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Az ukrajnai magyar felsıoktatás nyelvpolitikai gyakorlata 
 

FERENC VIKTÓRIA 
 

„A gyermek számára az optimális az, ha a világot a 
családjának a nyelvén ismeri meg, az iskolát azon a 
nyelven kezdi el és folytatja mindaddig, amíg a 
gazdasági/politikai viszonyok lehetıvé teszik: 
lehetıség szerint az iskolázás befejezéséig.” 

(Szépe György) 
Bevezetés 
 A külhoni magyarság anyanyelvő oktatásának biztosítása a kisebbségi közösségek 
egyik kiemelt ügye. A kisebbségi oktatáspolitika erre irányuló törekvései nem 
alaptalanok, hiszen a határon túli magyarok identitásátadásának igen fontos faktora az 
anyanyelvő iskolahálózat (Csernicskó 2003:232, Lanstyák 1991). Több kutatás is 
bizonyította, hogy az iskola tannyelve közvetlen összefüggést mutat a kisebbségben élı 
emberek anyanyelvükhöz való viszonyával, s ezáltal a nyelv megtartásával (Csernicskó 
2008a, Bárdi−Fedinec−Szarka 2008:382) 
 Nem véletlen tehát, hogy a rendszerváltást követıen, amikor a kisebbségi jogok 
kiszélesedtek Közép-Európában, a nemzeti nyelveken folyó felsıoktatás terjedése 
mellett, mind a négy nagy kisebbségi régióban (Erdélyben, Felvidéken, Vajdaságban és 
Kárpátalján) megfogalmazódott az igény a magyar nyelvő felsıoktatás megteremtésére, 
többek között nem állami, hanem önálló magyar nyelven oktató felsıoktatási 
intézmények alapítása révén. 
 Mára Romániában1, Szlovákiában2, részben Szerbiában3 és Ukrajnában4 is 
létrejöttek az önálló magyar felsıoktatási intézmények. S miután az intézmények azzal, 
hogy a magyar diákok képzéséért folytatott harcban megdöntötték a helyi állami 
felsıoktatási intézmények monopol helyzetét, az állami oktatási szféra is kénytelen volt 
reagálni új magyar tannyelvő karok nyitásával, illetve a már létezı magyarul is 
tanulható szakválaszték bıvítésével. Ennek eredménye az lett, hogy mára régiónként 
többszörösére emelkedett a magyarul tanulható szakok száma. 
 A rendszerváltás után 15 évvel, 2004 októberében egy a kisebbségi magyar 
felsıoktatás résztvevıinek (vezetık, tanárok, diákok) bevonásával szervezett 
konferencián5 újszerő kérdés került a határon túli oktatáspolitikusok, nyelvészek, illetve 
(a konferencia anyagainak kötet formájában való megjelentetésével (Kontra 2005)) a 
közvélemény elé is. Ezen a konferencián merült fel elsıként az a kérdés, hogy nem 
ellentétes-e a kisebbségi magyar egyetemeken megszervezett kizárólag magyar nyelvő 
felsıoktatás a kisebbség nemzeti érdekeivel? 
 A fentebb idézett Szépe György idézett folytatása szerint „Az anyanyelvi 
nevelés/oktatás elve nem kizáró jellegő, csak épp az elsı, otthoni, családi, anyanyelv 
fontosságát emeli ki a késıbb szükséges környezeti nyelvek, államnyelv, illetve 
nemzetközileg fontos nyelvek tanulásával szemben, s fıleg azzal szemben, hogy ezek a 
nyelvek legyenek az oktatás médiumai.”(Szépe 2006: 13) 
 Csernicskó István kárpátaljai nyelvész pedig az oktatás nyelvének szerepét a magyar 
közösség társadalmi céljainak megvalósításában így látja: „A kárpátaljai magyarság 
számára az integráció a járható út. Az integrációnak azonban szükséges eszköze a 
kétnyelvőség: a többségi nyelv ismerete biztosítja a teljes körő részvétel lehetıségét a 
társadalmi életben, az anyanyelv megırzése pedig a saját identitás és kultúra 
megtartását biztosítja.” (Csernicskó 2008b: 4) 
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 A határon túli oktatás problémáit jól ismerı két nyelvész véleményét összefoglalva: 
a magyar kisebbség megmaradását az oktatás úgy segítheti, ha az anyanyelv (mint 
tannyelv) alapján nyugvó képzés során felkészíti (nyelvoktatás keretében) a diákokat az 
integrációhoz szükséges államnyelv és egy nyugati idegen nyelv ismeretére. 
