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A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola nyelvi koncepciója 
a gyakorlatban: ahogyan a hallgatók látják

FERENC VIKTÓRIA
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász

Valóban nehéz kérdés annak eldöntése, hogy egy kisebbségi közösség felsőoktatá
si intézménye, amely alapvetően az értelmiség kialakításáért felelős, hogyan, mi
lyen szempontokat mérlegelve válassza ki oktatásának nyelvét.

Kárpátalja kisebbségi helyzetéből kifolyólag, minálunk még összetettebbek a té
nyezők, hiszen idegen ország állampolgáraiként kötelességünk és érdekünk is az 
ukrán nyelv elsajátítása, azonban a nem megfelelő középiskolai államnyelvoktatás 
nem segít ebben. A szomorú következmény pedig, hogy tanulmányaink befejeztével 
szinte lehetetlen jó munkalehetőséghez jutni az ukrán nyelv legalább valamilyen 
szintű szaktárgyi, illetve hivatali ismerete nélkül. A megoldás talán az lenne, ha az 
államnyelven oktatnák a felsőfokú oktatási intézmények hallgatóit, de ennek okta
tása nem történhet az anyanyelvű oktatás kárára, hiszen mi elsősorban magyar 
nemzetiségűek vagyunk, s csak az után ukrán állampolgárok. A másik fontos ténye
ző az államnyelvhez való hozzáállás problémája, ami Kárpátalja földrajzi elhelyezke
déséből adódik, hiszen nyugati mentalitással idegenként kell itt a keleti világ kultú
rájának tengerében élnünk és tanulnunk.

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola a kérdésben kifejtett válaszát, e 
problémák kezelésében tapasztalt gyakorlatát az előzőekben hallhattuk. Én, a főis
kola hallgatójaként, mindezt a hallgatók véleménye, tapasztalata alapján szeretném 
megvilágítani. A pontosság kedvéért egy kérdőívet töltettünk ki a hallgatókkal (első 
évfolyamon a nagy létszámra való tekintettel 20 főt, a többi évfolyamról 10-10 em
bert kérdeztünk meg, az ötödik évfolyam kivételével, ugyanis ők tanítási gyakorlatu
kat töltötték ez idő tájt), amelyben eddigi nyelvtanulási tapasztalataikról faggattuk 
őket. A kérdések egy része a középiskolai ukrán, illetve idegen nyelv oktatásának 
módszerei, valamint az elsajátítás eredményei után érdeklődött, másik része a diá
kok jelenlegi főiskolai tanulmányaira vetítette le mindezeket. A kérdőív utolsó kérdé
sei a diákok véleményét kérik abban, hogy szerintük hogyan és milyen nyelveken, il
letve milyen nyelveket kellene oktatni a főiskolán, valamint, hogy milyen előnyei, il
letve hátrányai vannak, vagy lesznek annak, hogy magyar nyelven szereznek felső
fokú diplomát ebben a tanintézményben.

Eredmények

Arra a kérdésre, hogy milyen nyelven végezték középszintű tanulmányaikat, a meg
kérdezett 50 hallgató közül 47 a magyar nyelvet jelölte meg, 2 pedig az ukránt. Volt
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egy olyan hallgató is, aki vegyesen, az elemit, általánosat ukránul, a középiskolát 
magyarul végezte el. Ebből is látszik, hogy a hallgatók többsége magyar (kisebbsé
gi) iskolában tanulta az államnyelvet.

A következő kérdés arra vonatkozott, hogy melyik volt az az idegen nyelv, amelyi
ket a középszintű oktatásban tanultak. A válaszok között erősen vezetett az angol 
(35), ezt követte a német (16), a francia (12), ketten oroszt is tanultak. Többen két 
nyelvet is tanultak. Ennél a kérdésnél érdekes és sokatmondó tapasztalat volt, hogy 
a hallgatók többsége az ukrán nyelvet is a tanult idegen nyelvek közé sorolta.

Ezek után jött az a kérdés, hogy a tanftott nyelveket (az ukránt és valamely ide
gen nyelvet) milyen szinten sajátította el a hallgató a középiskolában. Ukrán nyelv
tudásukat a hallgatók egy 1-től 5-ig terjedő skálán kellett, hogy értékeljék, ahol 1 a 
legkisebb fokú nyelvtudást jelöli. Az eredmény szerint 10 hallgató vallotta azt, hogy 
ő semmilyen szinten nem beszéli az ukrán nyelvet (1), 23 vallotta magáról, hogy ír 
és olvas az államnyelven (2), 9 hallgatónál ez utóbbi már párosul a beszédértéssel 
is (3), mindössze 4 hallgató beszéli a nyelvet (4), valamint szintén 4 megkérdezett 
vallotta, hogy ő anyanyelvi szinten beszél (5) ukránul. (Hozzátenném, hogy ez eset
ben sem az iskolának, hanem a családi háttérnek -  vegyes házasságnak, valamint 
az ukrán tannyelvű középiskolának (2-3 hallgató) köszönhető ez az eredmény.)

