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Helyzetkép a kárpátaljai 
magyar szórványról  

Erőss Ágnes – Ferenc Viktória – Kovály Katalin – Orosz Sándor – Tátrai Patrik

Bevezetés

Szórvány. E szót hallva valószínűleg sokak képzeletében egy fenséges hegyvidéki tájban 
megbúvó kicsiny erdélyi falu jelenik meg, mindössze maroknyi maradék magyar közösség-
gel. E sztereotipikus szórvány-kép azonban részigazságokat tartalmaz és a veszteség – sok-
szor torzító – érzését hordozza magában. Előbbiek közül itt csak arra hívjuk fel a figyelmet, 
hogy napjainkban a szórványkérdés – legalábbis demográfiai szemszögből nézve – nem 
kimondottan falusi és nem csak erdélyi problematika; a Kárpát-medencei magyar szórvá-
nyok közel ¾-e 10 ezer főnél népesebb településeken, azaz városokban él, továbbá jelentős 
magyar szórványközösségek élnek a Vajdaságban és Kárpátalján is (Tátrai 2017).

A szórványhelyzet fontos tulajdonsága, hogy nem állandó, hanem folyamatosan változik: 
megszűnik és újratermelődik. Ezen változásokat pedig elsősorban két fontos tényező, az 
asszimiláció és a migráció befolyásolja. 

Az asszimiláció fogalma a kisebbségkutatás szakirodalmában sokrétűen használatos 

(Bárdi, Tóth 2011), ugyanakkor fontosnak tartjuk, hogy a laikus olvasó számára kapasz-

kodókat kínáljunk a szakzsargon megértéséhez. Leegyszerűsítve, az asszimiláció alatt 

általában egy olyan folyamatot értünk, amelynek során egy önmeghatározásában, 

nyelvében vagy vallásában eltérő népcsoport, természetes vagy kikényszerített módon, 

beolvad a környező népességbe. Ennek ellenpontjaként szokás emlegetni az integrá-

ciót, amikor a szóban forgó népcsoport saját jellegzetességei megtartása mellett ol-

vad össze környezetével. A migráció kifejezés latin eredetű szó, jelentése vándorlás. E 

fogalom használatos az egyének és népcsoportok országon belüli és országon kívüli 

helyváltoztatására, átköltözésére, melynek következtében (kifejezetten, ha tömeges 

méretekben jelentkezik) a települések etnikai összetétele megváltozhat.
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Az asszimilációhoz kapcsolódó veszteségolvasat (Ilyés 2005; Szilágyi 1997) gyakran egy-
oldalúan uralja a szórványról zajló közbeszédet. Biczó Gábor (2000) mutat rá arra, hogy a 
veszteségolvasat az asszimilációs folyamatot általános értékvesztésként értelmezi. Az asz-
szimiláció vizsgálata mindazonáltal különösen fontos kérdés, hiszen a többségi nemzettel 
való érintkezés (lakóhelyi, iskolai, munkahelyi) a szórványban sokkal jelentősebb, mint a 
tömbterületeken. Ráadásul a magyar intézményi ellátottság (pl. oktatási intézmény, egyház, 
politikai érdekképviselet) ezeken a településeken sokszor teljesen hiányzik. Mindezek követ-
keztében gyakoriak a vegyes házasságok, a magyar családból származó gyermekek többségi 
nyelven történő iskoláztatása, a magyar nyelv használati terének beszűkülése, amik mind 
asszimilációhoz vezethetnek, illetve felerősítik a meglévő folyamatokat.

A magyar szórványok eddigi vizsgálata – ami a fenti sztereotipikus szórvány-képből is 
következik – elsősorban Erdélyhez kapcsolódik (lásd például Bodó 2009). Kárpátalja, ahol 
az összes Kárpát-medencei magyar szórvány mintegy 6-7%-a él, eddig nem került a tudo-
mányos érdeklődés homlokterébe. Bár készültek korábban is értékes kutatások a kárpátaljai 
szórványban, ezek többnyire a magyar nyelvű oktatást vették górcső alá, és a területi fó-
kuszuk inkább csak a Felső-Tisza-vidékére terjedt ki (Pl.: Orosz 2007; Papp Z. 2015, Punykó 
2007, Séra 2013). Ugyanakkor a kárpátaljai magyar szórvány tágabb megközelítésű kuta-
tása annál is indokoltabb, mivel a közelmúlt ukrajnai geopolitikai változásai (Euromajdan, 
orosz–ukrán fegyveres konfliktus, Ukrajna gazdasági összeomlása) nyomán a magyar állam 
befolyása, valamint a magyar nyelv iránti kereslet megnőtt Kárpátalján (Beregszászi 2016; 
Márku 2019; Tátrai et al. 2016), ami kedvezőbb lehetőségeket teremt a magyarként való 
megmaradáshoz, a magyar identitás felvállalásához és átörökítéséhez – a szórványban is.

Mindezek alapján a kutatásunk célja az volt, hogy komplex módon vizsgáljuk meg a kárpát-
aljai magyar szórvány általános helyzetét, hétköznapi problémáit, lehetőségeit, továbbá hogy 
feltárjuk az asszimilációs folyamatok jellemzőit, azaz hogy milyen mechanizmusok vezetnek a 
szórványban élő egyének és közösségek életében asszimilációhoz, és mely tényezők gátolják azt.

E fejezetben a sokszínű, egyedi terepekből álló kárpátaljai szórványt próbáljuk meg 
egyes települések vizsgálata révén komplex módon bemutatni. A kutatásba vont telepü-
lések között legalább annyi különbség van, mint hasonlóság, mégis igyekszünk egységes 
szempontok mentén betekintést nyújtani az itt élők hétköznapjaiba, megélhetési és et-
nikus stratégiáiba. 
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A szórvány fogalma

Napjainkra a szórvány fogalma rendkívül képlékeny tartalmúvá vált (Keményfi 2005; Szilágyi 
1997), így vizsgálatának legalapvetőbb kérdése, hogy mit tekintünk szórványnak. A szakiro-
dalomban számtalan definíció és megközelítés található, az azonban közös álláspont, hogy a 
szórványhelyzet nem írható le egyszerűen, hiszen egy rendkívül összetett jelenségről van szó. 
A szórvány hatékony vizsgálatának további nehézségét jelenti, hogy maga a kifejezés nem egy 
egységes csoportot takar: a szórvány terminust egyszerre alkalmazzák igen eltérő szociális és 
kulturális hátterű csoportokra, amelyek akár egy településen belül is megjelenhetnek (Biczó 
2005). Jelen tanulmány elsősorban Ilyés Zoltán területi szempontú megközelítésére alapoz, 
amely szerint „a Kárpát-medencei összmagyar diskurzusban, a tudományos, politikai és laikus 
nyilvánosságban valamiféle hallgatólagos közmegegyezés szerint minden szórvány, ami nem 
a tömbmagyarsághoz tartozik, amelyet bizonyos diszperzió, térbeli keveredettség – érzelme-
sebben megfogalmazva –, magárahagyatottság jellemez.” (Ilyés 2005: 64) 

Kárpátalján, definíciótól függően, a szórványtelepülések száma 30 és 60 között helyez-
kedik el – nem számítva azokat a mikroszórványokat, ahol mindössze 1-20 magyar él, és 
amikkel kiegészülve akár 200-250 településről is beszélhetünk. Kutatásunkban a fenti terü-
leti megközelítést alkalmazva szórványnak tekintettük az összefüggő magyar etnikai töm-
bön kívül élő magyar közösségeket. Nem képezték viszont kutatásunk tárgyát az említett 
mikroszórványok. Így összesen 37 kárpátaljai magyar szórványtelepülés került beazonosí-
tásra (1. ábra). Azt azonban hangsúlyozzuk, hogy a szórványként való beazonosítás pusztán 
statisztikai adatok alapján történt, ami nem vette, nem is vehette számításba, hogy hogyan 
vélekednek magukról e tekintetben az adott közösségek, vagy a kárpátaljai magyarok (erre 
példa Visk és Beregrákos esete, ahol a helyiek nem tekintenek magukra szórványként, lásd: 
Orosz 2007). 2001-ben 36 328 kárpátaljai magyar élt az általunk lehatárolt szórványtelepü-
léseken, akik a megyében élő nemzettársaink 24%-át jelentették. A SUMMA 2017 (Tátrai 
et al. 2018) kutatás alapján napjainkban e településeken mindössze 30,3 ezer magyar él; a 
szórvány csökkenése tehát meghaladta a tömbmagyarság fogyásának a mértékét. 

A kutatás menete, módszerei

A kárpátaljai magyar szórvány mélyreható vizsgálata természetesen csak terepkutatással 
volt megvalósítható. A vizsgálati terepek kiválasztásánál arra törekedtünk, hogy azok meg-
felelően reprezentálják a kárpátaljai szórványtelepülések különböző alaptípusait, amelyeket 
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egyrészt a magyarok aránya, másrészt a tömbtől való távolsága, harmadrészt pedig intézmé-
nyi ellátottsága határoz meg. Így az itt gyűjtött adatok, esettanulmányok általános szinten 
is érvényesek lehetnek. 

A szórvány tudományos vizsgálatára a SUMMA 2017 kutatás (Tátrai et al. 2018) során gyűj-

tött első terepi benyomásaink inspiráltak minket. Azonban a korábbi Kárpátalján zajló ku-

tatásainkkal ellentétben a kárpátaljai szórványba 2018 nyarán „ejtőernyősként” érkeztünk. 

Személyes ismerősök, előre egyeztetett időpontok nélkül vágtunk neki az útnak. Amint 

begurultak autóink az első kiszemelt településre, fényképezéssel kezdtük a munkát. Ha-

marosan megnyílt az első kapu, és nemsokára az emberek, a közösség is. Így aztán lettek 

újabb és újabb interjúalanyaink a helyszíneken, beszélgetőtársak az utcán, került frissen 

sütött zserbó és kávé az asztalra, leszüretelhettük a roskadozó málnabokrot a kertben. 

Élményekkel, benyomásokkal, rengeteg feldolgozásra váró interjús és fotó anyaggal – és 

ami talán a legmaradandóbb – értékes emberi kapcsolatokkal gazdagodtunk.

A kutatási helyszínek három alaptípusa a következő volt:
1) A magyar–ukrán nyelvhatár peremén, a magyar tömbhöz viszonylag közel fekvő falusi 

szórvány, ahol a magyar kisebbség aránya jelentős, alapintézményekkel részben ellátott. 
A kiválasztott település Gődényháza lett, de a vele egy községet képező Tekeházán is 
számos interjú készült.

2) Intézményekkel nem vagy alig rendelkező település, ahol a magyarok száma és aránya 
viszonylag alacsony, földrajzilag a tömbtől távolabb helyezkedik el. Ezt a típust Nagy-
bocskó képviselte, de a kutatást kiterjesztettük a hozzá közel eső, hasonló helyzetű Gyer-
tyánligetre is.