 Ennek elérése átgondolt tannyelvpolitika megfogalmazását követeli meg azok 
részérıl, akik a kisebbségi felsıoktatás nyelvi kérdéseiben döntést hozhatnak. 
Magyar nyelvő felsıoktatás Kárpátalján 
 Dolgozatomban a Kárpát-medence magyar tannyelvő felsıoktatási intézményei 
közül csupán azokkal kívánok foglalkozni, amelyek Ukrajna legnyugatibb megyéjében, 
Kárpátalján kínálnak szülıföldi továbbtanulási lehetıséget a magyar kisebbség fiataljai 
számára. 
 Összegezve az elmúlt évek felsıoktatási expanzióját, ami a magyar nyelven is 
tanulható szakokat illeti, jelenleg a magyar tannyelvő felsıoktatás fı bástyái 
Kárpátalján (a hallgatói létszám alapján kialakult sorrendben): 

1. a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fıiskola (10 alapszak, 1100 hallgató), 
2. az Ungvári Nemzeti Egyetemen létrehozott Magyar Tannyelvő Humán- és 
Természettudományi Kar (4 alapszak, 285 diák), 
3. a Munkácsi Állami Egyetemen mőködı elemi iskolai tanítóképzés (1 szak, 127 
diák), 
4. valamint a Kijevi Szlavisztikai Egyetem (továbbiakban KSZE) Ungvári 
kihelyezett tagozatán mőködı magyar-angol szakos tanárképzés (1 szak, 50 
hallgató) 

 A munkámban elemzett négy felsıoktatási intézmény a 2008/2009-es tanév 
szeptemberében 1555 magyar diákot fogadott be az általuk meghirdetett 14 magyarul 
tanulható szakon, további 2 olyan nyelvi képzésben (angol és ukrán nyelv), ahol ugyan 
a magyar nyelv csak részben jelenik meg tannyelvként, de a képzést kifejezetten 
magyar csoportok számára indítottak.6 
 A magyar nyelvő felsıoktatás fenntartása Kárpátalján nagyon lényeges eleme a 
közösség megmaradásnak. „A felsıoktatás ugyanis több mint oktatás és kutatás 
egyszerre. A jó egyetem és a jó fıiskola olyan szellemi otthon, amelyben szervezıdik a 
közösség.” — állapítja meg Szépe György (Szépe 2001:102) a felsıoktatás sokrétő 
szerepérıl írott tanulmányában. Az anyanyelvő felsıoktatásra mindez többszörösen 
igaz: hisz ezeknek az egyetemnek, fıiskoláknak a padjaiban nevelıdik az az értelmiségi 
réteg, amelyik politikusként nemzete ügyét felvállalhatja a jövıben, amelyik tanárként 
gondoskodhat az oktatás minden szintjén a magas színvonalú, identitáserısítı magyar 
nyelvő oktatásról, s amelyik szülıként dönthet gyermeke magyar iskolába íratásáról is. 
 A kárpátaljai magyar fiatalok rossz államnyelv-oktatási helyzete7 még inkább 
felerısíti a magyar nyelven (is) oktató helyi felsıoktatási intézmények szerepét, hiszen 
sok diák számára ezek jelenthetik a továbbtanulás egyetlen lehetıségét. Kárpátaljai 
magyar egyetemi hallgatók között ebben a témában végzett kérdıíves felmérésem8 
egyik legfontosabb tapasztalatát egy adatközlı így foglalta össze: „Ha nem tanulhattam 
volna magyarul a szülıföldemen, nem is tanultam volna tovább.” (Ferenc 2005:192.) 
Adatközlım véleményét oktatásszociológiai kutatások eredményei is alátámasztják: a 
felsıoktatásba igyekvı kárpátaljai magyar fiatalok körében az „anyanyelvemen 
tanulhassak” szempont az egyik legmeghatározóbb (Orosz 2001). 
Az Ukrajnai magyar felsıoktatás nyelvpolitikai kihívásai: az államnyelv oktatása 
 A munka további részében a magyar nyelvő felsıoktatás kárpátaljai képviselıivel9 
2009 tavaszán készített interjúk szemelvényei alapján elemzem az intézmények 
nyelvoktatási koncepcióját különös tekintettel az államnyelvoktatás megvalósulási 
formáira. 
