tudja, hogy ő hová tartozik, hogy ő kicsoda és hogy ezt ebben a korban ki 

kell alakítani és ezt a kultúrát, ami az ő anyanyelvéhez tartozik, ezt meg kell hogy 

ismerje.” – 10_2014_Szabadka. 

Az egyik óvónő pedig kifejtette, hogy többre tartja a barátkozást és a közös 

játékot magyar és szerb gyerekek között – s a barátkozás, közös játék által a 

nyelvelsajátítást mindkét irányba –, mint azt, hogy a szerb nyelv tanulásáért a magyar 

gyereket szerb iskolába adják. 

A Szülőföldön magyarul című program keretében 2011-től az óvodások is 

igényelhetnek oktatási-nevelési támogatást (a 2014/2015-ös tanévben 17200 Ft-nak 

megfelelő ukrán hrivnya) Magyarország határain túlról. Ennek a támogatásnak a célja a 

határon túli magyar oktatás és nevelés támogatása. Az interjúk készítése során 

célszerűnek tűnt e tény esetleges befolyásoló jellegére is rákérdezni. 

Beregszászban, mivel az interjúk 2012 elején készültek, több óvónő nyilatkozott 

úgy, hogy ennek hatása a későbbiekben lesz mérhető, de már akkor is tapasztalható volt. 

Voltak szülők, akik a pályázat megjelenése előtt igyekeztek a szükséges 

óvodalátogatásról szóló igazolást beszerezni, illetve kihangsúlyozni, hogy ezért hozták 

magyar nevelési nyelvű csoportba gyermeküket. 

A megkérdezett délvidéki óvónők közül egy válaszolt úgy, hogy vannak olyan 

szülők, akik ezért választanak magyar nevelési nyelvű csoportot a gyereküknek, ők 

roma nemzetiségűek. A másik 6 óvónő nem tapasztalta ennek hatását, elmondásuk 

                                                      
51 Az interjúk kódolása: sorszám_interjúkészítés éve_óvoda helyszíne. 
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szerint sokan nem is tudtak a támogatásról, főként azok a szerb szülők, akik a magyar 

nyelv elsajátítása okán íratták magyar nevelési nyelvű óvodába/csoportba a gyereküket. 

A szülők döntéseit vizsgálva az óvodai nevelési nyelvet illetően a motivációk 

rangsorában az adott óvoda minősége (a nevelés tartalma) előkelő helyet foglalt el a 

kérdőíves felmérés eredményei szerint. Ezért volt célszerű az óvónőket arról kérdezni, 

milyen tapasztalataik vannak a szülők részéről. Mennyire érdeklődnek az óvodai 

foglalkozások tartalmáról például. Mindkét régió óvónői két csoportra osztották az 

általuk felügyelt gyerekek szüleit: aktív és közömbös szülőkre. Közömbös kategóriába 

kerültek itt azok a szülők, akik gyerekmegőrzőként tekintenek az óvodára. Az aktív 

szülők pedig azok, akik igyekeznek bekapcsolódni az óvodák mindennapi életébe, s 

akiktől a visszajelzések is érkeznek az óvoda, illetve az óvónők felé. A szülők a 

korábban említett óvodai minőséget, a tartalmi munkát az interjúkból kapott válaszok 

alapján az óvodai matinék, ünnepségek alapján mérik. Minél színvonalasabb egyik-

másik, annál inkább elégedettek, valamint ehhez a színvonalhoz ők maguk is 

igyekeznek hozzájárulni az egyes szereplésekhez szükséges jelmezek megvarrásával, a 

csoportszoba kifestésével stb. A minőséghez tartozik továbbá, ha az óvodában – akár 

fizetős szolgáltatásként – a gyerekek a magyar és az állam nyelve mellett angolul is 

tanulhatnak. 

Beregszászban az egyik válaszadó (ukrán nemzetiségű és anyanyelvű) külön 

kiemelte a magyar szülők együttműködését az óvodával: „Itt kiemelnék egy fontos 

dolgot a magyar lakossággal kapcsolatban: a magyarok mindig is magasan képzett, 

kulturált és toleráns nép volt. Néhány tekintetben bizony az ukrán és orosz lakosságnak 

lenne mit tanulni a magyaroktól. Én azt tapasztaltam, hogy akkora szeretettel és 

törődéssel, odaadással, mint ahogyan a magyarok viszonyulnak saját gyerekeikhez, még 

nem találkoztam. Ez nagyon szép és megbecsülendő dolog. … Az ukrán szülők is 

szeretik a gyerekeiket, de nem törődnek velük annyira, nem rajonganak annyira értük, 

mint a magyarok. Ebben bizony van mit fejlődniük bőven. Az ukrán szülők inkább arra 

helyezik a hangsúlyt, hogy a gyermek minél hamarabb „felnőjön”, önállóvá váljon. Ez 

talán a mi országunkban követendő, hiszen itt folyamatosan változnak a körülmények. A 

magyar gyerekek azonban jólneveltek, kulturáltak, kommunikatívak, tisztelettudóak.” – 

5_2012_Beregszász. 
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A nemzeti ünnepek és a hozzájuk való viszony a nemzeti történelmi tudat 

kialakítása és manifesztációja szempontjából rendkívül fontos (GEREBEN 1999: 158). 

Az óvodai napirend identitásformáló elemei közé tartoznak a nemzeti és vallási ünnepek 

egyaránt. Kárpátalja s így Beregszász esetében is azért kiemelendően fontos ez a téma, 

mert az óvodák hivatalosan állami és ukrán nemzeti ünnepeket ünnepelnek meg. Ilyen 

ünnep például a nemzetközi nőnap, amelyet program szerint meg kell tartani. A 

megkérdezett kárpátaljai és délvidéki óvónők mindegyike elmondta az óvodában 

megtartott ünnepek felsorolásakor, hogy a nőnapot szükséges, illetve szokás megtartani. 

Beregszászban a magyar óvodákban, illetve magyar nyelvű csoportokban az anyák 

napjáról is igyekeznek megemlékezni akár zárt, akár nyílt formában. Vajdaságban a 

nőnapot használják arra, hogy az anyákat, illetve egyúttal a nagymamákat is köszöntsék, 

az anyák napját kevésbé, inkább zártkörű foglalkozás keretében méltatják. 