3) Városi szórvány, intézményekkel ellátott, de a magyarok aránya alacsony. E típus terepe-
ként Ungvárt választottuk.

A terepkutatás során arra törekedtünk, hogy beazonosítsuk azokat a strukturális és lokális 
tényezőket, valamint egyéni/családi döntéseket, amelyek segítségével jobban megérthető 
a szórványmagyarság hétköznapi helyzete, az asszimilációt és az etnikai szocializációt be-
folyásoló egyéni stratégiák. A strukturális és lokális tényezőket (pl. oktatás, közösségi élet 
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– ezen belül kiemelten az egyház – szerepe) főként elit/intézményi interjúk készítésével 
térképeztük fel. Ennek során a magyarsághoz kötődő intézmények (KMKSZ: Kárpátaljai 
Magyar Kulturális Szövetség, UMDSZ: Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség, oktatási in-
tézmény, egyház, egyéb kulturális és/vagy civil szervezet) vezetőit, valamint a helyi magyar 
politikai, társadalmi vagy gazdasági elit tagjait kérdeztük meg. Mivel az asszimiláció legfőbb 
katalizátora a vegyes házasság, ezért az elit/intézményi interjúk mellett vegyes házasságban 
élőkkel (szülőkkel, nagyszülőkkel, gyerekekkel) is készítettünk interjúkat, amiből kiderültek 
azon kulcsmomentumok, döntési helyzetek, amik az etnikai szocializációra a legnagyobb 
hatást gyakorolják. A kutatás utóbbi ágát nehezítette, hogy sok esetben a családok férfi, de 
alkalmanként mindkét aktív korú tagja külföldön tartózkodott, így jelentősen leszűkült a 
kutatásba vonható családok száma. 

Ungvár

Tekeháza

Gyertyánliget

Gődényháza Nagybocskó

20 < 
10 – 20

  1 – 10

0 – 1

a magyar tömb 
települései

1. ábra: A magyar 
szórvány települései 
Kárpátalján 
a kiválasztott 
vizsgálati 
terepekkel 
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Pillanatképek a terepkutatásról

A terepi kutatás döntően 2018 nyarán zajlott. Ekkor helyszínenként átlagosan 15 intéz-

ményi/elit interjút készítettünk, továbbá 6 vegyes családban rögzítettünk félig strukturált 

interjúkat. 2019 nyarán kiegészítő adatgyűjtést végeztünk. Az interjúkat, a beszélgető-

partner preferenciájának, nyelvtudásának megfelelően, magyar vagy ukrán nyelven ké-

szítettük. A kutatás folyamán – e sorok írásáig – összesen 110 ukrán és magyar nyelvű 

interjú készült az említett három kutatási helyszínen. E mellett résztvevő megfigyelés (pl. 

misén/istentiszteleten/liturgián való részvétel), vizuális módszerek (elsősorban a nyelvi 

tájképre vonatkozóan, kiemelten a temetőkben megfigyelhető sírfeliratokra), történeti 

források tanulmányozása (elsősorban egyházi anyakönyvek, telekkönyvek) és helyben 

zajló intézményi adatgyűjtés egészítette ki a munkát.
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A vizsgált települések bemutatása, 
társadalmi-gazdasági helyzetképe

A 2001-ben 592 fős Gődényháza (ukr. Гудя) a Nagyszőlősi járásban, az ukrán–román ha-
tár mentén, Nagyszőlőstől 12 km-re fekszik. A falu egy közigazgatási egységet alkot a vele 
szomszédos, másfélezer lelkes Tekeházával (ukr. Теково), ahol a községi hivatal központja, 
valamint a legközelebbi oktatási intézmények (óvoda, iskola) találhatók. 

A Gődényházára vezető úton

Gődényháza jelenlegi egyetlen közintézménye – a templomokon kívül – egy falusi könyv-
tár. KMKSZ alapszervezete van, de aktivitása korlátozott. A két település vonzásközpontja 
a járási székhely, Nagyszőlős, ahova – Gődényházáról – csak iskolai időszakban jár napon-
ta egyszer kisbusz (elvileg csak iskolások számára), így a különböző intézményekbe, illetve 
munkahelyekre való eljutás leginkább egyénileg, illetve helyi összefogásban megoldható. 

Az elmúlt másfél évszázadban a falu etnikai és felekezeti összetétele jelentősen átalakult 
(2. ábra). Az 1880-as magyarországi népszámlálás időpontjában mintegy kétharmadában 
magyarlakta település a századfordulóra közel homogén magyar nyelvűvé vált, köszönhető-
en az időszak nemzetiesítő légkörének, a görög katolikus ruszin lakosság asszimilációjának 
(Pilipkó 2007). Az első világháborút követő hatalomváltások mind rányomták a bélyegüket 
a falu etnikai összetételére, és megfordították a korábbi folyamatokat. Ennek ellenére – a 
helyiek értékelése szerint – egészen az 1970-es évekig Gődényháza magyar település volt, 
ami – a statisztikai adatok tükrében – inkább csak a falu domináns nyelvére vonatkoztat-
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ható. Ez az 1970-es évektől kezdett megváltozni, két tényező nyomán. Egyrészt a helyi ma-
gyar iskolát az 1950-es évek végén bezárták, ezzel a magyar közösség az etnikai szocializáció 
egyik legfontosabb intézményét vesztette el, beszűkítve a magyar nyelvhasználati színteret 
is (Orosz 2001).

A másik tényező a Kárpátalja hegyvidéki területeiről, de elsősorban Alsókalocsáról (ukr. 
Колочава) és környékéről az ukrán/ruszin (avagy helyi magyar anyanyelvűek által használt 
megnevezésben „hucul” vagy „felvidéki”) népesség betelepülése. Ahogy egyik adatközlőnk 
fogalmazott: „Itt mindenki magyar volt, de beköltöztek a „felvidékiek” (idős magyar nő, Gő-
dényháza). A betelepülő, magasabb fertilitású, ukrán nyelvű, görög katolikus és ortodox 
vallású népesség egyrészt megváltoztatta a nemzetiségi arányokat, másrészt a vegyes házas-
ságok révén egy el- és visszaukránosodási folyamat indult el.

A legutóbbi ukrajnai népszámlálás (2001) szerint a magyar nemzetiségűek aránya Gő-
dényházán 41%, a magyar anyanyelvűeké pedig 48% volt. E jelentős különbség egyik oko-
zója a képlékeny identitású, magyar anyanyelvű görög katolikus lakosság, akiknek felmenői 
még a 19. század második felében váltak magyar anyanyelvűvé. 2017-ben – felmérésünk 
szerint – a település jelenlevő népessége (beleszámítva az ideiglenesen külföldön dolgozó-
kat, tanulókat is) 417 fő, akiknek 62%-a ukrán, 35%-a pedig magyar.

A Gődényháza központjában lévő kultúrház épülete.  Jelenleg  egyik felében  könyvtár (balra), a másik szárnyában 
(jobbra) a helyi kisbolt működik
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Érdekesség a faluba az 1970-es évektől betelepült ukrán/ruszin népességgel kapcso-

latban, hogy a helyi magyarok a „hucul”, „felvidéki” vagy „hegyi” elnevezéssel utalnak 

rájuk, vagy általánosságban úgy beszélnek róluk, mint az alsókalocsiakról (vagy aho-

gyan ők használják: „a kolocsávaiak”), függetlenül attól, hogy tényleg Alsókalocsáról 

vagy egyéb településről származnak-e. A faluba valóban sok betelepülő érkezett Alsó-

kalocsáról, akik ugyan tényleg hegyvidékiek (verhovinaiak), de azon belül nem a hucu-

lok, hanem inkább a bojkók néprajzi csoportjához tartoznak. A beköltöző ukrán/ruszin 

népességre alkalmazott „hucul” elnevezés nemcsak Gődényházán, hanem a környező 

ugocsai magyar falvakban is általános (Domokos 2005; Geszti 2001; Gönczi 2007). Gő-

dényházán a „hucul” megnevezés olyannyira elterjedt a hétköznapi nyelvben, hogy ma-

guk az érintett beköltözők is gyakran említik így magukat, noha tisztában vannak vele, 

hogy valójában ők nem a hucul népcsoporthoz tartoznak. Ahogyan az egyik Gődény-

házára beköltöző interjúalanyunk fogalmaz: „Én nem vagyok hucul, mi verhovinaiak va-

gyunk. A huculok azok fentebb laknak, de mi nem onnan vagyunk. De minden magyar 

úgy mondta, hogy mi huculok vagyunk. De én is, ha valakinek el akarom magyarázni, 

hogy kik vagyunk mi, azt mondom, hogy mi huculok vagyunk. Mert ők [a magyarok] így 

ismernek minket” (idős ukrán nő, Gődényháza).

2. ábra
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A helyi adatközlőktől nyert információk és a könyvtárban átnézett fotóalbumok alapján 
a szovjet időkben Gődényházán szervezett közösségi élet zajlott. A járási központban elér-
hető munkalehetőségek mellett a kolhozok és a háztáji gazdálkodás biztosította a megél-
hetést. A helyi ukrán elemi iskola egészen a 2000-es évek végéig működött, sőt 1990 után 
újraindult a magyar tanítási nyelvű elemi osztály. A Szovjetunió összeomlása, majd Ukrajna 
elhúzódó válsága azonban súlyosan érintette Gődényházát is: a kolhoz felszámolása, a kör-
nyező településeken elérhető munkahelyek megszűnése miatt jelentős elvándorlás indult 
meg az 1990-es években, amely napjainkig apasztja a falu lélekszámát. A külföldi munka-
vállalás sokszor időszakos, és a cirkuláris migráció jelenségével írható le. Ha az egész család 
nem is vándorol el, jellemzően az aktív korú népesség, elsősorban a férfiak, többnyire kül-
földi (magyarországi, csehországi) munkával biztosítják a család megélhetését. Ennek követ-
keztében a falu jelen lévő népességét többnyire a nők, a gyermekek és az idősek alkotják. 
Összességében azt mondhatjuk, hogy ma Gődényháza egy periférikus, népességfogyással 
jellemezhető, intézmény- és szolgáltatáshiányos falu. Utóbbiak, azaz a szolgáltatások és in-
tézmények legközelebb Tekeházán érhetők el.

A 20. század elején még kétharmadrészt magyarok lakta Tekeházán napjainkra 27%-ra csök-
kent a magyarok aránya. A településen a házasságok 70%-a vegyes, így a helyi magyarok is 
nagyrészt vegyes családokban élnek. A magyar iskola 1978-ban zárt be, azonban a közelmúlt-

Gyertyánligeti tájkép
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ban a magyar nyelv iránti növekvő érdeklődés hatására az iskolában második idegen nyelv-
ként vezették be, amit a 2016/17-es tanévben 34 diák tanult (Márku 2019). A községben 2017 
szeptembere óta működik magyar óvodai csoport az ukrán óvodán belül, amely 23 gyerekkel 
indult. A vasárnapi iskolában 60 gyerek tanul magyarul, míg a magyar hittancsoport 35 tagot 
számlál. Ezen túlmenően Tekeháza vált a környék magyar mint idegen nyelv oktatásának köz-
pontjává, ahová a környező településekről is bejárnak tanulni (2018-ban 36 fő). 