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 Ukrajna magyar iskoláiban az Ukrán államiság elmúlt 18 éve alatt sem sikerül 
megfelelı körülményeket kialakítani a kisebbségek államnyelvoktatását illetıen. Ezért a 
legtöbb magyar nemzetiségő érettségizı a felsıoktatásba érkezéskor igen alacsony 
szintő államnyelvtudással rendelkezik, s ha a magyar nyelven oktató felsıoktatási 
intézmény részt kíván venni a magyar közösség társadalmi céljai közül a többnyelvőség 
kialakításában, akkor nem engedheti, hogy az a magyar diák ugyanolyan rossz ukrán 
nyelvtudással hagyja el az egyetemet, amilyennel érkezett. Ennek elérése nyelvi terve-
zési lépéseket (nyelvoktatási stratégiát) követel meg az egyetem részérıl. 
 Amint azt minden általam megkérdezett intézményvezetı elmondta a diákok 
államnyelvi inputja igen alacsony. Orosz Ildikó, a Rákóczi Fıiskola elnöke így fogal-
mazta meg az intézményben tanuló diákok nyelvi problémáit: „Azt is látni kellett, hogy 
ezeknek a gyerekeknek adni kellett egy jobb ukrán tudást, mint amivel idejöttek. Tehát a 
semmibıl kellett felhozni ıket…” 
 Hasonlóan nyilatkozik Lizanec Péter a magyar kar dékánja is: „Sok óra van 
iskolában és többen jönnek ötössel, de egy szót se tudnak beszélni. Ez a tragédia.” 
 Azok a diákok, akik a Munkácsi tanítóképzıt választják, a prorektor elmondása 
alapján, kicsit jobban állnak az államnyelv terén, de közöttük is körülbelül fele arány-
ban vannak olyanok, akik nem hoznak magukkal államnyelvtudást a középiskolából. 
 A KSZE Ungvári kihelyezett tagozatának vezetıje is vegyes nyelvtudású diákokról 
számolt be az interjú során. 
 Megállapíthatjuk, hogy az államnyelv alacsony ismerete általános érvényő jelenség 
minden felsıoktatási intézményben, a nyelvtudás fejlesztésére alkalmazott praktikák 
azonban intézmény, nyelvoktatási koncepció (illetve annak hiánya), mentén 
szervezıdnek. 
 A vizsgált intézmények ukrán nyelvoktatási gyakorlatában a leggyakrabban 
alkalmazott (*vagy alkalmazni kívánt) módszerek a következık: 

– nyelvoktatás (UNE, Rákóczi Fıiskola, Munkácsi tanítóképzı, KSzE) 
– nyelvoktatás-módszertani reform (UNE*) 
– szaknyelvi kurzusok (Rákóczi Fıiskola, UNE*) 
– belsı nyelvvizsga (Rákóczi Fıiskola) 
– részben tannyelv (UNE, Rákóczi Fıiskola, Munkácsi tanítóképzı, KSzE) 
– kollégiumi elhelyezés, környezet (UNE, Munkácsi tanítóképzı) 
– hallgatói mobilitás (UNE*) 

 Fontos ismertetnünk, hogy egyedül a Rákóczi Fıiskola esetében beszélhetünk az 
alkalmazott módszerek, tudatos, egymásra épülı, s a magyar diákok nyelvtudásához 
igazodó nyelvoktatási koncepció létérıl. Míg például az UNE dékánja által említett 
módszerek sok esetben csak elvi síkon jelentkeztek (lásd a csillag jelzést*), a 
gyakorlatban pedig (még vagy már) nem alkalmazzák ıket. 
 Orosz Ildikó elmondta, hogy a fıiskola nyelvi koncepciója (amit 2008-ban fogadtak 
el) a most bekerült elsısökre vonatkozik. Ennek értelmében az ukrán nyelvoktatás a 
második évfolyamon kezdıdik meg. Ukrán nyelvtanárok segítségével próbálják meg a 
diákok nyelvtudását rendszerezni, illetve egy középszintő ukrán nyelvtudásra 
felkészíteni ıket: „A nyelvtanár, az ukrán nyelvtanár felkészíti a diákot arra, hogy az 
eddig, a középiskolában, az általános és elemi iskolában szerzett ukrán tudását, 
egyrészt felfrissíti, másrészt rendszerezi, hogy most már egyetemistaként tudatosan 
tudja azt a diák, hogy mit, miért és hogyan kell mondani. Nemcsak a szabályok 
álljanak a fejében.” 