„Nagyon sok ünnepünk van. Rengeteg a nemzeti tradíció függetlenül az ukrán és a 

magyar nemzetiségtől, vagy akár az orosztól. Nálunk nem csak nemzeti és naptári 

ünnepek vannak. Ezek kötődnek az ukrán állami és a magyar állami ünnepekhez is. A 

magyar nemzeti hagyományok ápolásához kapcsolódó rendezvények során (szüreti bál, 

farsang, anyák napja) lehetőség nyílik arra, hogy a magyar gyerekek kifejezzék, 

mennyire törődnek, mennyire fontos nekik a nemzetük hagyománya, szokásai. Ugyanez 

igaz az ukránokra is. Ilyenkor a nevelők igyekeznek ráirányítani a gyerekek figyelmét a 

saját nyelvük, kultúrájuk szeretetére.” – 5_2012_Beregszász. 

Az alapvető ünnepek, jeles napok nem térnek el a két régióban az adatközlők 

válaszai szerint. Hasonló helyzetben vannak mindkét helyszínen a magyarok, a többségi 

nemzetnek nem csak a nyelve, a vallása is eltér a magyarokétól. A magyar csoportokban 

a magyar hagyományok, az ukrán és szerb csoportokban pedig az ukrán és szerb 

ünnepek kerülnek előtérbe. Beregszászban azonban megjelenik zárt foglalkozás keretein 

belül pl. március 15-e. Ilyenkor az óvónők elmondják a gyerekeknek, mi ez, 

meghallgatják a Nemzeti dalt stb. A magyar és az ukrán/orosz nemzetiségűek vallási 

különbözősége 52  ellenére a magyar karácsony, illetve húsvét méltatását részesítik 

előnyben. Szabadkán és környékén ez másként működik: „Nem szoktunk a 

magyarországi ünnepekről (október 6., március 15.) beszélni, abszolút. Ez a magyar 

                                                      
52  Az ukrajnai ukránok/oroszok görög-keletiek, s még a Julianus-naptár szerint emlékeznek meg 
ünnepeikről, jeles napjaikról. 
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történelem, úgy gondolom, bár mi is magyarok vagyunk – nem azt mondom, de nem 

szoktuk ezt kiemelni abszolút. … Nem, nem is beszélünk róla, nem. Sőt, a karácsony sem 

volt jó ideig az óvodában. Tehát, mint keresztény vallás, vagy mint katolikus egyháznak 

az ünnepe. Nem hozták be a karácsonyt sem, elég sokáig nem szerepelt, de most már 

van. … itt van a pravoszláv egyház, a katolikus egyház és akkor nem akartunk ebből 

bonyodalmat. … S akkor nem egy napra esnek az ünnepek. S akkor a magyar gyerek 

megy haza a csoki mikulással, a szerbnek meg nincsen, szóval itt voltak ilyen 

súrlódások, s akkor ezt próbálták valahol úgy kiegyengetni.” – 13_2014_Kispiac. 

Az anyanyelvű (itt: magyar nyelvű) oktatási hálózat meglétének fontosságát 

emelték ki a Kárpátalján megkérdezett szülők, s nem tettek másként a beregszászi 

(nemzetiségtől függetlenül) és a délvidéki óvónők sem. Az iskolahálózat megléte és a 

magyarság egyértelmű fennmaradása közé nagyjából mindkét régióban egyenlőségjelet 

tettek az adatközlők válaszaikkal. 

Beregszászban is fontosnak tartják, s a magyar iskolahálózat meglétét az 

asszimiláció ellenszereként értékelik. 

„Azért, hogy a magyar nyelvet tudjuk továbbvinni és támogatni, hogy minél nagyobb, 

mi is szeretnénk, hogy minél több gyerekünk legyen. Mert ha vannak sok gyerekek, 

akkor van óvoda is, s úgy iskola is. Csak sajnos az iskolába már kevesebbek a magyar 

iskolába a gyerekek, mint amennyinek kellene lenni. Mert minálunk még vannak 

gyerekek, eljönnek, itt vannak az óvodába, de már iskolába már inkább ukránba adják, 

hogy nekik a jövőjük, a további fejlődés ugye, mindenhol az ukrán nyelv a kötelező.” – 

8_2012_Beregszász. 

Délvidéken is meghatározó elemként tekintenek rá: „Hát magyarok vagyunk, 

vannak gyökereink, saját anyanyelvünkkel szeretnénk érvényesülni.” – 11_2014_Mohol. 

A fentiekből kiindulva Kárpátalján, Beregszászban főként a szülői 

tannyelvválasztási döntések nyomán érzik a válaszadók a magyar nyelvű oktatási 

intézmények meglétének veszélyeztetettségét. Délvidéken pedig az emigráció, illetve az 

alacsony születésszám adhat okot az aggodalomra. 

„… a magyar lakosság állandóan fogy: kivándorlás, kevesebb gyerek születik. Most 

még ez a gazdasági helyzet is hozzájárul, úgyhogy folyamatos kivándorlás van. … Nem 

csak a magyar lakosság, de mivel most a magyaroknak nagyobb a lehetőségük a 

vándorlásra (kettős állampolgárság), s így mennek is jobban. S ez azt vonja maga után, 
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hogy egyre kevesebb a magyar gyerek. Mikor ide jöttem 12 éve ebben a csoportban 40 

gyerek volt, most 23 van, s nem mind magyar.” – 14_2014_Szabadka. 

Az elvándorlás valószínűsíthetően Kárpátaljára is vonatkozik napjainkban, a 

2012-ben készített interjúk a jelenlegi háborús helyzet előtti állapotot tükrözik. Az 

egyik interjúalany pedig már 2012-ben úgy nyilatkozott, hogy nem érzékeli pozitív 

hatásúnak a magyar oktatási hálózat meglétét, mivel így is magas a vegyes házasságok 

aránya, valamint a gyerekek ukrán iskolába íratása, ami egyértelmű asszimilációval 

fenyeget a jövőre nézve. 

„… én egyre többel találkozok, akik így is mennek férjhez – ukrán – vagy így is 

nősülnek, hogy vegyes családok. Meg én nagyon sokkal találkoztam, akiknek nem 

számít, azért adják be ukrán iskolába már most eleve, hogy majd tudjon az életben 

boldogulni.” – 1_2012_Beregszász. 

A fentiek kapcsán feltehetjük a kérdést, hogy a kárpátaljai gyerekek 

boldogulásának kulcsa annak az ukrán nyelvnek ismerete, amelyet az ukrán tannyelvű 

iskolában sajátíthatnak el? Amennyiben igen a válasz, az ukrán nyelvű külső független 

tesztelésen (amelynek teljesítése Ukrajnában a felsőoktatásba kerülés (egyik) feltétele, 

illetve 2015-ben az érettségi feltétele is) az ukrán iskolát végzett diákok bukási arányai 

alacsonyabb, ideális esetben 0%-os arányt kellene mutassanak. 2009-ben az országban 

az érettségi-, s egyben felvételire jelentkezők 9%-a, 2015-ben 8,4%-a bukott53 meg a 

minden felvételizni kívánó diák számára kötelező ukrán nyelv és irodalomból. Ismét 

kérdésfelvetéshez érkezünk ennek kapcsán: ha az ukrán tannyelvű iskolában sem 

garantált az ukrán nyelvtudás (egyéb szaktudásról most nem beszélünk) megszerzése, 

akkor az ukrán nyelvismeret utáni vágy, avagy az ukrán oktatási rendszeren keresztül az 

ukrán társadalom felőli elfogadás a fő mozgatórugója a többségi tannyelvet választók 

döntésének? 