A második terepünkhöz tartozó Nagybocs-
kó (ukr. Великий Бичків) a Rahói járásban, 
Rahó és Técső között nagyjából egyforma tá-
volságban helyezkedik el a főút mentén, a Tisza 
és a Sopurka patak összefolyásánál. Gyertyán-
liget (ukr. Кобилецька Поляна) zsáktelepülés, 
Nagybocskóról északra letérve 12 km után 
érhető el egy helyenként rossz minőségű úton. 

Gyertyánligeten 2018-ban teljesen meg-
szűnt a helyközi tömegközlekedés, vagyis 
még a Nagybocskóra való bejutás is csak 
egyénileg (stoppolással, bérelt autóval, kerék-
párral) oldható meg, amely anyagilag is rend-
kívül megterhelő: 2019-ben egy útra a Gyer-
tyánliget–Nagybocskó fuvar 30 hrivnya volt, 
de Rahóra már 100 hrivnyát kérnek. Össze-
hasonlításképp érdemes megemlítenünk, 
hogy egy átlagos nyugdíj Gyertyánligeten (és 
Kárpátalján) 1500 hrivnya körüli.

Helyi érdekesség, hogy a Kárpátalján általánosan elterjedt közép-európai és kijevi idő-

számítás (lásd a TANDEM kutatásról szóló fejezetet) mellett a Rahói járásban, és külö-

nösen Gyertyánligeten használatban van „a helyi idő” fogalma is, ami a közép-európai 

időt jelenti nyári óraátállítás nélkül, azaz nyáron e településeken három, télen csak két 

időszámítás van egyszerre használatban (Fedinec 2017). Így kutatásunk folyamán mindig 

pontosítani kellett, hogy az adott beszélgetőpartnerünkkel egyeztetett időpont voltakép-

pen melyik időszámítás szerint is értendő.

Fuvarra váró stopposok Gyertyánligeten
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Mindkét település alapvetően szláv népességű volt, akiknek megélhetését évszázadokig 
főként a pásztorkodás és erdőgazdálkodás biztosította. Jelentős változás volt ezért, amikor 
a 18. század végén elindult az ipartelepítés: Gyertyánligeten vasgyár épült 1775-ben, ahol 
kovácsolt termékeket (kaszákat, kapákat, vasalatokat) gyártottak. 1868-ban Nagybocskón 
alapították meg a Klotild Első Magyar Vegyipari Részvénytársaságot, amely vegyi alapanya-
gokat állított elő (pl. salétromsavat) (Hutterer 2007; Orosz 2007). Gyertyánligeten az ipar 
mellett már a 19. század második felétől megindult, és a csehszlovák időszakban is virágzott 
a gyógyturizmus, amely a település körül található gyógyvizekre épült.

Időszámítás Gyertyánligeten: az otthonokban gyakori, hogy mindegyik időnek külön óra dukál 

A gyertyánligeti vasgyár a múltban (bal) és jelenlegi állapotában (jobb)
Bal oldali fotó forrása: https://images.app.goo.gl/uyCXiXcXistNJdjZ8
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A helyi ruszin/ukrán népesség mellé a 18. század végétől több hullámban érkeztek főként 
római katolikus német, magyar és szlovák szakemberek (pl. kovácsok, lakatosok), akik kvá-
ziurbánus életformát alakítottak itt ki. Bár a 19. század végére mindkét településen jórészt 
lezajlott a különböző származású római katolikus népesség magyar nyelvi asszimilációja, 
identitásukat a későbbiekben is elsősorban a szakmájuk és római katolikus vallásuk hatá-
rozta meg (Ilyés 2005). 

A kváziurbánus életforma Gyertyánligeten: a szovjet időkben épített tömbház és a lovaskocsi jól megfér egymás 
mellett

Nagybocskó központja
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A szovjet időkben az ipari üzemek tovább működtek, sőt kapacitásbővítés is zajlott. A két te-
lepülés üzemei, a relatív jólét a környező falvakból is vonzották a munkásokat, de a Szovjetunió 
egyéb részeiről is érkeztek szakmunkások, amely egyértelműen megnövelte a szláv népesség 
számát és arányát. Részben ez a népességgyarapodás vetett véget a szakmunkás = magyar/
német, paraszt = ruszin kettősségnek. A szakmai identitás „felhígulása”, továbbá a magyar ok-
tatási intézmények második világháborút követő bezárása az etnikai határok településen belüli 
elmosódásához vezetett (Ilyés 2005). A magyar nyelvhasználat színterét tovább szűkítette, hogy 
a vallásgyakorlást igyekeztek ellehetetleníteni. Az üzemek, amelyek mindkét településen évtize-
dekig biztos jövőt és kiszámítható életpályáját jelentettek, az 1990-es évek elején bezártak.

Nagybocskón, de Gyertyánligeten méginkább megfigyelhető volt, hogy mind a saját 

élettörténet, mind a település múltjának elbeszélésében élesen elkülönülnek „a gyár 

előtti” és „a gyár utáni idők” (pl.: „amíg megvolt a gyár”, „amikor már bezárt a gyár”, „a 

gyár idejében” stb.). Gyertyánliget lakosai szinte kivétel nélkül a vasgyárban dolgoztak. 

Ahogy többen fogalmaztak „jobb volt az élet akkor”. Ez egyrészt egyfajta biztos anyagi 

hátteret jelentett: a fizetést kéthetente megkapták, és a gyár biztosított a dolgozóknak 

minden hónapban „produktokat” a helyi boltban (pl. takarmány, máléliszt), amiből kis 

háztájit tudtak termelni, azzal kiegészítve a fizetést. Az anyagiaknál azonban sokkal 

fontosabb volt, hogy a jelen viszonyokkal szembeállítva a gyár ideje a kiszámíthatósá-

got jelképezi. Ahogy egy interjúalanyunk visszaemlékezett: „Egész más volt [az élet]. Az, 

hogy mi lesz belőled vagy mit fogsz csinálni, hát ilyen kérdések nem voltak. Bevégezted 

az iskolát, elmész tanulni és visszajössz dolgozni és fogsz dolgozni a gyárban. (…) Mérnök 

lesz belőled. Ha nem akarsz menni tanulni, akkor mész rendesen munkásnak. Szóval 

nem kellett gondolkozni azon, hogy most mitől legyek, mit csináljak, hová menjek tanulni 

és hol kapok munkát. Minden előre – ahogy mondják – el volt döntve” (középkorú ma-

gyar férfi, Gyertyánliget).

Fontos hangsúlyozni, hogy amíg a gyár létezett, nemcsak az egyéni életpálya, szakmai 

orientáció volt a többség számára magától értetődő, hanem az is, hogy tanulmányai 

végeztével Gyertyánligeten fog dolgozni és élni. A gyár bezárása után ez az előre elter-

vezett, évtizedes, generációról-generációra öröklődő életpálya foszlott semmivé. Ahogy 

a fent idézett férfi, aki a gyár bezárásakor 20 éves volt, megjegyezte: „Az a cél, amihez 

mentél, az már nincs.”
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Bár mindkét településen van még csekély ipari foglalkoztatás, a külföldi munkavállalással 
biztosítható jövedelem vált a meghatározó megélhetési forrássá, amely már nagyon korán, 
az 1990-es évek elején elindult. A végleges, csakúgy, mint a cirkuláris vándorlás alapvetően 
meghatározza a települések szociális életét. A férjek, vagy alkalmanként mindkét szülő tar-
tós távolléte, illetve a helyben nem biztosított szakszerű ellátás következtében a hátraha-
gyott gyerekek, fiatalok szocializációja sérült, gyakori magatartásgondokról és devianciáról 
számoltak be adatközlőink. A jelentős mértékű migráció és a jelenlevő népesség csökkenése 
mellett a lakónépesség száma stagnál, mivel az elvándorlást ellensúlyozza a viszonylag ma-
gas természetes szaporulat.

Prágába tartó menetrendszerinti autóbusz a rahói buszállomáson

A 2001-es ukrajnai népszámlálás adatai alapján a 3392 fős Gyertyánligeten a magyar 
nemzetiségűek száma 491, aránya 14,5% volt. Nagybocskó lakossága 2001-ben 9423 fő volt, 
amelyből 271 főt, a lakosság 3%-át írták össze magyar anyanyelvűként és 341 főt magyar 
nemzetiségűként (3. és 4. ábrák). A két kategória jelentős eltávolodása a nyelvvesztés és az 
asszimiláció előrehaladott voltára utal. Mindkét településen hangsúlyozták, hogy napjaink-
ra nehéz megbecsülni a magyarok számát, hiszen sokan, akik magyar családból származnak 
és részt vesznek a magyar közösség életében, már nem beszélik a magyar nyelvet, továbbá a 
korábbi viszonylag merev etnikai és felekezeti határok feloldódásával a magyarok nagy része 
(Nagybocskón szinte a teljes magyar közösség) már vegyes családokban él.
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A magyar intézményekkel való ellátottság mindkét településen hiányos. A magyar iskolák 
második világháború utáni bezárását követően Nagybocskón nem, Gyertyánligeten a 2000-
es években időszakosan működött magyar osztály. Jelenleg mindkét településen működik 
vegyes (magyar–ukrán) tannyelvű római katolikus óvoda. KMKSZ alapszervezetek is mű-
ködnek, a gyertyánligeti tevékenysége azonban aktívabb.

Összességében az mondható el, hogy napjainkban mind Nagybocskó, mind Gyertyánliget 
posztindusztriális válsággal küzdő település, társadalmi és gazdasági értelemben egyaránt.

Gyertyánliget etnikai szerkezetének átalakulása 1880-2001
magyar ukrán német egyéb ismeretlen

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

1880a 1890a 1900a 1910a 1921n 1930n 1941a 1989n 2001n 2001a

a: anyanyelv; n: nemzetiség

Nagybocskó etnikai szerkezetének átalakulása 1880-2001
magyar ukrán német egyéb ismeretlen

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10 000

1880a 1890a 1900a 1910a 1921n 1930n 1941a 1989n 2001n 2001a

a: anyanyelv; n: nemzetiség

3. ábra

 4. ábra



105

Harmadik kutatási helyszínünk Ungvár (ukr. Ужгород), Kárpátalja megyeszékhelye és leg-
jelentősebb városa. Az 1880-ban még csak (a később hozzá kapcsolt településekkel együtt) 
15 ezer fős várost 2001-ben 115 568 fő lakta. 