A válaszok indoklásaiból világosan kiderül, hogy mindez minek a következménye
ként alakult így, legalábbis a diákok véleménye szerint. Voltak, akik magukat, kevés 
szorgalmukat, a legtöbben azonban mégis a középiskolai tanárukat okolták, illetve 
annak szakképzettségének hiányában találták meg jelenlegi nyelvtudásuk alacsony 
szintjének okát. Mások a tantervben látták a probléma forrását, mert az úgy kezel
te a magyar ajkú tanulókat, mintha azok születésüktől fogva érintkeztek volna az uk
rán nyelvvel, s az első osztály elkezdésével már tisztában lettek volna az alapvető 
fogalmakkal, s így nyugodtan be tudtak volna kapcsolódni a bonyolultabb nyelvtani 
részek tanulásába. Pedig ez csak néhány ritka, szerencsés esetben fogadható el, 
mondjuk olyan tanulóknál, akiknek egyik szülője ukrán, vagy olyan helyen élt, ahol 
nem tudta kikerülni néhány szó elsajátítását, vagy baráti köre volt rá pozitív hatás
sal az ukrán nyelv elsajátításában. Ezzel szemben áll viszont a tény, hogy Kárpátal
ja nagyon sok magyarlakta településén fel lehet úgy nőni, hogy a gyerek nem hall 
egyetlen ukrán szót se, és nincs rákényszerítve, hogy valaha is ukránul szóljon va
lakihez. Tehát az ukrán nyelvet nem mint második anyanyelvet, hanem mint idegen 
nyelvet (környezeti nyelvet) kellett volna, s kellene ma is tanítani a középiskolákban, 
s talán akkor nagyobb eredményeket tudnának elérni.

Mindezek ellenére minden megkérdezett hallgató egyöntetűen válaszolta azt, 
hogy, igen, meg kell tanulnunk az ukrán nyelvet, fő indoklásként pedig az a szomo
rú felismerés állt, miszerint a hallgatók nap mint nap tapasztalják, hogy az állam
nyelv ismeretének hiányában, hátrányos helyzetben vannak ukrán ajkú társaikkal 
szemben akár a munkaerőpiacon, akár az élet bármely más területén. Tisztában 
vannak azzal, hogy szülőföldön való érvényesülésük egyetlen útja az államnyelv is
merete, valamint tanári pályájuk sikeres végzéséhez, azon belül a hivatali ügyek in
tézéséhez alapvetően szükség van az ukrán nyelv megértésére és használni tudá
sára.



192  Hozzászólások

Az idegen nyelv középiskolai elsajátítása szintjének kérdésében 3 hallgató vallot
ta azt, hogy neki egyáltalán nem sikerült megtanulnia egyetlen idegen nyelvet sem. 
Tizenöt mondta, hogy ír és olvas, 20 ért valamely idegen nyelven. Kilenc ember val
lotta, hogy képes kommunikálni, míg 3 anyanyelvi szinten beszél egy idegen nyel
vet. Mindannyian fontosnak tartják valamely idegen nyelv magas szintű elsajátítá
sát, amit azzal indokolnak, hogy manapság ez már alapvető követelmény a munka
helyeken, legalábbis jobb esélyekkel indul az, aki beszél egy, esetleg több idegen 
nyelvet. Másrészt a körülöttünk lévő világ, az Internet, a szakirodalom, a sajtó, 
mind-mind megköveteli, hogy ismerjünk valamilyen idegen nyelvet, nem is beszélve 
a világban való tájékozódásról, emberekkel való kommunikációról.

A kérdőívből kiderült, hogy a diákoknak a főiskolán sok lehetőségük van az anya
nyelvi oktatás mellett az ukrán nyelv és más idegen nyelvek elsajátítására, ugyanis, 
bár előadásaikat nagyrészt magyar nyelven hallgatják, emellett angol, német és uk
rán nyelvet is oktatnak magas óraszámban. A hallgatók nagy többsége ezt fontos
nak tartja, mert ez által nyitottabbá válnak más nyelvek iránt is, nem beszélve ar
ról, hogy kitűnően fejleszthetik szókincsüket, beszédkészségüket, kommunikatív 
kompetenciájukat. Volt, aki abban látta a dolog pozitív oldalát, hogy az idegen nyel
vű előadások által saját szakmáját is mélyebben elsajátíthatja, megismeri a nem
zetközi szakkifejezéseket stb.