A Kárpátalján és Vajdaságban készült interjúk alapján elmondható, hogy mindkét 

régióban a nevelési és/vagy a tannyelv szerepét az óvónők, óvodapedagógusok a helyi 

magyar közösségek asszimilációja elleni legfőbb védjegynek tartják. Az óvodák magyar 

csoportjaiban igyekeznek fejleszteni a gyerekek anyanyelvét, emellett a helyi 

feltételeknek megfelelően megismertetni a magyar hagyományokat, ünnepeket a 

                                                      
53  Lásd http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/szomoru-eredmenyek-az-ukran-nyelvbol-irt-kulso-
teszten/ 
http://www.karpataljalap.net/?q=2009/08/21/hatranyos-megkulonboztetes-lesujto-kovetkezmenye 
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gyerekekkel, ami identitásformálásukban játszik fontos szerepet. A kérdőíves 

felmérések adatai alapján, valamint az interjúk alapján pedig megállapítható, hogy a 

szülők is fontosnak tartják a gyerekek szellemi s egyben nyelvi fejlesztését is az óvodai, 

avagy napközis nevelés során. A népességi, gazdasági mutatók, valamint a korábbi és 

jelenlegi háborús helyzet okán azonban mindkét helyszínen aggodalomra adhat okot a 

magyar iskolahálózat jövőjének bizonytalansága. 
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8. Összegzés és további kutatási feladatok 

Disszertációmban az óvodai nevelési nyelv megválasztását s annak problémakörét 

próbáltam körüljárni az állam, az érintett szülők, illetve a gyerekek felől megközelítve 

szociolingvisztikai/nyelvszociológiai keretben. 

A kárpátaljai magyar beszélőközösség jövőjének, megmaradásának legfontosabb 

összetevője az anyanyelv, illetve a magyar identitás megőrzése, továbbadása. Az 

identitás meghatározásában pedig jelentős szerepe van az oktatásnak, így tehát az 

óvodai nevelésnek. Vagyis a magyar nyelvű oktatási hálózat meglétének fontosságából 

kiindulva, valamint az iskolai oktatás előtti egyéves kötelező óvodai nevelésre alapozva 

minősült aktuálisnak jelen munka megírása. 

A kutatások célkitűzése az volt, hogy a nyelvi szempontból kevéssé kutatott 

óvodai nevelésre irányítsa a figyelmet; ezáltal rávilágítson az anyanyelvi nevelés 

fontosságára a köznevelési rendszer elsődleges színterén; emellett az elvégzett 

kérdőíves és interjús vizsgálatok eredményei által bemutassa a nevelési nyelv és/vagy a 

tannyelvválasztási döntések motivációs tényezőit. 

Mindezek megvizsgálásához szükséges volt áttekintést nyújtani az ukrán oktatási 

rendszerről, az óvodai nevelésnek abban elfoglalt helyéről, az ukrán oktatás- és 

nyelvpolitikai irányvonalak felvázolásával (is), ezeket dolgozat második és harmadik 

fejezetei taglalják. Az ország fennállása óta hozott oktatási törvények nem, az állami 

nyelvpolitikai koncepciók azonban – melyek az oktatást is befolyásolják – annál inkább 

változatos képet mutatnak. Ukrajna nemzetépítő jellegét nyomon követhetjük 

oktatáspolitikáját meghatározó irányelvei mentén is, amelyek szerint az ország az 

európai oktatási térhez való felzárkózást, a képzési kínálat bővítését, a piaci 

versenyképességet, az állampolgári egyenlőséget stb. deklarálja, ugyanakkor igyekszik 

az ukrán mentalitást és kultúrát erősíteni az oktatás minden szintjén, beleértve már a 

nevelés első intézményes keretét, az óvodát is. Az ukrán oktatási minisztérium nem tesz 

különbséget a különböző nemzetiségű és/vagy anyanyelvű gyerekek között az óvodai 

nevelésben, s ez az oktatásnak ezen a szintjén (is) a kimenetnél nehézséget jelent. Itt 

fontos még megjegyezni, hogy az óvodák számára nehézséget okoz az ukrán 

nyelvpolitikai, tannyelvpolitikai koncepciók követése. 

2012-ben és 2015-ben kérdőíves felmérést végeztem kárpátaljai szülők körében az 

óvoda nevelési nyelvének megválasztásáról. A vizsgálatban összesen 330 szülő (magyar 
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és nem magyar nemzetiségűek is) válaszolt iskolába készülő gyermeke kapcsán egy zárt 

és nyílt kérdéseket is tartalmazó kérdőívben a választott óvodai nevelési nyelv, illetve a 

választani kívánt iskolai tannyelv kérdéséről. 

Az elvégzett vizsgálatok alapján elmondható, hogy a kárpátaljai szülők értik és 

érzik anyanyelvük szimbolikus értéke mellett az anyanyelv ápolásának és 

fenntartásának fontosságát. Ez azt jelenti, hogy a megkérdezett magyar nemzetiségű 

és/vagy anyanyelvű szülők a magyarság megmaradását szorgalmazzák, az ukrán 

nemzetiségű és/vagy anyanyelvű szülők pedig nagyrészt elismerik a helyi magyarok 

nyelvhasználatának létjogosultságát. Ugyanakkor minden megkérdezett gyermeke 

jövőjének tervezése, biztosítása szempontjából igyekszik meghozni nevelési és 

tannyelvválasztási döntéseit. A szülők nyilatkozatai szerint fontos az óvoda 

minőségének számbavétele a választás során. Az óvoda minőségét és a benne folyó 

tartalmi munkát pedig – a kérdőívekből és az interjúkból kapott válaszok alapján – az 

óvodai matinék, ünnepségek alapján mérik. Minél színvonalasabb egyik-másik, annál 

inkább elégedettek, valamint ehhez a színvonalhoz ők maguk is igyekeznek 

hozzájárulni az egyes szerepekhez szükséges jelmezek megvarrásával vagy a 

csoportszoba kifestésével például. A minőséghez tartozik továbbá, ha az óvodában – 

akár fizetős szolgáltatásként – a gyerekek a magyar és az állam nyelve mellett angolul is 

tanulhatnak. 