Tereptapasztalataink alapján az általunk vizsgált szórványvidéken az „ukrán” és a „ma-

gyar” etnikai dimenzió nem élesedik ki a hétköznapokban. Az emberek megtanultak egy-

más mellett élni, vagy ahogy ők fogalmaznak: „úgy össze vagyunk itt keveredve, hogy itt 

nem lehet csak magyarnak lenni. Ha olyan a szituáció, azt mondom, hogy magyar vagyok, 

ha meg olyan, azt, hogy ukrán” (középkorú magyar férfi, Nagybocskó). Jó példa az ukrán–

magyar együttélésre egy másik interjúalanyunk családtörténetének részlete is: „Egyálta-

lán nem zavar, hogy a lányaim vegyes házasságot kötöttek, mert itt ez megszokott dolog…. 

olyan kevert családok vannak, hogy nincsen már tiszta református család szinte. A csa-

ládok össze vannak teljesen keveredve” (középkorú magyar nő, Gődényháza). Mindezt a 

többségi nemzethez tartozó interjúalanyaink is megerősítették: „Az emberek megtanultak 

együtt élni. Ez nem egy nagy falu, de nemzetiségből van elég. Vannak ukránok, reformátu-

sok is. Sose volt ezzel gond ” (idős ukrán nő, Gődényháza).

A város etnikai összetétele a hatalmi vi-
szonyok változásával együtt alakult át (5. 
ábra). A magyar időszakban 70-80%-ban 
magyarok lakta település a csehszlovák 
időkben „csehszlovák” többségű lett, majd 
1941-ben a magyarok, a második világhá-
ború vége óta pedig az ukránok alkotják a 
legnépesebb etnikai csoportot. A 20. század 
folyamán végbemenő drasztikus változások 
eredményeképpen 2001-ben mindössze 
8124 fő vallotta magát magyar anyanyelvű-
nek és 7972-en (a város lakosságának mint-
egy 7%-a) magyar nemzetiségűnek, ám így 
is az ungvári volt a második legnagyobb 
magyar közösség a beregszászi után. Nap- Ungvári utcakép
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jainkra a SUMMA 2017 kutatás alapján a magyarok száma 5500 főre csökkent (Tátrai et 
al. 2018). Az ungvári magyarok jelentős része csak első vagy második generációs városlakó, 
akik a szovjet korszakban költöztek Ungvárra falusi, jellemzően tömb magyar környezetből.

5. ábra Ungvár etnikai szerkezetének átalakulása 1880–2001
magyar ukrán német egyéb
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A magyar népesség a városban szétszórtan él, ezért bár oktatási, kulturális és érdekképvise-
leti intézményekkel jól ellátott, a magyar közösségi élet megszervezése, az eseményekre való 
eljutás nehéz és időigényes. Ungváron létezik magyar nyelvű római katolikus, református és 
görög katolikus gyülekezet is. A magyar nyelvű oktatási vertikum teljes és évszázados hagyo-

Az Ungvári Napocska Óvoda felújított épülete
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mányra tekint vissza. Az alap-, közép- és felsőfokú oktatás a szovjet időkben is biztosított volt. 
1990 után egy második magyar nyelvű képzést biztosító középiskola is nyílt, illetve 2010, fő-
ként 2014 után újabb magyar óvodai csoportok nyíltak. A két nagy érdekképviseleti-kulturális 
szervezet (a KMKSZ és az UMDSZ) mellett Ungvár kisebb kezdeményezések helyszíne is (pl. 
Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége). Beregszász mellett Ungvár a kárpátaljai magyar 
kulturális élet másik központja. Figyelembe kell venni azonban, hogy Ungvár mint nagyváros 
egyébként is számtalan alternatívát kínál mind az oktatás, mind a kultúra terén.

Köszönhetően a város közigazgatási stá-
tuszának (megyeszékhely), a jelen lévő külföldi 
és belföldi beruházásoknak, valamint a sok-
színű szolgáltatásoknak, a települést viszony-
lagos prosperitás jellemzi Kárpátalján belül. A 
bérek azonban így is elmaradnak a szomszédos 
Szlovákiában vagy egyéb visegrádi országokban 
megkereshető összegektől, az Euromajdant 
követően felerősödő munkamigráció nem állt 
meg, bár intenzitása némileg csökkent.

Fontos megemlíteni, hogy az elvándorlás 
mellett az utóbbi években bevándorlás is meg-
figyelhető, aminek forrása az egyetemre érkező, 
harmadik országbeli hallgatók, az Ukrajna bel-
ső területeiről, a Donbasz térségéből ideköltö-
zők, illetve a hegyvidéki területekről beköltöző 
ukrán népesség. Továbbá megfigyelhető a szuburbanizáció is, amely a környező, egykor magyar 
többségű falvakban (pl. Őrdarma, Minaj) növeli elsősorban az ukrán népesség számát. 

Érdekességként említhető, hogy amikor az elmúlt évek legfőbb változásairól kérdeztük 

interjúalanyainkat, Ungvár kapcsán többször hangzott el az alábbiakhoz hasonló véle-

mény: „Régen az utca nyelve az orosz volt. Ma már alig lehet orosz szót hallani, mindenki 

ukránul beszél, vagy pontosabban po násomu [helyi kárpátaljai nyelven]” (fiatal magyar 

nő, Ungvár). Mindezt interjúalanyaink az ukrán állam nacionalista törekvéseivel, azaz 

az ukrán nyelv propagálásával, továbbá a környező hegyvidéki településekről és a 

Donbaszból nagy számban beköltözőkkel hozzák összefüggésbe.

Külföldi munkalehetőségeket hirdető tábla Ungváron
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Az előző két vizsgálati terephez képest, amelyeket perifériaként, elmaradott térségekként 
lehet értelmezni, Ungvár egy gyökeresen eltérő világ, ahol a kárpátaljai átlagnál jóval köny-
nyebben lehet helyben is boldogulni.

Az etnikai, nyelvi és felekezeti identitás összefüggései

A vizsgált terepek előzőekben bemutatott etnikai statisztikáit jelentősen árnyalják a tere-
pen tapasztalt sajátosságok. A kiválasztott települések többségén az etnikai, nyelvi és feleke-
zeti törésvonalak nem esnek egybe, illetve az etnikai/nyelvi/nemzeti kategóriák értelmezésé-
ben jelentős eltérések tapasztalhatók. További jellemző a szituatív etnikai identitás, vagyis az, 
hogy az egyén a különböző helyzetekben identitásának más és más elemeit helyezi előtérbe. 

Az általunk vizsgált terepek közül Gődényháza jól példázza a fenti jelenséget. Ezen a 
településen (és általában az ugocsai nyelvhatár vegyes lakosságú településein) az etnikai 
identifikációban meghatározó szerepe van a vallásnak. Ugyan a helyiek azt mondják, ez 
egybeesik az etnikai határokkal, azonban megfigyeléseink alapján ez nem mindig van így. 
A helyi görög katolikus gyülekezet alapvetően ruszin gyökerű, akiknek nyelvi, és jelentős 
részben etnikai magyarosodása a 19. század végén gyorsult fel (Pilipkó 2007). Ugyanakkor 
a helyi reformátusok továbbra is fenntartották a szimbolikus határokat, ukránként/orosz-
ként megnevezve az egyre inkább magyarrá váló görög katolikusokat (Keményfi 2004). 
Később, a csehszlovák időszaktól kezdve jellemző gyakorlat volt a görög katolikusok sta-
tisztikai leválasztása a magyar közösségről, arra hivatkozva, hogy ők elmagyarosított szláv-
ok. Ráadásul 1945 után, amikor a görög katolikus egyházat megszüntették, a híveket az 
ortodox egyházba terelték. A magyar nyelvű görög katolikusok személyi igazolványában 
– csekély kivételtől eltekintve – az ukrán szerepelt kötelezően feltüntetett nemzetiség-
ként. A helyi reformátusok ukránként hivatkoztak a görög katolikusokra, a felekezeti átjár-
hatóság (pl. vegyes házasság reformátusok és görög katolikusok között) korlátozott volt. 
Mindennek hatására formálódott a görög katolikusok önidentifikációja is. Napjainkban 
a református közösség gyakran ukránnak, esetleg magyar nyelvű (és nem magyar nemze-
tiségű, vagy simán magyar) görög katolikusnak minősíti a magyar anyanyelvű görög ka-
tolikusokat, és ők is sok esetben ukránként írják le magukat. Íme pár példa a helyiek erre 
vonatkozó elbeszéléseiből: „Nálunk úgy mondják: a görög az ukrán, a református az magyar. 
A szovjet időben a görög vallásúakat ukránoknak írták be. De a görögök magyar nyelvű ukrá-
nok. Én görög katolikus vagyok, de hát mi mindig magyarul beszéltünk otthon” (idős magyar 
nő, Gődényháza), vagy: „Mi magyarnak tartjuk magunkat és az úgy van, hogy ha református, 
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akkor magyar” (idős magyar nő, Gődényháza), vagy: „A görög katolikusok között is vannak 
magyarok. Hogy mondjam, ők nem magyarok… vagyis görögkatolikusok, csak egymás között 
magyarul beszélnek” (idős ukrán nő, Gődényháza).

Tovább árnyalja az „aki magyar, az református” alapvetést, hogy a gődényházai magyar kö-
zösség társadalmi-kulturális életét formáló lakosok („kovászemberek”) között többen görög 
katolikusok. Emellett volt olyan vegyes házasságban élő református női interjúalanyunk, aki a 
görög katolikus liturgiát látogatja és annak a közösségnek az aktív tagja. Ennek okaként pedig 
azt említi, hogy az a közösség aktívabb és a liturgia időpontja alkalmasabb. Egy másik, görög 
katolikus adatközlő viszont épphogy a református gyülekezetbe jár, hogy együtt mehessen 
templomba a család. Másrészt magyarázatában elmondja, hogy amíg Magyarországon lehet 
valaki magyar akkor is, ha római katolikus, görög katolikus vagy református, addig „itt meg azt 
mondták, hogy ha református, akkor az a magyar” (középkorú ukrán nő, Tekeháza).