A hallgatók közül 23 szeretne még több előadást hallgatni az ukrán nyelvről, 14 
angolul bővítené tudását, 2 franciául, 3 németül hallgatna előadásokat, 4 spanyo
lul, 2 olaszul, 1 oroszul, arámiul, cigány nyelven.

A diákok a kérdőív utolsó részében arról fejtették ki véleményüket, hogy milyen 
előnyeit, illetve hátrányait látják annak, hogy a fő nyelv, amelyen tanulnak, az anya
nyelvűk. Az előnyök között említették, hogy mivel tökéletesen megértik az előadáso
kat, ezért jóval könnyebben el tudják sajátítani az anyagot, főleg, hogy eközben nem 
kell a nyelvtanulás problémáival foglalkozniuk. Volt, aki megjegyezte, hogy „annak, 
hogy valaki valamit elsajátítson igazán, a legbiztosabb módja az, hogy anyanyelvén 
tegye azt!" Főiskolánkon a diákok tanulás közben nem elfelejtik anyanyelvűket, ha
nem kiművelik azt.

Ami a hátrányokat illeti, a legtöbb hallgató attól tart, hogy mivel nem ukránul ta
nulta meg szakmáját, ezért a főiskola befejezése után nem tud majd elhelyezkedni, 
hiszen munkalehetőségei erősen korlátozva lesznek, hátrányos helyzetbe kerül, va
lamint nagy konkurenciával kell majd szembenéznie.

Az utolsó felismerés, amely alátámasztja a magyar tannyelvválasztás helyessé
gét, az, hogy mindezek ellenére is a megkérdezettek többsége, a már imént is vá
zolt alapvető nyelvi és anyagi problémák miatt, nem is tanult volna tovább, ha nem 
tanulhatott volna a szüló'földjén magyarul.
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Kérdőív
1. Szak(pár):
2. Évfolyam:
3. Állandó lakhely:
4. Érettségi helye:
5. Általános iskola helye:
6. Milyen nyelven végezted iskoláid? A megfelelő helyre tegyél X-et!

Iskola/nyelv Magyar Ukrán Orosz Egyéb
Elemi
Általános
Közép

7. Milyen idegen nyelvet tanultál az iskolában?
8. Saját megítélésed szerint milyen szinten sajátítottad el iskolai tanulmányaid alatt 
a következő nyelveket:

Nyelv/szint Csak
beszédérté

írok és 
5 olvasok

Beszélek Anyanyelvi szinten 
beszélek

Semmilyen 
szinten nem 

beszélek
Ukrán
Orosz
Angol
Német
Francia
Egyéb

9. Értékeld 1-től 5-ig terjedő listán, hogy a középiskola befejezése után milyen szin
ten beszélted az ukrán nyelvet? Karikázd be a megfelelőt!

1 2 3 4 5
10. Mivel magyarázod, hogy ilyen szinten tanultad meg az ukrán nyelvet?

11. Véleményed szerint meg kell-e tanulnunk az ukrán nyelvet?
Igen Nem Nem tudom

12. Válaszodat indokold meg!

13. Értékeld 1-től 5-ig terjedő listán, hogy a középiskola befejezése után milyen 
szinten sajátítottad el a tanult idegen nyelvet? Karikázd be a megfelelőt!

1 2 3 4 5
14. Fontos-e, hogy megtanuljunk egy idegen nyelvet is? A megfelelőt karikázd be!

Igen Nem Nem tudom
15. Válaszodat indokold meg!

16. Milyen nyelveken hallgatsz előadásokat a főiskolán? A megfelelőt karikázd be! 
Magyar Angol Német Ukrán Egyéb:
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17. Fontos-e, hogy ne csak anyanyelvű előadásokat hallj?
Igen Nem Nem tudom

18. Miért?

19. A magyar nyelven kívül milyen nyelven hallgatnál előadásokat a főiskolán?

20. Milyen előnyeit látod annak, hogy anyanyelven szerezhetsz felsőfokú diplomát?

21. Milyen hátrányait látod annak, hogy anyanyelven szerezhetsz felsőfokú diplo
mát?

Köszönjük a közreműködést!