A kapott eredmények alapján megállapítható, hogy az előfeltevésnek megfelelően 

a kárpátaljai szülők tannyelvválasztási döntései már óvodás korban is tudatosak. Az 

óvodai nevelési nyelv megválasztására a szülők anyanyelve és elemi/általános iskolai 

tannyelve is hatással van, valamint a mindenkori ukrán aktuálpolitikai helyzet. A szülők 

anyanyelvének és általános iskolai tannyelvének összevetése a választott óvodai 

nevelési nyelvvel pedig azt mutatta, hogy az ukrán, orosz anyanyelvűeket és ukrán vagy 

orosz iskolát végzetteket leszámítva, a vegyes nyelvű és vegyes iskolai tannyelvű 

szülőpárosok részesítik előnyben inkább az ukrán nyelvű óvodát vagy óvodai csoportot 

gyermekük számára a magyar anyanyelvű és magyar általános iskolai végzettséggel 

rendelkező szülőkkel szemben. Az elemi és/vagy általános iskolai tannyelv a szülők 

részéről magasabb arányban mutat összefüggést az óvoda és később az iskola 

tannyelvének megválasztásával, mint a szülők anyanyelve. Azok a szülők, akiknél 

mindkét fél magyar nyelven végezte általános iskolai tanulmányait, magasabb arányban 
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választanak a gyermeküknek is magyar tannyelvet (88,9%), mint azok a szülők, akiknél 

mindkét fél magyar anyanyelvűnek vallotta magát (75,5%), de nem feltétlenül magyar 

iskolába jártak. 

Az eredmények alapján elmondható az is, hogy az óvoda nevelési nyelvének és az 

iskola tannyelvének megválasztását számos egyéb tényező mellett a vizsgált közösség 

számára elérhető oktatási-nevelési hálózathoz fűzött viszony is meghatározhatja. Akik 

fontosnak tartják a magyar oktatási lehetőségek elérhetőségét Kárpátalján, azok körében 

jóval magasabb arányban fordul elő a gyerekek magyar tannyelvű óvodáztatása, 

iskoláztatása. A kapott eredmények tükrében ez utóbbi felvetés statisztikailag 

szignifikánsnak bizonyult. Akik ezt fontosnak tartják, azoknak több mint kétharmada 

magyar nevelési nyelvű óvodába járatja gyermekét. Az iskola tannyelvének 

megválasztásánál azonban ez jelentősen csökken, s a magyar óvodák/iskolák meglétét 

fontosnak tartók alig fele adja magyar tannyelvű iskolába gyermekét – relatíve mégis ez 

a tábor mutatja a legmagasabb értékeket. Egyformán nulla viszont azok aránya, akik 

nem tartják fontosnak a kisebbségek számára az oktatási hálózat meglétét, s ennek 

ellenére magyar tanítási nyelvű intézményt választottak vagy fognak választani 

gyermekük számára. Beregújfaluban 10 család példáján szintén bemutathatóvá vált a 

szülői nevelési és oktatási nyelv tudatos volta. Az óvodát követő tannyelvválasztási 

indokok, motivációk sem a korábbi (2012-ből való), sem az összes (2015-ből való) 

eredményt figyelembe véve nem változtak, nem tértek el Beregújfaluban 2014-ben. A 

magyar tannyelv választása mellett szóltak olyan érvek, mint a magyar identitás és a 

magyar nyelven való tanulás hatékonysága, illetve a segítségnyújtási lehetőség a házi 

feladatok megoldásában. Míg az ukrán tannyelvet a nyelvelsajátítás, a társadalmi 

elvárás, illetve az egyszerűbb, könnyebb boldogulás (akár szülői kompenzáció okán is) 

motiválta. Bár ez utóbbi a magyar tannyelv melletti érvelésben is megjelent, mint 

tanulmányi előmenetelt segítő faktor. A szülők ugyanakkor az óvodára hasznos, az 

iskolakezdéshez szükséges és előnyös nevelési intézményként tekintettek válaszaik 

alapján, ami fontos tényező az oktatás, taníttatás folyamán, illetve sikeres 

együttműködés alapja lehet a nyelvi tervezésben a szülők – óvoda és iskola, valamint 

oktatási szakemberek között. A nevelési, illetve tannyelvi döntések, választások 

helyspecifikus jellegére jó példa Beregújfalu esete, ahol a megfelelő, vagy szülői részről 

megfelelőnek ítélt nevelési-oktatási intézmény mivolta lehet döntő tényező a 
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nevelés/oktatás nyelvét illetően. Ez esetben tehát az intézmény tartalmi minősége és 

nemzetiségi összetétele a befolyásoló tényező. Tehát a jó nevelők (iskolában tanítók) 

megléte, illetve a roma nemzetiségű gyerekek megléte, nem léte az intézményben 

vonzó, avagy taszító jelleggel bírhat. A tannyelv megválasztása a szülők egyéni 

motivációi és az adott iskola képzési foka (ti. elemi, általános vagy középiskola) mellett 

a gyereknek szánt iskolai jövőkép összességéből tevődik össze. Lényeges 

mozgatórugóként jelenik meg az ukrán tannyelv melletti döntés oldalán az, hogy a 

szaktudás, sőt az ukrán nyelv tudása sem annyira motiváló, mint az ukrán társadalom 

felőli elfogadás, befogadás – a kívánt integráció faktora. Ily módon összességében egy 

bonyolult és összetett kérdésről beszélhetünk, amennyiben a tannyelv és a nevelési 

nyelv megválasztását nem csak a nyelvi tényezők felől közelítjük meg, valamint 

valószínűsíthetően minden esetben – csakúgy mint Beregújfalu esetében – egyéb 

helyspecifikus tényezőkkel is számolhatunk. 

A szocializációs folyamatban a beszéd a gyerek legfőbb eszközévé válik a 

környezetével való érintkezése során, hiszen ezzel tudja gondolatait, önmagát, 

szükségleteit kifejezni. Amennyiben ez a szocializáció egy nyelven (vagyis a kárpátaljai 

magyar gyerekeknél anyanyelvükön – magyarul) történik, ajánlatos a gyereket az 

intézményes nevelés folyamatába is ezen a nyelven bekapcsolni, egyébként emocionális 

és mentális sérülés is bekövetkezhet az óvodai nevelés során. S a környezeti nyelvet (ti. 

ukrán) a gyerek máshogyan is elsajátíthatja. A beszédfejlettség vizsgálatát 2013-ban 56 

ép hallású gyerek bevonásával, képről történő szövegalkotás módszerével próbáltam 

vizsgálni, melynek eredményei azt mutatták, hogy magasabb mértékű a magyar nevelési 

nyelvű csoportos óvodások magyar nyelvi beszédfejlettsége az ukrán csoportos 

óvodásokétól. A képolvasás körükben elsősorban a tárgyak felsorolásaként jelent meg a 

vizsgálat során – főneveket, igéket soroltak, kevésbé jelent meg a képolvasás 

szövegalkotásként, továbbá a beszéd folyamatossága az ukrán nevelési nyelvű 

csoportból érkezőknél akadozik. 