Fontos a közösségért tevékenykedő személyek („kovászemberek”) szerepének kiemelé-

se, akik felvállalják a helyi közösség képviseletét, megszervezését. Anyagi ellenszolgál-

tatás vagy érdek nélkül, munkaidőn túl, vagy nyugdíjasként segítenek a legkülönfélébb 

egyéni és közösségi problémák megoldásában ötlettel, tanáccsal, jó szóval, odafigye-

léssel. Szerepük elsősorban a falvakban és a kisvárosokban kiemelkedő. Gődényhá-

zán, Gyertyánligeten és Tekeházán ismerkedtünk meg ilyen önzetlenül a közösségért 

dolgozó emberekkel, főként nőkkel. Ugyanakkor például Nagybocskón – részben a 

magyar közösség kis létszáma, területi szétszórtsága, speciálisabb társadalmi ösz-

szetétele miatt – az utóbbi időkig nem alakult ki szervezett magyar közösség. Alulról 

szerveződő események például Gődényházán a Szüreti bál, ami helyi nők összefogá-

sában valósult meg felelevenítve egy korábban minden évben megrendezett népszerű 

eseményt. Hasonlóan alulról szerveződik a FELTISZA fesztivál is, amelyet minden évben 

más helyszínen rendeznek meg a Felső-Tisza-vidék magyarok által is lakott telepü-

lésein. Ungváron, méretéből fakadóan, a kovászemberek szerepe intézményesül, azaz 

például a KMKSZ/UMDSZ veszi át ezeket a feladatokat. Szintén felülről, Magyarország 

által indított kezdeményezés a Petőfi program, melynek keretében ösztöndíjasok végez-

nek közösségszervező tevékenységet a szórványban.
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A felekezetiség és az etnikai identitás összefonódása azonban nem csak az ugocsai nyelv-
határ mentén, hanem a Felső-Tisza-vidéken is jellemző. Itt a római katolikus a magyar vallás, 
templomuk a magyar templom, függetlenül a hívek nyelvi kompetenciájától. Az öniden-
tifikációban is a „magyarság” elsősorban a „római katolikusságot” jelenti (lásd még: Orosz 
2007; Punykó 2007), reflektálva e közösségek heterogén (német, szlovák, magyar) gyöke-
reire. Ugyanakkor szemben az ugocsai nyelvhatárral, ahol a magyar anyanyelvűek száma 
meghaladja a magyar nemzetiségűekét, a Felső-Tisza vidéken pont fordítva jellemző, utalva 
a magyar származásúak előrehaladott nyelvvesztésére, nyelvi asszimilációjára. A Kárpát-me-
dencei szórványvidékek többségében ez a jellemző. A vizsgált kárpátaljai terepek közül ez a 
jelenség a legmarkánsabban Nagybocskón jelenik meg.

Az etnikai szocializáció színterei

Mint ahogyan az a módszertani bevezetőben is elhangzott, a kutatás fókuszában az etnikai 
szocializációt befolyásoló tényezők álltak, melyeket a család, a vallás és az oktatás témakörébe 
csoportosítva mutatunk be, interjúalanyaink véleménye és tereptapasztalataink alapján. 

Család

Az általunk vizsgált településeken a magyarok többsége (vallásilag és etnikailag is) vegyes 
családban él. E vegyes családokban a kialakított normák, szokások, illetve a belső, családta-
gok közötti erőviszonyok alapvetően meghatározzák a nyelvi-etnikai és kulturális átörökí-
tést. Főként a házastársak közti erőviszonyok szerepét hangsúlyozzuk, amely számos dön-
tést, életmód- és szokásbeli sajátosságot befolyásol. Ilyen például a családban használt nyelv. 
Adott család nyelvi irányultságát alapvetően határozza meg az, hogy minden tag beszéli-e a 
másik nyelvét, hiszen a csak ukránul tudó családtag jelenlétében a család magyar tagjai is jel-
lemzően ukránul beszélnek. További tényezőként említjük a család felekezeti orientációját, 
amely az esküvő szertartásának kiválasztásától, a gyermekek keresztelésén át, az óvoda- és 
iskolaválasztásra is közvetlen hatást gyakorol. Mindezen egymásra épülő döntések alapve-
tően meghatározzák az utódok nemzetiségi orientációját (Kiss 2016).

A vegyes családban felnövő gyerekek nyelvi szocializációját a családon belüli erőviszonyok 
mellett leginkább az anya nemzetisége (anyanyelve) határozta meg, hiszen jellemzően az 
anya tölti a legtöbb időt a gyerekekkel. Napjainkban a nyelvi-etnikai-kulturális átörökítést a 
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munkacélú elvándorlás is jelentősen befolyásolja. Ha egy vegyes házasságban a férfi a ma-
gyar, és házastársa nem beszél magyarul, akkor az apa tartós távollétében a gyermek való-
színűleg a többségi (ukrán) nyelven fog szocializálódni. „Mennél tovább, annál nehezebben 
tudnak a gyerekek magyarul….Még ha az apa magyar is, de szinte biztos, hogy Csehországban 
van, így a gyerekekkel otthon csak ukránul beszélnek” (középkorú magyar nő, Gyertyánliget). 
Ebben az esetben felértékelődik a nagyszülők, elsősorban a magyar anyanyelvű nagymamák 
szerepe is a magyar nyelv és kultúra átadásában és átörökítésében. 

Az etnikailag vegyes házasságok arányáról az elmúlt időszakra vonatkozóan a 2001-es 

népszámlálás és a SUMMA 2017 felmérés ad támpontot. Mindkét felmérés megerősíti, 

hogy a vegyes házasságok arányát leginkább a magyarok helyi aránya befolyásolja. 

Éppen ezért nem meglepő, hogy a szórványban a magyarok sokkal nagyobb hányada 

él vegyes házasságban, mint a tömbben. 2001-ben Kárpátalján a vegyes házasságban 

élő magyarok aránya 16%, jelentős különbséggel a tömb (11%) és a szórvány (42%) já-

rásai és városai között (Molnár 2015). 2017-ig enyhe csökkenés következett be a vegyes 

házasságban élők arányában: a tömbben már csak 10%, a szórványban 41% élt vegyes 

házasságban (Tátrai et al. 2018). Bár a vizsgált terepeink többségén nem csak a vegyes 

nemzetiségű, de a vegyes felekezetű házasságot is vegyes házasságnak tekintették 

(vagy éppen azt tekintették kizárólagosan vegyes házasságnak), ezek alakulásáról az 

említett adatbázisok nem nyújtanak információt.

Egy etnikailag vegyes házaspár síremlékei Gyertyánligeten Magyar és ukrán  nyelvű felirat egy 
gyertyánligeti síremléken
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Interjúink alapján az is elmondható, hogy a vegyes családokban egymás vallási ünnepeit 
kölcsönösen megünneplik, adott esetben eljárnak egymás templomába, tiszteletben tartják 
egymás szokásait, hagyományait. Több vegyes házasságban tapasztaltuk, hogy a felek már fel-
nőtt fejjel tanulták meg egymás nyelvét. Sok esetben tudatosan döntöttek arról is, hogy a 
gyermekek mindkét nyelvet elsajátítsák (pl. az anya csak magyarul, az apa csak ukránul beszél 
hozzájuk). Arra is volt példa, hogy ukrán anya és magyar apa házasságából származó gyerme-
keket magyar nyelvű oktatást biztosító csoportba adták, máskor az ukrán nemzetiségű apa 
teljesen elhagyta az ukrán nyelvű beszédet és magyar egynyelvű lett a család. Az ilyen példák 
értékelésénél azonban fontos figyelembe venni, hogy (1) a családi összejövetelek túlnyomó-
részt ukrán nyelven zajlanak, mivel általában az ukrán családtagok nem beszélnek magyarul. 
(2) Az ukrán az államnyelv (a szórványban egyben a környezeti nyelv és a presztízsnyelv is), 
amelynek minél magasabb szintű elsajátítása sok szülő vélekedése szerint a gyermek jövőbeni 
sikeres életpályájához elengedhetetlen. Sőt, az asszimiláció szempontjából leginkább előreha-
ladott vizsgálati terepünkön, Nagybocskón „már nemcsak azok beszélnek ukránul, akik vegyes 
családokban élnek, hanem a magyar családok is. Az unokák már nem beszélnek magyarul ezek-
ben a családokban sem” (középkorú magyar férfi, Nagybocskó).

Egyházi élet, felekezetiség

A kárpátaljaiak életében az Istenben való hit és a vallásgyakorlás sok szempontból megha-
tározó tényező, úgy az egyének, mint a családok és a közösség életében. Az egyházi intézmé-
nyek és az egyház mint szervezet sokrétűen vannak jelen a magyar szórványok életében is. 
Nemcsak a közösségi élet és a magyar nyelvhasználat (olykor kizárólagos) színtereit teremtik 
meg a szórványban, hanem komoly szerepet játszanak oktatási és szociális szempontból is.

Kárpát-medencei összevetésben is feltűnő, hogy a kárpátaljaiak körében az értékek 

hierarchiájában az Istenbe vetett hit, a család és a békés világ után, fontos pozíciót 

foglal el (Molnár, Orosz 2007). A SUMMA 2017 kutatás alapján a kárpátaljai magyar 

szórványon belül a római katolikus felekezetűek alkotják a legnépesebb csoportot 

(43%). A reformátusok (40%) és görög katolikusok (9%) alulreprezentáltak a tömbhöz 

képest. A vegyességet jól szemlélteti viszont az ortodoxok viszonylag magas (5,5%-os) 

aránya a magyarok között.
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A szórványban különösen igaz, hogy az egyházak a hívek egyéni lelki és hitéleti gondozása 
mellett a közösség megtartásában is alapvető fontosságúak. „A templom az egy hely, ahová 
nem kell vinni az embereket” (középkorú magyar nő, Gyertyánliget). Különösen a kisebb 
települések (falvak, kisvárosok) lakóinak életében a mise/istentisztelet/liturgia, az egyéb 
egyházi események (pl. búcsú) és ünnepek (Karácsony, Húsvét, keresztelők, betlehemezés: 
utóbbi kiemelten Gyertyánligeten, lásd: Ilyés 2005; Punykó 2007) lényegében a legfontosabb 
közösségi események, találkozási lehetőségek.

Keresztelő Gyertyánligeten

A vegyes családok tagjai sokszor a magyar és az ukrán gyülekezeti alkalmakra is ellátogat-
nak, akár felváltva. Ugyanakkor adatközlőink szerint a legtöbb gyülekezetben a kitelepedés 
és az ideiglenes migráció következtében jelentősen csökkent a templomjárók száma. 

Elsősorban a Felső-Tisza-vidék egyes szórványközösségei körében – például a nagybocskói 
római katolikusok esetében – a templom az utolsó nyilvános magyar nyelvhasználati szín-
tér. Ezen településeken megfigyelhető, hogy a magyar nyelv mintegy szakrális nyelvvé vált 
(Ilyés 2005; Orosz 2007; Punykó 2007), azaz a templomon belül egymással még magyarul 
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beszélők a templomon kívül már átváltanak ukránra (vagy annak helyi dialektusára), illetve 
hogy a – vegyes házasságból, sőt a nagyvárosokban homogén ukrán családból származó – 
fiatalabb hívek valójában már nem értik a magyar nyelvet vagy hiányos a nyelvtudásuk. Ezzel 
párhuzamosan a templomban magyarul már csak a régi falfestések vannak írva, miközben 
a mindennapi, praktikus információk kiírásának nyelve ukrán.