 A munkácsi fıiskola nyelvoktatási gyakorlata azért érdekes, mert a prorektor 
elmondása szerint ık kifejezetten magyarul nem tudó ukrán filológusokat alkalmaznak 
a magyar csoportokban. 
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 Neszuh Ludmilla, a KSZE Ungvári kihelyezett tagozatának vezetıje szerint az 
intézményben zajló nyelvoktatás célja az, hogy a diplomások 4 nyelv ismereteiben 
váljanak jártassá a tanulmányi idıszak végére. Ezek közül két nyelvet a szakirányként 
választott magyar, illetve angol nyelv biztosít, harmadikként a diákok választhatnak az 
intézményben tanulható szláv nyelvek közül, amit nyelvoktatás keretében tanulhatnak: 
„Szóval ennek a filiának, az a sajátossága, hogy itt két nyelvet tanulnak. Itt nem csak 
magyar specialistákat képzenek, hanem magyar-angol; és plusz két évig tanulnak egy 
szláv nyelvet. Van nálunk bolgár, lengyel, szlovák és cseh. Szóval három nyelvtudású 
diákok lesznek…Na és még ukrán nyelvet tudnak egy kicsit, és 4 nyelv.” 
 Látnunk kell, hogy a KSZE Ungvári tagozatán is kirajzolódni látszik egy nyelvi 
koncepció, de az is kiderül, hogy „az ukrán nyelvet tudnak egy kicsit” stratégia és egy 
negyedik nyelv elsajátításával járó megterhelés alapvetıen nem a magyar kisebbség 
nyelvi céljait szolgálja. 
 Az Ungvári Egyetem Magyar karán is van nyelvoktatás, azonban a dékán az oktatás 
rossz módszertani megalapozottságára mutat rá: „… teljesen másképpen kell oktatni az 
ukrán nyelvet, teljesen. Ez a módszer, ami van, az elavult, már 100 éves. Az nem szabad 
azt csinálni, se iskolákban, se egyetemen….” Itt jelenik meg a nyelvoktatás módszer-
tanára vonatkozó reform, mint lehetséges módszer, azonban a professzor megállapítása 
csupán ajánlásként szerepel, s nem a mindennapi nyelvi gyakorlat része. 
 A Rákóczi Fıiskola harmadik, negyedik évfolyamos diákjai szaknyelvi kurzusok 
keretében ismerkednek meg az általános és középiskolai szaktárgyak ukrán nyelvő ter-
minológiájával. A kurzusokat már nem ukrán nyelvészek tanítják, hanem az adott 
szakirányt képviselı, ukránul is jól beszélı szaktanárok. „Ez a kurzus ösztönzıleg azt 
szolgálná, hogy ukrán nyelven az ukrán szaktárgyi terminológiát elsajátítsák, valamint 
rákényszerülnek arra, hogy olvassanak ukrán nyelvő szakirodalmat. Valószínőleg ez 
sem egy tökéletes megoldás.” – vallja be a Rákóczi Fıiskola elnöke. Az UNE-en a 
szaknyelvi kurzusok bevezetése egyelıre még csak a lehetıség szintjén áll, bár az uk-
rán oktatási miniszter hatályos rendelete szerint az ukrán szaknyelv oktatása minden 
egyetem számára kötelezı. 
 A belsı nyelvvizsga motívuma is csupán egy esetben a Rákóczi Fıiskola 
nyelvoktatási koncepciójának részeként jelent meg. „Bevezettünk egy általános közép-
fokú ukrán beszéd nyelvvizsgát… Ezt nem az ukrán állam tette kötelezıvé, hanem mi a 
magunk számára, hogy ezzel is ösztönözzük a diákokat az ukrán nyelv tanulására.” 
 Az intenzív nyelvoktatás és a terminológiaoktatás gyakorlatán túl, a fıiskolán 
találkozhatunk a tannyelv-politika egy újabb megnyilvánulásával is: amikor bizonyos 
mértékben a többségi nyelv használatos tannyelvként. „Vannak szők tudomány-
területek, szak-tudományterületek, ahol ugye a felsıoktatásban elıírás az, hogy meg-
felelı fokozattal rendelkezı tanárok tanítsák. Ha egy szők szakkurzusra nincsen 
megfelelı fokozattal rendelkezı tanár, akkor mi a környezı egyetemekrıl Lembergbıl 
és Ungvárról szoktunk felkérni az elıadókat, s ezek az elıadók nem tudnak magyarul.” 