Az óvodai nevelés meghatározó szereplői a gyerekek (és szüleik) mellett az 

óvónők, óvodapedagógusok. A nevelés és az oktatás nyelvéről alkotott 

megnyilvánulásaikban – Beregszászban és Szabadka környékén is – a nevelési és/vagy 

a tannyelv szerepét a helyi magyar közösségek asszimilációja elleni legfőbb védjegynek 

tartják. Az óvodák magyar csoportjaiban igyekeznek fejleszteni a gyerekek anyanyelvét, 
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emellett a helyi feltételeknek megfelelően megismertetni a magyar hagyományokat, 

ünnepeket a gyerekekkel, ami identitásformálásukban játszik fontos szerepet. Hasonló 

helyzetben vannak mindkét helyszínen a magyarok, a többségi nemzetnek nem csak a 

nyelve, a vallása is eltér a magyarokétól. A magyar csoportokban a magyar 

hagyományok, az ukrán és szerb csoportokban pedig az ukrán és szerb ünnepek 

kerülnek előtérbe. Beregszászban azonban megjelenik zárt foglalkozás keretein belül pl. 

március 15-e. Az óvodai nyelvi és szellemi fejlesztést a pedagógusokon kívül a szülők 

is fontosnak és szükségesnek tartják a kapott válaszok alapján. A magyar oktatás 

jövőképét a megkérdezett szülők pesszimistán látják akár Beregújfaluról, akár 

Kárpátaljáról legyen szó, s akár magyar, akár ukrán tannyelvet választottak 

gyermeküknek. 

A népességi, gazdasági mutatók, valamint a korábbi és jelenlegi háborús helyzet 

okán azonban mindkét helyszínen aggodalomra adhat okot a magyar iskolahálózat 

megmaradásának bizonytalansága. 

A nyelvcsere és nyelvmegőrzés tanulmányozói a régi és az új nyelv használatának 

mérésével próbálják megragadni a változás fejlődési szakaszait, vagyis a régi nyelv 

csökkenő és az új nyelv növekvő szerepét a közösség életében. A pszichológusok és 

pszicholingvisták a kétnyelvűség fokát általában különböző tesztekkel mérik. A 

szociológusok és szociolingvisták a nyelvhasználati színterek relatív gyakoriságával 

mérik a nyelv visszaszorulását (vö. FISHMAN 1966: 426, idézi BORBÉLY 2001: 208). 

Ezeket a módszereket figyelembe véve a további kutatási feladatokhoz szükségszerű 

egy olyan teszt vagy egyéb kérdéssor kidolgozása, amely kétnyelvű környezetben élő, 

de nem feltétlenül kétnyelvű gyerekek nyelvhasználatát vizsgálja az óvoda nevelési 

nyelvének, majd később az iskola tannyelvének függvényében. Az itt született 

eredményeket, valamint egy ilyen jövőbeli kutatás eredményeit is szükséges 

megismertetni a kárpátaljai magyar szülőkkel, vagyis a célközönséggel. 
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9. Tannyelv és nevelési nyelv megválasztása az eredmények tükrében – „terápiás” 

javaslatok 

A kárpátaljai magyarság mindenkori célja anyanyelvének megtartása kell legyen, 

emellett szükséges az államnyelv ismerete is természetesen. A szülők magyar nevelési 

nyelvű óvodák és iskolák melletti döntését nagyban befolyásolhatja az adott óvoda és 

iskola által nyújtott nevelés, oktatás minősége. A disszertációban nyújtott óvodai 

neveléssel kapcsolatos leírás alapján elmondható, hogy az ukrán állam mellett a helyi 

magyarság is szükségét érzi az államnyelv megfelelő szintű ismeretének. Ezt az 

ismeretet – a kárpátaljai magyarok kétnyelvűvé válását, ahogyan azt már BEREGSZÁSZI 

ANIKÓ (pl. 2012) is javasolta, megfogalmazta: hozzáadó (additív) módon érdemes és 

szükséges elsajátítani, így fennmarad a magyar nyelv, a magyarság. Ehhez az 

anyanyelvi nevelés és az ukrán nyelvtanítás reformjára is szükség van Kárpátalján, 

amely reformot a helyi nyelvészek, oktatáskutatók több éve sürgetnek. A tudós 

társadalmi felelősségére gondolva (vö. LABOV 1988; KONTRA 2010) merültek fel a 

továbbiakban említett ún. „terápiás” javaslatok a hatékonyabb anyanyelvi nevelés és 

államnyelv-tanulás kapcsán – dolgozatom témájának megfelelően – az óvodai nevelés 

folyamatában. 

A kárpátaljai magyarok (a 2010-től kötelező óvodai nevelési részvétel nyomán is) 

a magyar óvodával, illetve annak választásával is megalapozhatják az ukrán 

nyelvismeretet gyermekeik számára, amennyiben ott a megfelelő anyanyelvi ismeretek 

mellett ezek a gyerekek ukránul is tanulhatnak. Egy ideális világban ez meg is történne, 

illetve ott az óvoda az iskolával együttműködve, egymásra építené a nevelés-oktatás 

folyamatát. Kárpátalján sincs azonban ideális világ, helyzet, sőt napjainkban a helyiek 

(illetve az egész ország népe) a kilátástalanság fogalmával jellemzi jövőjét. Így egyéb 

megoldásokhoz kell folyamodnunk. Az óvodáknak, óvónőknek az ukrán állam, 

valamint az oktatási rendszer által „adott”, az óvodai nevelés tartalmi jegyeire 

vonatkozó szabadság nyújthat némi segítséget, biztosíthat alapot a legifjabb generáció 

nevelésében. A jelenlegi programok készségek fejlesztését tűzik ki elérendő célul, 

amelyhez az adott intézmény vagy óvónő a tartalmat (ti. a konkrét eszközöket: versek, 

mesék, mondókák, körjátékok stb.) hozzárendelheti bizonyos mértékben. Ezt alapul 

véve a közeli jövőben helyi (tehát kárpátaljai) óvodapedagógusok nyelvészekkel 

összefogva elkészíthetik a helyi óvodák számára ezeket a megfelelő óvodai 
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foglalkozásterveket az anyanyelvi (ti. magyar) és ukrán nyelvi foglalkozásokra is a helyi 

specifikus jelleget figyelembe véve. Az óvodai egyéves iskola-előkészítő kötelező, 

vagyis az ebben részt vevő gyerekek számára lenne leginkább célszerű elkészíteni egy 

tanévet felölelő foglalkozásterv összeállítást. Ésszerű megoldásnak tűnhet ez, mivel az 

államnyelv ismerete nagyon is szükséges, s a legtöbb szülő az ukrán nyelv elsajátítása 

okán keresi az ukrán tannyelvű tanintézeteket. 