Magyar nyelvű felirat és ukrán nyelvű hirdetések a gődényházai görög katolikus templomban

A magyarul nem, vagy rosszul beszélő hívők megtartására az egyházak terepenként kü-
lönböző stratégiákat alkalmaznak. Az egyik gyakorlat a külön ukrán és magyar gyülekezet 
megszervezése. Ilyen ukrán nyelvű református és római katolikus gyülekezet működik töb-
bek között Ungváron. Ebben az esetben az egyházi alkalmakat külön időpontban szervezik; 
a református egyháznál például úgy, hogy a magyar nyelvű szertartás „védett”, azaz a legfrek-
ventáltabb időpontra kerül. A református egyház álláspontja szerint, amely nemzeti egyház-
nak tekinti magát, a nyelvek nem keverednek az istentiszteleten: „De a nemzeti megközelítés 
az olyan, hogy a magyarnak magyarul, az ukránnak ukránul. […] Ameddig egy magyar van, 
annak magyarul kell szolgálni. És ha ukrán, annak ukránul” (református egyházi személy, 
Ungvár).
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A másik stratégia az ukrán vagy magyar nyelvű részek beemelése a mise/istentisztelet/
liturgia nyelvébe. A bevett gyakorlat ilyen formában való megváltoztatása általában csak 
követte – és nem előidézte – a hívek nyelvállapot-változását, mégis egyes helyeken feszült-
séget okozott a kétnyelvűség bevezetése, az ukrán nyelv templomi megjelenése. „Ugyanígy 
a magyar helyekről, sok-sok helyről jöttek ezek a panaszok [ti. a misék kétnyelvűségével kap-
csolatban – a szerzők] az idősebb hívek részéről, ami teljesen érthető, de ilyenkor mindig azt 
válaszoltam én is, amit a papjuk:
 – Megtanították magyarul a gyerekeiket?
– Nem.
– Hát akkor? Mit várnak tőlünk? Mi a templomban heti egy órában tanítsunk magyarul?”  
(római katolikus egyházi személy, Munkács).

Érdekes gyakorlattal szembesültünk Gyertyánligeten, ahol az elsőáldozáshoz szükséges 
magyar nyelvű hittan tananyagot a felkészítő tanár fonetikusan átírta cirill betűkkel, hogy az 
ukránul beszélő gyermekek el tudják azt olvasni, és otthon meg tudják tanulni édesanyjuk, 
vagy más hozzátartozójuk segítségével. Ilyen formán a gyerekek nem is mindig értik a ma-
gyar szöveg tartalmát, csupán betanulják azt. Így a templomban megmarad a magyar szó, 
ami viszont nem feltétlenül jelenti a tartalmi megértést is. 

Cirill betűkkel fonetikusan átírt magyar egyházi szöveg (például balra: „Jézus, éjletem, eróm, béjkém...”)

A hívek, a közösség nyelvállapotát az egyház több esetben követi. Gődényházán a korábban 
magyar nyelvű görög katolikus liturgia a hívek nyelvi összetételének változásával előbb ukrán 
nyelvűre váltott, majd a magyar nyelvű hívek kérésére magyar elemeket iktattak be: minden 
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hónapban 2-3 alkalommal a Miatyánk magyarul hangzik el, és vannak olyan énekek, amelye-
ket mindkét nyelven elénekelnek. Az itt szolgáló atya fontosnak tartja az elődje által bevezetett 
szokás továbbvitelét, hogy „mindenki érezze, hogy ő is fontos”. Ugyanakkor a vizsgált települé-
seken mindhárom egyház képviselői megerősítették, hogy a misén/istentiszteleten/liturgián 
kívüli egyházi eseményeken (pl. keresztelő, temetés) a kétnyelvűség a jellemző.

A helyi vallási, etnikai viszonyok alakulását 
jól szemléltetheti egy-egy település temető-
jének nyelvi tájképe. A vizsgált települések te-
metőiben sétálva azt tapasztaltuk, hogy nem 
ritka, hogy azonos családnevekkel rendelke-
ző, vélhetően összetartozó sírokon hol ma-
gyar, hol ukrán felirat hirdeti a feltámadást. 
Sok esetben az is jellemző, hogy a magyar 
feliratban hibákat fedezhet fel a szemlélődő, 
ami utalhat arra, hogy a helyiek közül egyre 
kevesebbeknek adatott meg az intézményes 
magyar nyelvű oktatás lehetősége, ahol a he-
lyesírás szabályait elsajátíthatták volna.

2011-ben a beregszászi Lehoczky Tivadar Társadalomkutató Intézet végzett nagyszabá-

sú kutatást a Felső-Tisza-vidék és Kárpátalja északnyugati járásaihoz tartozó telepü-

lések temetőinek digitális feltérképezésével. A Nagybereznai, Szolyvai és a Volóci járás 

településeinek temetőiben örökítették meg és helyezték digitális térképre a magyar vo-

natkozású sírfeliratokat, ezzel megakadályozva, hogy a településeken egykor élt jelentős 

magyar lakosság emléke – a helyhiány vagy egyéb okok miatti rátemetkezés következ-

tében – teljesen a feledésbe merüljön (Magyar síremlékek 2011). 

A szórványban működő egyházak a hittan órák révén az oktatásban, a magyar nyelv megőr-
zésében is szerepet vállalnak. Emellett az egyházi alapítású oktatási intézmények (pl. a Técsői Ma-
gyar Tannyelvű Református Líceum) a bentlakás biztosításával sokat tesznek a szórvány magyar 
nyelvű oktatásáért. Továbbá az ukrán elemi iskolákban a római katolikus egyház indított magyar 
osztályokat, amelyek egy része (például Rahón és Kőrösmezőn) azóta kinőtte magát állami fenn-
tartású iskolák magyar osztályaivá. Részben az oktatási tevékenységhez sorolhatók az egyházak 

Sírfelirat Gyertyánligeten
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által fenntartott óvodák is, ahol a magyar nyelv terepenként változó mértékben van jelen. A Ka-
tolikus Karitász által a Felső-Tisza-vidéken alapított és fenntartott óvodák szociális szerepe 
sok tekintetben fontosabb, mint nevelési intézmény mivolta: „Nagyon fontos látni, hogy 
milyen nyomorúság volt itt 15-20 éve. Tehát szociális céllal indítottuk be ezeket az óvodákat, 
épp ott voltak az elsők: Aknaszlatina, Nagybocskó és Gyertyánliget” (római katolikus egyházi 
személy, Munkács). Ez a helyzet másfél évtized alatt mit sem változott, így ma is érvényes 
Ilyés Zoltán (2005: 73) megállapítása „Ezek az óvodák – a nem elhanyagolható magyar 
állami és alapítványi támogatás ellenére – nem magyar, és nem katolikus óvodák. A szülők 
többsége ukrán, a magyar szülők gyermekeikkel otthon nem vagy alig beszélnek magyarul.” 
Napjainkban is a gyermekek háromszori étkezése, a fűtött helyiségek, a jó foglalkozási kö-
rülmények mind olyan tényezők, amelyek vonzóvá teszik a Karitász óvodákat az egész kö-
zösség számára. Gyertyánligeten például az óvoda konyhája ingyenkonyhaként is üzemel, 
ahol tanítási napokon egy tucat rászoruló gyermek kaphat meleg ételt. 

Oktatás

A formális oktatás kiemelten fontos szerepet játszik az etnikai szocializációban, hiszen a 
már említett család és egyház mellett, a nyelv és kultúra átadásának kiemelt színhelye. Amíg 
Kárpátalján néhány évvel korábban a magyar tannyelvű intézmények küzdöttek a fennma-
radásért, hogy elégséges számú gyermeket tudjanak beiskolázni (Ferenc 2013; Ferenc, Séra 
2012), addig interjúalanyaink véleménye szerint jelenleg túljelentkezés van a magyar tanítási 
nyelvű óvodai csoportok és iskolai osztályok többségébe.

A magyar óvodákba az utóbbi években komoly túljelentkezés mutatkozik, ezért a be-

kerülésnél sokat számít a személyes kapcsolat, ismeretség. Több interjúalanyunk is úgy 

nyilatkozott (főként Ungváron), hogy jelenleg az a biztos, ha már születésekor beíratják 

a gyermeket az óvodába, hogy biztosítsák a helyét. A 2018/19-es tanévben a tekehá-

zi református óvodában a református – így a helyi viszonyok között magyarnak tekin-

tett – gyermekek felvételét követően a megmaradó helyekre jelentkező görög katolikus 

magyar gyermekek nem feltétlenül élveztek elsőbbséget az ukrán családból érkezőkkel 

szemben. Itt végül a tanév előtt sorshúzással döntötték el, hogy kit vegyenek fel. Gyer-

tyánligeten és Nagybocskón elsősorban a római katolikusnak keresztelt gyerekekkel 

igyekeznek feltölteni a csoportokat.
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A jelenség magyarázatául szolgál, hogy egyrészt 2010-ben törvényt hoztak Ukrajnában 
az iskolába lépés előtti legalább egy év kötelező óvodáztatásról, anélkül hogy a férőhelyeket 
bővítették volna (Csernicskó 2013). Másrészt a túljelentkezéseket magyarázza az is, hogy 
megnőtt a magyar nyelv iránti kereslet a vegyes és az ukrán családok körében. A helyi tár-
sadalmi-gazdasági viszonyok rosszabbodásával és a 2011 óta elérhető egyszerűsített hono-
sítással járó előnyökkel összefüggésben (magyar útlevéllel megnyílik a lehetőség az Európai 
Unió területén munkavállalásra, lásd: Tátrai et al. 2016) a szülők egy része kitörési stratégiát 
lát a magyar nyelvtanulásban (Beregszászi 2016). Ahogy egy adatközlőnk fogalmazott: „A 
szülő érdekek alapján működik. Tehát most neki az az érdeke, hogy a gyereke megtanuljon 
magyar nyelven, mert hátha akkor majd Magyarországra ki tud kerülni tanulni, és ugye ott az 
élete majd európai szinten zajlik tovább” (középkorú magyar tanár, Ungvár). Külön kiemelen-
dő, hogy most azok a magyar vagy vegyes házasságban élő szülők is magyar nyelvű oktatási 
intézménybe adják a gyermeküket, akik korábban nem így tettek: „Azok a magyarok, akik 
korábban nem tanították meg magyarra a gyerekeiket, most újra felfedezik a gyökereiket” 
(középkorú magyar tanár, Nagyszőlős).

A gyertyánligeti Páduai Szent Antal Katolikus Óvoda kis növendékei
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A magyar nyelv tanulása iránti igény az elmúlt 5-6 évben egyre erősödött Kárpátalján. 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 2016-ban indított magyar állami tá-

mogatással magyar nyelvtanfolyamokat megye-szerte. Ekkor 13 járásban, 45 települé-

sen indult el a tanfolyam több mint 2000 fő részvételével. A helyszínek kiválasztásakor 

a szórványtelepülések élveztek előnyt: olyan helyeken szerveztek tanfolyamot, ahol a 

magyar lakosság aránya 20 százalék körüli vagy az alatt van. Fontos célként defini-

álták a kezdeményezők, hogy Kárpátalja olyan magyarok lakta településein is lehető-

séget biztosítsanak a magyar nyelv tanítására és használatára, ahol nem működnek 

magyar tannyelvű iskolák, de élnek magyar nemzetiségű emberek. 2019-ben a tanfo-

lyamok ötödik turnusát zárták, amelyen több mint 21 000 gyermek és felnőtt vett részt. A 

legtöbben az ungvári, a nagyszőlősi és a munkácsi járásból származnak. A kurzusra je-

lentkezők többsége eljut a tanúsítvány megszerzéséig, mintegy 30%-os lemorzsolódás 

jellemző (Váradi 2018). A magyar mint idegen nyelv oktatásának Kárpátalján nem vol-

tak hagyományai korábban, módszereit tekintve pedig eltér a magyar mint anyanyelv 

oktatásától: a hatékonyság növelése érdekében a tankönyvek, tantervek kidolgozása 

megkezdődött, valamint az erre szakosodott tanárok képzése is elindult (Beregszászi 

2016). Vizsgálati terepeinken a magyar nyelvoktatás informális keretek között is zajlik. 