A gyakorlatban ez annyit tesz, hogy „az elıadásokat tartják a professzorok, viszont 
melléjük olyan, szemináriumot vezetı tanárt adunk, aki a professzor mellett az órán 
jelen van, és az elıadás után, a szemináriumi foglalkozásokon megbeszélhetik 
magyarul is, abban az esetben, ha nem értették. A diákoknak pedig ebbıl a 
szempontból pozitív cél az lehetne, hogy ık az ukrán terminológiához hozzászoknak, az 
ukrán szakirodalmat rákényszerülnek olvasni, és miután a vizsgát ketten fogadják, 
ezért ukránul is kénytelenek lesznek elmondani röviden a gondolataikat.” 
 Ami a tannyelvet illeti, a KSZE ungvári tagozatán mőködı magyar-angol szakon a 
tantárgyak tannyelve fele-fele arányban oszlik meg a két választott nyelvi szak között, 
sıt vannak olyan tantárgyak, amiket jelegükbıl adódóan nem is lehetne ukrán nyelven 
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tanítani. De a tagozat vezetıje elmondta, hogy vannak azért ukrán tannyelvő kurzusok 
is, fıleg a felsıbb évfolyamokon, de a Rákóczi Fıiskola nyelvi gyakorlatához 
hasonlóan itt is fontosnak tartják, hogy az a tanár, aki az órát vezeti, beszéljen magyarul 
is, elısegítve ezzel, hogy a diákok jobban megértsék a tananyagot.  
 A UNE magyar karát vezetı professzort is megkérdeztem arról, hogy jelenjen-e meg 
az ukrán nyelv tannyelvként is az oktatásban? İ a következıképpen fejtette ki 
véleményét:  
 „Ezt nehéz megmondani, én gondolom, hogy kellene, hogy ukránul is menjen (…) a 
társadalmi diszciplínák… azokat akármilyen nyelven lehetne, de ha ukránul, akkor 
legalább fogják hallani az ukrán nyelvet. Hogy elsajátítják-e vagy nem, az más dolog, 
de ık fognak hallgatni valamit ukránul. És akkor nekijek kellesz majd valamit felelni, 
fognak igyekezni jobban egy kicsit.” 
 Ezzel szemben a valóságban a tannyelvek megosztásának gyakorlata változó, 
kiszámíthatatlan tendenciákat mutat, s semmiképpen sem beszélhetünk koncepcióról: 
amíg a magyar nyelv és irodalom szakon a tantárgyak 75 %-a magyar nyelven folyik, 
addig a történelem és Európa-integrációs szakon, a szaktantárgyak közül csupán egyet: 
a magyar nép történetét tárgyaló, egy szemeszteres kurzust tanulják magyarul. Ennek 
hátterében pedig általában a magyar szakmai nyelvet is jól beszélı tanárok hiánya áll. 
 Tyahur László, a Munkácsi Humán-pedagógiai Koledzs prorektora is csatlakozik 
ahhoz a nézethez, hogy a nyelvoktatás mellett szükség van az ukrán tannyelvő órák 
beiktatására is: „Mert mondjuk a nyelvtudás az egy, de mondjuk a szakmai tudásra 
mégis kell, hogy szakmai tantárgyakat is halljanak valamilyen százalékba azon a 
nyelven. Ez nem jelenti azt, hogy 50%-ban, legalább úgy 20-25%-ban a tantárgyak 
mégis menjenek ukrán nyelven.” 
 A kollégiumi elhelyezés gyakorlata, mint az ukrán nyelvtudás javítására szolgáló 
módszer két intézmény esetében jelentkezett, de míg a munkácsi fıiskola prorektora a 
jelenlegi helyzetrıl mesélt, Lizanec professzor egy régebben alkalmazott módszert 
idézett. Tehát a munkácsi tanítóképzıben jelenleg ez a gyakorlat: „És az, hogy a 
hurtozsétok… kollégiumban ukránok között laknak. Mondjuk, aki bentlakásos. És 
egymás közt társalogva mégis jobban felszedik azt a nyelvet, jobban rájuk tapad az a 
nyelv, mintha valaki otthon a faluban, ahol csak a magyar nyelv hangzik el. Mégis az 
ukrán tudás magasabb szintővé válik.” 