A fentiekhez szükséges az óvónők megfelelő felkészítése: a jelenleg képzésben 

részt vevő hallgatók módszertani ismereteinek bővítésével, valamint a már dolgozó 

óvónők továbbképzésével (mely továbbképzéseken való részvétel 5 évente egyébként is 

kötelező). A gyakorlati megvalósítás során olyan komplex foglalkozástervek 

készülhetnek, melyekben a gyerekek anyanyelvük fejlesztése mellett az államnyelvről is 

ismereteket szerezhetnek, amelyeket az iskolai tanulás folyamatában hasznosíthatnak. 

Egy a bemutatkozásról szóló kombinált foglalkozás keretében (megvalósítható akár 

vegyes korosztályú és vegyes nyelvű/nemzetiségű csoportban is) az óvónő például 

bábot használva eszközként magyar és ukrán párbeszédet folytathatna a gyerekekkel. A 

gyerekek érdeklődéséhez/igényeihez alkalmazkodva ez a bábfigura lehet pl. Mása (a 

Mása és a medve című meséből, melyet a legtöbb kárpátaljai gyerek ismer), aki nem tud 

magyarul, de szeretne megismerkedni a csoportban lévő gyerekekkel, s ehhez az óvónő 

segítségét, tolmácsolását kéri (lásd 4. sz. melléklet). A gyerekek egy ilyen játékos 

szituációban könnyebben különítik el a két nyelvet egymástól, az óvónő dolga is 

egyszerűbb. Anyanyelvből (magyar nyelvből) is szükséges a gyerekekkel a 

bemutatkozás elsajátítása, s így kontrasztív módon, mégis additíve tanulható, illetve 

fejleszthető a két (ti. magyar és ukrán) nyelv. Ilyen és ehhez hasonló foglalkozások és 

módszerek kidolgozásával és használatával közelebb kerülhetünk a lehetetlen 

lehetségessé (vö. BEREGSZÁSZI 2012) tételéhez. 

Egy nyelvi közösség ritkán képes saját egész napos rádió- és tévéállomást 

működtetni. A rádiót illetően (bár van magyar nyelvű tv-adás is Kárpátalján, de nem 

egész napos) Kárpátalja szerencsés helyzetben van. A Sion Rádió jogutódja, az immár 

két éve működő Pulzus Rádió kétnyelvű, de főként magyar adásokat sugároz, illetve 

nagy érdeklődésre tart számot a helyi lakosság körében. Fontos és aktuális kérdéseket 

boncolgat műsoraiban. S ezt a hallgatottságot érdemes felhasználni olyan társadalmi 

célú reklámozásra, mely az óvodai anyanyelvi nevelés hatékonyságáról szól. A 
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kárpátaljai magyar szülők tannyelvválasztási döntéseire a helyi sajtó, valamint 

különböző szóróanyagok (lásd pl. CSERNICSKÓ–GÖNCZ 2009) terjesztésével próbáltak 

eddig hatni. A hatás fokozása érdekében a média további lehetőségeit is érdemes ki- és 

felhasználni. 

Végezetül, de nem utolsósorban az anyaországi támogatásokra való figyelmet is 

érdemes fokozottabban a szülők figyelmébe ajánlani. Az oktatási-nevelési támogatás 

igénylésével az óvodások is élhetnek. A nehéz gazdasági helyzetben a gyerekek 

megfelelő étkeztetésének biztosítása még inkább kihívást jelent szülők és óvodák 

számára egyaránt. Éppen ezért üdvözlendő Magyarország részéről a kárpátaljai magyar 

nyelvű csoportokba járó gyermekek étkeztetésének támogatása. 54  Ez a kétlépcsős 

támogatási lehetőség hatékonyabban biztosíthatja a jövőben a kárpátaljai magyar 

oktatás fennmaradását. 

A kárpátaljai magyarságnak tehát a jövője szempontjából nem csak jogaival, 

lehetőségeivel is érdemes és szükséges élnie. S nem feledkezhet meg arról, hogy a 

minőségi oktatás az egyik legértékesebb dolog a mai globális világunkban, amely 

társadalmi, illetőleg egyéni szinten is fontos, valamint birtokolandó dolog. 

  

                                                      
54 Lásd http://www.karpatalja.ma/agora/karpataljai-ovodai-gyermeketkeztetesi-program/ 
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Mellékletek. 

1. sz. melléklet: A vizsgálatban használt kérdőív szülők részére (magyar nyelvű 

változat) 
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2. sz. melléklet: Interjúkérdések óvónőknek 

 

I. Bemutatkozás 

– Mikor, hol született? 

– Milyen nemzetiségű, anyanyelvű? 

– Mi a foglalkozása? 

– Iskolai életútja 

– Milyen nyelven, nyelveken beszél? 

 

II. Családi állapot 

– Partner/házastárs nemzetisége, anyanyelve, iskolai életútja 

– Van-e gyereke, milyen óvodába/iskolába jár(t), miért? 

 

III. Nyelvhasználat 

– Milyen nyelven beszéltek a családban, amikor Ön még gyerek volt? 

– Általában milyen nyelven beszélnek most a családban? 

– Általában milyen nyelven beszélnek most baráti körben? 

– Általában milyen nyelven beszél most munkahelyén? 

 

IV. Óvodával kapcsolatos kérdések 

– Milyen csoportban óvónő? 

– Hány gyerek van a csoportban, milyen korosztályúak? 

– Milyen nemzetiségűek, anyanyelvűek? 

– Milyen tanterv alapján dolgozik az óvodában? Ismer-e másikat? Milyet? 

– Mennyire tud eltérni, mennyire tudja bővíteni az Ön által használt tantervet? 

– Ön hogyan látja, mit kíván/kér az ukrán állam az óvodai neveléstől? 

– Ön szerint mi az óvodai nevelés általános célja? 

– Milyen nyelven vezeti foglalkozásait? 

– A többi foglalkozás milyen nyelven zajlik? 