Ezeknek az informális foglalkozásoknak a célja a magyar iskolába íratott nem magyar 

anyanyelvű gyerekek korrepetálása, felnőttek esetében pedig a magyar állampolgár-

ság megszerzéséhez vagy valamely magyarországi pályázat benyújtásához elegendő 

nyelvtudás elsajátítása. E nyelvtudás szintjét egyébként sem a 2001-es státustörvény, 

sem a 2010-es egyszerűsített honosításról szóló törvény nem konkretizálja, ezért a ma-

gyar anyanyelvű (egynyelvű) nyelvi norma szemszögéből nézve a magyar szórványra, 

illetve a nem magyar anyanyelvűekre jellemző, hiányos magyar nyelvi kompetenciával 

is törvényesen szerezhető magyar igazolvány és/vagy magyar állampolgárság.

Adatközlőink körében általános volt az a vélekedés is, hogy különösen a magyar állami 
finanszírozású óvodafejlesztési program keretében megújult, részben vagy egészben magyar 
oktatási nyelvű intézmények modernebbek és jobban felszereltek, mint az állami fenntar-
tásúak. Ez alatt értendő például, hogy télen is megfelelően tudják fűteni a helyiségeket, és a 
szülőktől sokkal kevesebb vagy semmilyen plusz anyagi hozzájárulást nem kérnek (pl. osz-
tálypénzre, pedagógusoknak ajándékra, stb.). A magyar nyelvű intézményekbe beiskolázott 
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gyermekek után járó Oktatás-Nevelési Támogatás (hozzávetőleg 22 000 HUF gyermeken-
ként) főként a periférikus, szegényebb településeken jelent további ösztönző tényezőt arra, 
hogy a szülők oda írassák gyermekeiket. A gazdaságilag jobb helyzetben lévő Ungváron 
az általunk megkérdezett, helyben jövedelemmel rendelkező, középosztálybeliként leírható 
szülők döntését viszont ez nem befolyásolta. Több iskolában említették azt is, hogy a ma-
gyar intézmények kulturáltabbak, és elfogadóbb a légkör.

A fenti tényezők következtében a magyar óvodákba egyre nagyobb számban érkeznek 
vegyes házasságokból, illetve homogén ukrán családokból származó gyerekek is – bár a 
Felső-Tisza-vidéken már a magyar óvodák 1989-es megnyitása óta jellemző, hogy a magyar 
nemzetiségű gyerekek csak az összes óvodás kevesebb mint felét teszik ki (Gabóda 2007). 
Így általános jelenség, hogy az óvodába érkező gyermekek jelentős része nem vagy alapszin-
ten beszél csak magyarul. A nyelvileg vegyes összetétel miatt a magyar óvodai csoportok-
ban a gyakorlatban nem tud megvalósulni a csak magyar nyelvű nevelés. A szórványban 
külön probléma, hogy csak olyan pedagógus alkalmas a feladatra, aki kiegyensúlyozott uk-
rán–magyar kétnyelvű. Mivel Kárpátalja-szerte súlyos pedagógushiánnyal szembesülnek az 
iskolák, a szórványban oktatni alkalmas pedagógusok rekrutálása nehéz feladat (mert pél-
dául a tömbből származó, magyar nyelvű pedagógusképzésben részt vett pedagógusokat, 
akiknek ukrán tudása rendszerint nem elégséges, nem tudják alkalmazni).

Ungváron, ahol sok oktatási intézmény közül lehet választani, több szülő is úgy nyilat-
kozott, hogy számukra az a fontos, hogy a gyermek megtanuljon magyarul, azonban ezt a 
magyar óvodai csoportokban nem látják biztosítva, hiszen azokban az ukrán nyelv dominál. 
Ahogy egyikük fogalmazott: „… a gyerek magyar oviba járt, ahol sikeresen megtanult ukrá-
nul” (fiatal magyar nő, Ungvár).

A nyelvi keveredés a magyar iskolákra is igaz, ami azzal jár, hogy a tanítási idő jelentős 
része a magyar nyelv tanítására, a magyarul nem beszélők felzárkóztatására megy el, „…
így a magyarok hátrányba kerülnek, mert kevesebbet foglalkoznak velük, kevesebb idő 
jut rájuk” (fiatal magyar nő, Ungvár). A nem magyar anyanyelvű gyermekek és szüleik 
megjelenése az iskolában azt is jelenti, hogy a gyakorlatban a folyosó nyelve sok esetben 
az ukrán és a szülői értekezleteken is van, hogy átváltanak ukránra. Elsősorban Ungváron 
találkoztunk olyan magasabb státuszú, jobb életkörülmények között élő magyar szülők-
kel, akiknek az etnikai identitás átadása nagyon fontos, de a minőség jelenti a legfon-
tosabb szempontot. Ők úgy vélekednek, a nyelvi keveredés miatt a magyar iskolákban 
nem azt kapják, amire vágynak: ezért többen ukrán elemibe vagy általános iskolába írat-
ják gyermeküket, majd órák után, családi és magánfoglalkozások keretében tanítják őket 
magyar nyelvre és kultúrára. 
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Már az óvodai tannyelvválasztásnál is szempont lehet a folytonosság kérdése: vagyis az, 
hogy van-e lehetőség a későbbiekben helyben magyar elemibe íratni a gyereket, megkímél-
ve őt attól, hogy 6 évesen nyelvet kelljen váltania. A vizsgált terepeink közül azonban csak 
Ungvár kínál könnyen elérhető lehetőségeket a magyar nyelvű oktatás teljes vertikumában. 
Gyergyánligeten és Gődényházán a független Ukrajna időszakában pár évig működött ma-
gyar elemi iskola, ma azonban már utaztatni kell a gyereket (Aknaszlatinára, Nagyszőlősre) 
a magyar nyelvű iskolába. Mind Gődényháza, mind Nagybocskó és Gyertyánliget esetében 
a magyar iskola elérése nehézkes, utóbbiból – tekintve, hogy megszűnt a menetrendszerin-
ti helyközi közlekedés és nincs iskolabusz – szinte lehetetlen, vagy legalábbis aránytalanul 
nagy anyagi, energia- és időráfordítást jelent az ingázás, amit sokan nem is engedhetnek 
meg maguknak.
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Következtetések 

Írásunkban arra tettünk kísérletet, hogy a 2018-ban és 2019-ben a kárpátaljai magyar szór-
ványban végzett terepi kutatásaink során gyűjtött rendkívül gazdag és szerteágazó anyagot, 
ismeretet, továbbá élményt, benyomást mind makroszinten, az asszimiláció szempontjából, 
mind mikroszinten, a hétköznapi élethelyzeteket tekintve ismertessük.

A szórványhelyzet, így a kárpátaljai magyar szórványé is – a közösség viszonylag alacsony 
lélekszáma, a települések vegyes etnikai jellege miatt – megsokszorozza a többségi nem-
zettel való találkozási felületet, ami mindig asszimilációs helyzetet teremt. A szórványban 
különösen igaz, hogy „a kisebbségi helyzetből következő aszimmetria folytán természete-
sen a […] választások a többség irányába gravitálnak, ami a magyar közösség szempontjá-
ból demográfiai, kulturális és intézményes erózióként jelentkezik” (Kiss 2016: 81). Azonban, 
amint arról a statisztikai adatok is tanúskodnak, az asszimiláció mértéke a kárpátaljai magyar 
szórványban alacsonyabb, mint a többi Kárpát-medencei szórványközösségben (lásd: Tátrai 
2017). Mindez a kárpátaljai helyzet specialitását, a kiegyensúlyozottabb többség-kisebbség 
viszonyát tükrözi. Ennek okai leginkább az Ukrajna és Magyarország közötti gazdasági kü-
lönbségekben, illetve a magyar nemzetpolitika révén elérhető kedvezményekben keresen-
dők, amelyek következtében az elmúlt években megnőtt a magyar nyelv presztízse.

A kárpátaljai szórványban a nyelvhasználati, asszimilációs és etnikai szocializációs mintá-
zatok terepenként eltérők, leginkább a magyar közösség nagysága és helyi lakosságon be-
lüli aránya alakítja. A szórványon belül a legfontosabb törésvonalnak a falu-város kettősség 
tűnik: a városi szórvány a legtöbb jellemző mentén máshogy írható le, mint a falusi vagy 
kisvárosi szórványok. Fontos különbség még a tömbtől való távolság is, így a Felső-Tisza-vi-
déken a nyelvcsere, az asszimiláció előrehaladottabb, mint a nyelvhatár vidékén, illetve a 
nagyvárosokban.

A magyar nyelvhasználat színterei terepenként változóak, de összefoglalóan megállapít-
ható, hogy a köztereken, illetve hivatalokban az ukrán nyelv dominál – a Felső-Tisza vidéken 
pedig már a magyar családokban is egyre nagyobb a szerepe. Nagyvárosi sajátosság, hogy 
bár ugyanúgy aszimmetrikus a nyelvhasználat, és ugyanúgy alig jelenik meg a magyar nyelv 
a nyilvános térben, a magyar rendezvények, média, szolgáltatások szélesebb köre alakult ki, 
amely kiterjedtebb nyelvhasználati lehetőséget biztosít.

Utóbbi gondolat nyomán külön hangsúlyozni kívánjuk a közösségi élet szerepét a 
szórványban élők mindennapjaiban. Elsősorban a falvakban és kisvárosokban tapasztal-
ható, hogy a közösségi élet a templomra korlátozódik, viszont egy-egy kiemelkedő ese-
ménynek (bál, fesztivál) fontos közösség-összetartó, identitásformáló hatása van. Ezen 
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események megléte sokszor egy-egy helyi ember tevékenységén múlik, ami rávilágít e 
„kovászemberek” kulcsfontosságú szerepére mind a közélet, mind a magyar intézmények 
szervezésében és fenntartásában.