 Az Ungvári magyar kar dékánja pedig így nyilatkozik: „Én voltam akkor kilenc évig 
dékán, s akkor azt csináltam, hogy … egy szobában voltak ukránok, a másikban 
magyarok. Nem nagyon tetszett nekijek, mert akarták, hogy ott legyen magyar, ott is 
legyen magyar, de utána, hát muszáj volt, a dékán megmondta, kellett hallgatni. Mert 
ık mindig szombaton mentek haza, ukránok nem mindenki mentek haza. Akkor ık 
hoztak ennivalót, akkor kelletett osztozni. Azután úgy jöttek, hogy az ukránok is hoztak 
nekijek, mert nem tudtak elmenni haza, vettek valamit és kínáltak. Úgyhogy, nagyon jól 
összejöttek…. Most ezt nem csinálják sajnos, és ez hiba…ez legjobb módszer.” 
 A magyar kar dékánja a hallgatói mobilitás lehetıségét is említi a nyelvtudás 
gyarapítása szempontjából, de ez is csak lehetıségként, s nem valóságként értendı: 
„Menjenek oda egy hónapra, máshova. Diákok elmehetnének Lembergbe, például 
valahol. És ez nagyon sokat segítene, és ez nem is probléma, mert ık tudnának azokat a 
diszciplínákat, amiket itt, ukránul hallgatni. Meg még hozzá minden nap ukránul 
beszélni kell nekijek, hogy az is jó lenne, például ukrán nyelv, ukrán irodalom, meg még 
valami menne ott ukránul. A Lembergi Egyetemen, ez is. Van több megoldás. Csak arra 
pénz is kell, kell akarat, arra kell ember, aki ezzel foglalkozna.” 
 … és szükséges hozzá egy alapszintő (ha nem középszintő) nyelvtudás10 is, 
folytatnám a sort. Mert a mobilitás amellett, hogy rendkívül jó módszer a nyelvtudás 
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fejlesztésére, nem feltétlenül ajánlható annak, akinek alapvetı nyelvi kompetenciái 
sincsenek az adott nyelvet illetıen (lásd fentebb: a vizsgált intézmény diákjai körében 
ez utóbbi a jellemzıbb). Ezen túl a mobilitás Ukrajnán belüli megvalósulása nem új 
ötlet. Ezzel kapcsolatban utalnék arra, hogy Ukrajna oktatási minisztere nemrégiben 
körlevélben11 ajánlotta a hallgatói mobilitás lehetıségét, mint lehetséges módszert a 
diákok és tanárok ukrán nyelvtudásának javítására. Természetesen a miniszter nem 
kifejezetten a magyar tannyelvő intézményekre gondolt, hanem a nagyszámú orosz 
nyelven oktató egyetemekre, hiszen az orosz ajkú lakosság, diákság, sıt a tanárok 
számára is nagyon lényeges probléma az ukrán nyelv elsajátítása. 
Befejezı gondolatok 
 Összefoglalva az ukrán nyelvoktatás jelenlegi gyakorlatát és lehetıségeit, be kell 
látnunk, hogy a közösség többnyelvőségét eredményezı nyelvi modell gyakorlati 
megvalósítását több tényezı is megnehezíti. 

– Az egyik, s talán a legdrasztikusabb ilyen tényezı, hogy a kárpátaljai magyar 
tannyelvő iskolákban az államnyelv oktatásának színvonala és hatékonysága 
elképesztıen alacsony, tehát a felsıoktatásnak sok esetben a nulláról kell 
valamilyen szintre felsegítenie a diákot; 
– A legtöbb intézmény esetében hiányzik egy egységes s ugyanakkor a diákok 
szükségleteihez dinamikusan igazodó nyelvoktatási koncepció, amely a 
megfelelı módszereket elıre meghatározott céllal, s fokozatossággal alkalmazza; 
– A tanárok nyelvtudása (magyar-ukrán kétnyelvő szakemberek hiánya) is 
hátráltatja a megfelelı tannyelv-politika kidolgozását. 
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Language policy in educational context: 
the case of Hungarian higher education in Ukraine 

 Education in the mother tongue is a determining factor from the point of view of 
Hungarians’ identity in Ukraine. Apart from the importance of studying through the mother 
tongue, learning other languages is also very crucial part of the community’s social aims. 
Education is one of the effective means of achieving social goals, so it goes without saying 
that multilingualism should be carried out within the frame of education. In this study we 
took under investigation the state language education in Hungarian universities and 
colleges. Our results show that a lot of factors make difficult the realization of the 
multilingual educational model. Still the biggest difficulty in the linguistic situation of 
Hungarian higher education appears to be the lack of a well thought-out language policy 
plan. 

 