– Van-e ukrán/angol nyelvű foglalkozás a gyerekeknek? 

– Ön hogyan építi fel foglalkozását? Milyen elemeket, eszközöket használ? 

– Közeledik az anyák napja, hogyan készülnek erre az óvodában? 
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– Milyen ünnepeket, jeles napokat tartanak meg az óvodában? Miért ezeket? 

– Véleménye szerint mi a szerepe az oktatás/nevelés tannyelvének egy kisebbségi 

közösség (itt: magyarok) életében? 

– Hogyan látja Ön, hogy viszonyul az ukrán állam a magyar nyelvű oktatáshoz? 

 

V. Tapasztalat a szülők felől 

– Ön szerint általában véve, mi a véleményük az óvodáról (nevelés/felszereltség 

szempontjából egyaránt)? 

– Szoktak-e érdeklődni az óvodai foglalkozások tartalmáról? 

– Ön szerint miért választottak magyar csoportot a gyermeküknek? 

– Tud olyan szülőről vagy hallott esetleg (persze név nélkül), aki az oktatási-

nevelési támogatás miatt adta magyar csoportba a gyerekét? 

– Volt olyan gyerek a csoportban, akit beírattak ide a magyarba és menet közben 

váltottak ukrán csoportra, esetleg fordítva? 

 

VI. Jövőkép 

– Ön szerint fontos a magyar nyelvű iskolahálózat fennmaradása Kárpátalján? 

Miért? 

– Ön szerint veszélyben van a magyar nyelvű oktatási hálózat Kárpátalján? Miért? 

– Ön szerint, ha megszűnnének a magyar nyelvű iskolák, óvodák Kárpátalján, az 

milyen következményekkel járna a magyarok szempontjából? 

 

VII. Attitűdök 

– Ön szerint hogy viszonyulnak a kárpátaljai magyarok az 

ukránokhoz/oroszokhoz, az ukrán/orosz nyelvhez? És fordítva? 

– Ön szívesen élne olyan helyen, ahol csak magyarul beszélnek? Miért? 

– Ön szívesen élne olyan helyen, ahol csak ukránul beszélnek? Miért? 

 

Kíván-e még valamit hozzáfűzni? 
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3. sz. melléklet: Rövid interjúkérdések szülőknek – követéses vizsgálat Beregújfalu 

2012 – kérdőív; 2014 – rövid interjú. 

– Maradt-e ugyanaz a foglalkozás, munka, amivel két éve foglalkoztatok? 

– Meséljetek a pontos iskolai életutatokról egy kicsit bővebben. 

– Milyen iskolába ment végül a gyerek? Mikor döntöttétek el véglegesen? 

– Hogyan látjátok ma az óvoda-iskola viszonyát, kapcsolatát? 

– Mennyi könyvetek van itthon? 

– Van-e számítógép? A gyerek használja-e, s ha igen, mire? 

– Együtt éltek-e a nagyszülőkkel? Ha igen, miben segítenek (háztartás, gyerekek 

felügyelete stb.)? 

– Velük milyen nyelven beszélnek a gyerekek? 

– Az iskolában milyen nyelvet használnak elmondásuk szerint? 

– Van-e napközi a gyereknek? Jár-e? 

– Kér-e segítséget a gyerek a házi feladat megoldásához? Ha igen, kitől, milyen 

témában? 

– Elgondolkodtatok-e azon, jó döntés volt-e a választott iskola, a választott 

tannyelv a gyerek számára? 

– Ma hogyan látjátok a gyerek iskolai jövőképét? Mit terveztek vele? Vannak-e 

esetleg közös megbeszélések a gyerekkel arról, mi szeretne lenni, hol? 

– Hogyan vélekedtek a mai magyar/ukrán iskolarendszerről? Mire van kilátás a 

jövőben velük kapcsolatban? 

 

Köszönöm ismét szíves együttműködéseteket! 
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4. sz. melléklet: Óvodai foglalkozásterv-részletek nyelvi és/vagy komplex típusú 
foglalkozásokhoz 
(próbafoglalkozások képei a Beregújfalui Fenyőfácska óvodában) 

 
1. Mása és a gyerekek. — Bemutatkozás 

Célok: 

– anyanyelv megkülönböztetése más nyelvektől, 

– párbeszéd folytatása, fenntartása anyanyelven, 

– szavak, kifejezések elsajátítása államnyelven; kontrasztív nyelvtanulás, 

– nyelvtanilag helyes mondatok szerkesztése, társalgási szabályok betartása. 

 

Eszközök: bábfigura, térkép (esetleg adott településé). 

 

Szótár: 

Як тебе звати? – Hogy hívnak? 

Мене звати Ерік. – A nevem Erik. 

Де ти живеш? – Hol laksz? Hol 

élsz? 

Я живу в місті Берегово. – 

Beregszászban élek. 

Скільки тобі років? – Hány éves 

vagy? 

Мені 5 років. – Öt éves vagyok. 

 

Leírás: Az óvónő komplex foglalkozás keretében üdvözli a gyerekeket, s bemutatja a 

kéz- vagy ujjbábu alakú Mását. Mása más helyről (másik utca, falu, város stb.) érkezett, 

s szeretne megismerkedni a gyerekekkel, ehhez kérte az óvónő segítségét. Az óvónő 

elmondja a gyerekeknek, hogy ha egy új, addig ismeretlen emberrel, gyerekkel 

találkozunk, hogyan köszöntsük, mit kérdezzünk, mit válaszoljunk neki stb. (vö. szótár 

kifejezései). A használni kívánt kifejezéseket a gyerekekkel együtt elismétli, majd 

megszólaltatja Mását. Más hangszínt használ önmaga, s másat a bábu megszólaltatására, 

figyelve arra, hogy amit Mása mond vagy kérdez ukránul, azt utána az óvónő elmondja 

magyarul – ezzel segítve a kifejezések pontos(abb) rögzítését a gyerekek mentális 
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lexikonjában. A begyakorolt kifejezésekkel aztán a térképet felhasználva a gyerekek 

egymást is kikérdezik. 

 

2. Nemes Nagy Ágnes: Gesztenyefalevél — Testrészek 

Célok: 

– helyes hangejtés, légzés-beszédtempó szabályozása, 

– irodalmi alkotások megismerésének, befogadásának ösztönzése, 

– kontrasztív nyelvtanulás, 

– versritmus, rímek felismerése. 

 

Eszközök: vers, szemléltető képek. 

Nemes Nagy Ágnes: Gesztenyefalevél 

Találtam egy falevelet, 
gesztenyefa levelét. 

Mintha megtaláltam volna 
egy óriás tenyerét. 