Az etnikai szocializációt alapvetően befolyásoló intézmények (család, iskola, egyház) kö-
zül leginkább az egyház tölti be azt a szerepet, ami a magyar etnikai identitás továbbörökí-
téséhez szükséges. A templom sokszor a magyar nyelvhasználat utolsó nyilvános színtere, 
továbbá falusi terekben a felekezeti hovatartozás egyben az etnikai identitás meghatározó 
pillére. Ezen terepeken sokan, akik már nem tudnak magyarul, magyar nemzetiségűnek tart-
ják magukat, mert „magyar” templomba járnak. Ez a statisztikákban is leképződik, hiszen 
például a Felső-Tisza-vidéken a magyar nemzetiségűek száma jelentősen meghaladja a ma-
gyar anyanyelvűekét.

A vizsgált településeken a családokat a fokozódó vegyesség jellemzi, avagy ahogy a leg-
több terepen megfogalmazták: „össze vagyunk keveredve”. A vegyes házasságon belüli dön-
téseket (családon belül használt nyelv, gyerek felekezete, iskolázás nyelve) strukturális ténye-
zők (az adott település/térség etnikai viszonyai, a magyar nyelv hasznossága, presztízse, a 
magyar oktatási intézmények elérhetősége) és a házasságon belüli erőviszonyok határozzák 
meg. Az etnikai szocializáció korábbi mintázatait jelentősen befolyásolja a sokszor gazdasá-
gi szükségszerűségből kialakuló, egyszülős vagy akár szülők nélküli családmodell terjedése. 

Ezen családokban a nagyszülők etnikai szocializációban játszott szerepe felértékelődik.
A magyar oktatási-nevelési intézményeket, a családokhoz hasonlóan, a fokozódó vegyesség 

jellemzi – a tanulók magyar nyelvi kompetenciáját tekintve. A tanulói szám növekedése, az 
ukrán nyelvű diákok megjelenése bár biztosítja ezen intézmények fennmaradását, de egyben 
a magyar nyelv háttérbe szorulását eredményezi. Mindezek jelentős hatással vannak/lehetnek 
az etnikai szocializáció folyamatára is. Ugyanakkor fontos leszögezni, hogy önmagában a ma-
gyar nyelvű oktatás még nem garancia a magyar nyelv megtartására; viszont ha a magyar nyelv 
kilép a családból és az óvodából/iskolából, és különféle társas helyzetekben (pl. barátokkal) 
lehet használni, annak pozitív hatása van a nyelv fennmaradására (Papp Z. 2015).

A szórvány asszimilációs mintázatainak bemutatása mellett azonban nem győzzük hang-
súlyozni, hogy terepi tapasztalataink alapján a hétköznapi problémák (pl. elvándorlás, a 
munkaerőhiány, a kilátástalan jövő, a közösségi élet eróziója) és a boldogulási stratégiák 
keresése felülírják az etnikai-nyelvi kérdéseket, mintegy megerősítve azt, hogy a társadalmi 
élet a szórványban sem alapvetően/kizárólag etnikai meghatározottságú. 
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MELLÉKLETEK

1. melléklet: A kutatás során szórványtelepülésként definiált települések és adottságaik
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1 Ungvár Ужгород Ung. v. 115568 7972 8124 6,9 7,0 101,9

2 Baranya Баранинці Ung. j. 1609 69 63 4,3 3,9 91,3

3 Felsődomonya Оноківці Ung. j. 2187 43 39 2,0 1,8 90,7

4 Kereknye Коритняни Ung. j. 1596 68 51 4,3 3,2 75,0

5 Ketergény Розівка Ung. j. 1348 222 214 16,5 15,9 96,4

6 Kincses Кінчеш Ung. j. 328 82 67 25,0 20,4 81,7

7 Minaj Минай Ung. j. 3088 402 416 13,0 13,5 103,5

8 Őrdarma Сторожниця Ung. j. 2623 173 198 6,6 7,6 114,5

9 Szerednye Середнє Ung. j. 3505 43 34 1,2 1,0 79,1

10 Munkács Мукачеве Mun. v. 81637 6975 7870 8,5 9,6 112,8

11 Alsókerepec Нижній 
Коропець Mun. j. 927 79 71 8,5 7,7 89,9

12 Beregrákos Ракошино Mun. j. 3280 1493 1495 45,5 45,6 100,1

13 Kajdanó Кайданово Mun. j. 1224 180 158 14,7 12,9 87,8

14 Pósaháza Павшино Mun. j. 838 20 114 2,4 13,6 570,0

15 Vinkovo Вінкове Mun. j. 76 7 7 9,2 9,2 100,0

16 Szolyva Свалява Szo. j. 16983 335 245 2,0 1,4 73,0

17 Csomafalva Затисівка NSz. j. 528 70 64 13,3 12,1 91,4

18 Gődényháza Гудя NSz. j. 592 241 284 40,7 48,0 117,8

19 Királyháza Королевo NSz. j. 8064 510 415 6,3 5,2 81,4

20 Nagyszőlős Виноградів NSz. j. 25383 3633 3437 14,3 13,5 94,6

21 Oroszvölgy Руська Долина NSz. j. 442 48 48 10,9 10,9 100,0

22 Tekeháza Тековo NSz. j. 1546 418 412 27,0 26,7 98,6
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23 Tiszahetény Гетиня NSz. j. 753 22 13 2,9 1,7 59,1

24 Tiszasásvár Тросник NSz. j. 2222 67 44 3,0 2,0 65,7

25 Veréce Веряця NSz. j. 2032 25 17 1,2 0,8 68,0

26 Huszt Хуст Hu. v. 28559 1706 1357 6,0 4,8 79,5

27 Visk Вишково Hu. j. 8142 3699 3685 45,4 45,3 99,6

28 Aknaszlatina Солотвино Té. j. 8956 2193 2176 24,5 24,3 99,2

29 Bustyaháza Буштино Té. j. 8506 341 308 4,0 3,6 90,3

30 Kerekhegy Округла Té. j. 573 20 13 3,5 2,3 65,0

31 Técső Тячів Té. j. 9519 2306 2153 24,2 22,6 93,4

32 Gyertyánliget Кобилецька 
Поляна Rah. j. 3392 491 486 14,5 14,3 99,0

33 Körösmező Ясіня Rah. j. 8043 809 661 10,1 8,2 81,7

34 Nagybocskó Великий 
Бичків Rah. j. 9423 341 271 3,6 2,9 79,6

35 Rahó Рахів Rah. j. 14969 1037 719 6,9 4,8 69,3

36 Terebesfejér- 
patak Ділове Rah. j. 2673 84 11 3,1 0,4 13,1

37 Tiszabogdány Богдан Rah. j. 3364 104 77 3,1 2,3 74,1

Összesen 384422 36321 35811 9,4 9,3 98,6
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2. melléklet: A szórványmagyarság (különböző módszerekkel becsült) településenkénti 
születési és halálozási rátái, valamint a migrációs egyenlegek rátája, ezrelékben
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1 Ungvár 5490 8,8 22,7 7,1 19,3 41,2 14,1 -14,9

2 Baranya

3 Felsődomonya

4 Kereknye

5 Ketergény 188 4,6 20,5 -3,1

6 Kincses 0,0 12,5

7 Minaj 409 5,9 7,1 12,6 26,2 8,1

8 Őrdarma

9 Szerednye

10 Munkács 6455 7,0 7,4 8,5 12,0 21,8 13,7 -6,0

11 Alsókerepec 11,3 4,7

12 Beregrákos 1215 8,0 10,9 14,5 18,8 -5,0

13 Kajdanó 8,4 14,0

14 Pósaháza

15 Vinkovo

16 Szolyva 257 8,9 0,0 13,9 12,6 9,4 12,6 -10,7

17 Csomafalva

18 Gődényháza 183 4,7 6,6 14,1 31,0 -2,5

19 Királyháza 401 10,7 6,8 9,1 16,0 20,5 13,0 -4,1

20 Nagyszőlős 3149 10,1 9,4 7,4 18,0 22,8 16,9 -3,8

21 Oroszvölgy
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22 Tekeháza 392 8,0 9,4 13,9 19,8 -3,5

23 Tiszahetény

24 Tiszasásvár

25 Veréce

26 Huszt 1410 7,6 4,7 10,7 11,1 21,9 22,7 -7,0

27 Visk 3473 11,1 10,0 9,7 11,9 16,4 11,4 -6,2

28 Aknaszlatina 1742 10,2 0,0 4,1 12,4 30,0 16,1 -13,9

29 Bustyaháza 302 0,0 7,8 10,8 17,2 -8,0

30 Kerekhegy 15 0,0 4,2 47,6 4,2 -6,4

31 Técső 2078 14,5 9,6 8,0 13,7 22,0 26,0 -4,5

32 Gyertyánliget 441 14,3 16,7 12,0 29,0 -9,7

33 Körösmező 764 9,3 3,6 12,2 4,6 -3,8

34 Nagybocskó 259 9,4 13,1 10,0 -20,8

35 Rahó 847 6,9 0,0 2,5 16,0 17,9 7,8 -3,8

36 Terebesfejérpatak 2,0 2,0

37 Tiszabogdány 1,4 1,4
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3. melléklet: A szórványtelepülésként definiált helységek intézményi ellátottsága
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1 Aknaszlatina 49 közép 145 25 2800 van van van

2 Alsókerepec     150 nincs nincs  

3 Baranya      nincs nincs  

4 Beregrákos 25 általános 124 1080  van nincs van

5 Bustyaháza 48    320 van nincs van

6 Csomafalva      nincs nincs van

7 Felsődomonya     84 nincs nincs  

8 Gődényháza    113  van nincs  

9 Gyertyánliget 28    420 van nincs  

10 Huszt 80 általános 129 160 1500 van nincs van

11 Kajdanó    89  nincs nincs nincs

12 Kerekhegy     120 nincs nincs nincs

13 Kereknye 18     nincs nincs nincs

14 Ketergény      van nincs nincs

15 Kincses     40 nincs nincs nincs

16 Királyháza    110 460 van nincs van

17 Körösmező 74 elemi 56  980 van nincs van

18 Minaj    210  van nincs nincs

19 Munkács 320 közép 1411 746 7000 van nincs van

20 Nagybocskó 30    500 van nincs van

21 Nagyszőlős 47 közép 297 878 2000 van nincs van

22 Oroszvölgy      nincs nincs nincs

23 Őrdarma     250 van nincs van

24 Pósaháza     150 nincs nincs nincs
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25 Rahó 43 elemi 38 28 1500 van nincs van

26 Szerednye     700 van nincs van

27 Szolyva 27 elemi 58 80 2000 nincs nincs van

28 Técső 28 közép 335 1271 500 van nincs van

29 Tekeháza    265  van nincs nincs

30 Terebesfejérpatak     100 van nincs van

31 Tiszabogdány     140 van nincs nincs

32 Tiszahetény nincs nincs van

33 Tiszasásvár      nincs nincs nincs

34 Ungvár 84 közép 707 540 7300 van van van

35 Veréce      nincs nincs nincs

36 Vinkovo      nincs nincs nincs

37 Visk 62 közép 396 2630 880 van nincs van