Ha az arcom elé tartom, 
látom, nagyobb, mint az arcom. 

Ha a fejem fölé teszem, 
látom, nagyobb, mint a fejem. 

Hogyha eső cseperegne, 
nem bánnám, hogy csepereg, 

az óriás nappal-éjjel 
óriási tenyerével 

befödné a fejemet. 
 

Szótár: 

kéz – рука 

láb – нога 

fej – голова 

száj – рот 

ujj – палець 

orr – ніс 

szem – око 

fül – вухо  
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has, gyomor – живіт 

fogak – зуби 

 

Leírás: A testrészek tárgyalásakor, részben ismétlésekor szintén jó alkalom kínálkozik 

arra, hogy fejlesszük, bővítsük a gyerekek államnyelvi ismereteit, szókincsét. Az óvónő 

egy gesztenyefa levelét használva elmondja/elmeséli a verset. Majd szemléltető képek 

segítségével az ismertetni (ismételni) kívánt testrészeket. A gyerekekkel közösen 

megbeszélik, melyik hogyan segíti/szolgálja az emberi test működését. A gyerekekkel 

együtt is megnevezik mindegyiket magyarul elmondva közösen a verset is. Ezt 

követően az óvónő az egyes testrészek ukrán megfelelőit is elmondja, együtt elismétlik, 

begyakorolják. A közös játék során pedig a gyerekek egy-egy babán megmutatják, 

melyik testrészt említi az óvónő épp magyarul vagy ukránul. 

 

3. Mese: A gömböc vagy A répa — Családtagok 

 

Célok: 

– szövegtartalom, cselekmény reprodukálása, 

– szókészletbővítés anyanyelven és államnyelven, 

– adekvát nyelvhasználat a különböző életszíntereken, 

– társas kapcsolatok fenntartása. 

 

Eszközök: A gömböc vagy A répa című mese szövege, szemléltető képek, mesefigurák. 

 

Szótár: 

anya – мама 

apa – тато 

kisfiú – хлопчик 

kislány – дівчинка 

nagymama – бабуся 

nagyapa – дідусь 

lány(a) valakinek – дочка 

fiú(a) valakinek –син 
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testvér (lány) – сестра 

testvér (fiú) – брат 

 

Leírás: Az óvónő mesét olvas a gyerekeknek, majd a cselekmény reprodukálása után 

közösen felidézik a szereplőket. A meséhez készített figurák, képek segítségével 

megnevezik az egyes szereplőket előbb magyarul, majd az óvónő segítségével 

megtanulják ukránul is. 

A közös, ismétlő játék/drámajáték során a csoport tagjait az óvónő két kisebb 

csoportra osztja. Az egyik csoport a magyar, a másik a megtanult ukrán szavakat, 

kifejezéseket használva sorolja fel a mese szereplőit a cselekmény mesélése során. 

 

 

4. Mondóka, kiszámoló — Színek 

Célok: 

– helyes hangejtés, beszédtempó szabályozása, 

– szókincsbővítés, 

– kontrasztív nyelvtanulás, 

– környezetismereti fejlesztés. 

 

Eszközök: mondóka/kiszámoló szövege, színeket szemléltető lapok, esetleg anyagok. 

Egyedem, begyedem vaskampó, 
Alatta volt Kisjankó. 

Egyet gondolt magába, 
Elszaladt a világba. 

Egy utcába volt egy bolt, 
Abba mindenféle volt, 
Toll, penna, papíros, 

Neked milyen színű most, 
Azt is mondd meg te is most, 

Neked van e pirosod? 
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Szótár: 

fehér – білий 

fekete – чорний 

piros – червоний 

zöld – зелений 

kék – синій 

sárga – жовтий 

barna – коричневий 

milyen? – який? 

 

Leírás: A gyerekek az óvónővel közösen megtanulják a mellékelt kiszámolót. Ezt 

követően a kiszámoló segítségével egymáson begyakorolják a színeket. A játékban az 

óvónő is részt vesz, s a játék folyamán az egyes színeket ukránul is megnevezi, majd a 

gyerekekkel elismétli. A játék későbbi alkalmazása során hol magyarul, ukránul hangzik 

el a kiszámoló végén a kérdés. 

 
5. Találós kérdés — Háziállatok 

 

Célok: 

– találós kérdés megfejtése, 

– szókincsbővítés anyanyelven és államnyelven, 

– hangerő, hangmagasság helyénvaló kiválasztása, alkalmazása, 

– logikai készségfejlesztés. 

 

Eszközök: találós kérdés, háziállatok (képek, játékfigurák, esetleg élőben). 

 

Szótár: 

kutya – собака 

macska, kismacska – кіт, кішка 

tehén – корова 

disznó – свиня 

kecske – коза 
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bárány – баран 

kacsa – качка 

ló – кінь 

 

Leírás: Az óvónő találós kérdést 

tesz fel a gyerekeknek, majd – 

amennyiben szükséges – segít a 

megfejtésben. Megkérdezi a 

gyerekeket, tudnak-e ők is találós 

kérdést, olyat, aminek állat a 

megfejtése. Ezután képek, esetleg 

élő állatok segítségével 

megbeszélik a gyerekekkel, 

melyek azok az állatok, 

amelyeket házi állatnak tekintünk 

és miért, továbbá melyiket, hogyan hasznosítja az ember. 

A felsorolt állatokat ukrán nyelven is „bemutatja” az óvónő, a gyerekekkel 

begyakorolják. Majd mindegyik gyerek kiválasztja a neki legkedvesebbet, amit lerajzol, 

illetve megnevezi magyarul és ukránul is. 
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5. sz. melléklet: A nyelvek használata a szimbolikus térben Beregszászi óvodákban 

 

Szülői sarok a Beregszászi 6. sz. óvoda magyar csoportjában 

 

 

Kiírás csoportnévről egy beregszászi magyar óvodában 
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Gyerekek étlapja a Beregszászi 6. sz. óvoda magyar csoportjában 

 

 

Nemzeti sarkok egy beregszászi magyar óvodában 

 



 

Szülői sarok a Beregszászi 18. sz. magyar óvodában

 

A Beregszászi 19. sz. magyar óvoda munkarendje

Szülői sarok a Beregszászi 18. sz. magyar óvodában 

A Beregszászi 19. sz. magyar óvoda munkarendje 
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Szülői felhívás egy beregszászi magyar óvodában

Gyerekrajzok kiállítása egy beregszászi ukrán óvodában

Szülői felhívás egy beregszászi magyar óvodában 

 

Gyerekrajzok kiállítása egy beregszászi ukrán óvodában
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Gyerekrajzok kiállítása egy beregszászi ukrán óvodában 

 


