
A nyelvészek ma már sokat tudnak arról, milyen alapvető demográfiai mutatókkal jellemezhető a Kárpát-
medencei magyarság; konkrét adataik vannak a határon túli magyar nyelvváltozatok jellemzőiről; pontos 
ismeretekkel rendelkeznek arról, milyen nyelvi jogi helyzetben használatos a magyar nyelv az egyes régiók-
ban; szakmailag megalapozott, saját kutatási eredményekkel is alátámasztható tanácsokkal tudnak szolgálni a 
kétnyelvűségről és annak hatásairól, a tannyelv-választásról, illetve ennek lehetséges következményeiről stb. 
Ám ezek a kutatási eredmények és ismeretek csak nehezen (vagy gyakran egyáltalán nem) jutnak el azokhoz, 
akik mindebből profitálhatnának.
Célunk, hogy a magyar nyelv kárpátaljai változatai kapcsán az elmúlt másfél évtizedben felhalmozott tudo-
mányos kutatási eredményeket tájékoztató és ismeretterjesztő szándékkal és formában egyetlen kötetben fog-
laljuk össze. Munkánk mindezen ismereteket szándéka szerint röviden, könnyen értelmezhető és áttekinthető 
módon, a nyelvészeti szakképzettséggel nem rendelkező művelt olvasót célközönségként tekintve mutatja be.
Könyvünk egyfajta segédkönyve kíván lenni azoknak a szülőknek, akik tanácstalanok abban, milyen tannyelvű 
iskolát válasszanak gyermekük számára; azoknak a pedagógusoknak (s nem csak a nyelv szakosoknak), akik nap 
mint nap találkoznak a kétnyelvűség hatásaival tanítványaik nyelvi produkcióiban; azoknak a köztisztviselőknek 
(polgármestereknek, önkormányzati képviselőknek, helyi politikusoknak), akik egy-egy hivatalos határozat meg-
szövegezése vagy közzététele előtt nem tudják eldönteni, kihirdethetik-e magyarul döntésüket; azon vállalkozóknak, 
üzletembereknek, akik szeretnék magyarul is kiírni üzletük nevét, hirdetni árukínálatukat és szolgáltatásaikat, meg-
kötni szerződéseiket, ám nem tudják, van-e erre jogi lehetőségük; azon helyi politikusoknak, döntéshozóknak, akik 
nem tájékozottak a nyelvi emberi jogok területén. Ajánljuk továbbá könyvünket mindazoknak, akik érdeklődnek a 
kárpátaljai magyar nyelvváltozatok, a Kárpátalján élő magyarok iránt.

Milyen kérdésekre kereshet választ 
az Olvasó ebben a kötetben

• kik és hányan beszélik a magyar nyelvet 
Kárpátalján?

• milyen kilátásai vannak a régió magyar 
közösségének a demográfiai mutatók 
alapján?

• miért beszél több nyelven is a  
kárpátaljai magyarok többsége?

• van-e valamilyen rendszer, logika 
abban, hogy hol, mikor, kivel milyen 
nyelven beszélünk?

• mi az a kétnyelvűség és milyen típusai 
vannak?

• milyen társadalmi következményei  
lehetnek a kétnyelvű nyelvi helyzetnek?

• miért kiegyensúlyozatlan a  
nyelvtudásunk?

• hogyan válhat valaki kétnyelvűvé a 
családban és az iskolában?

• milyen kortól lehet/érdemes  
nyelve(ke)t tanulni?

• miért ajánlják a nyelvészek és a 
pszichológusok az anyanyelven való 
oktatást?

• miért nem ajánlják a nyelvészek és a 
pszichológusok a többségi nyelven való 
tanulást?

• miért használnak a kárpátaljai magyarok 
ukrán/orosz eredetű szavakat a magyar 
beszédükben?

• mi az oka annak, hogy időnként  
egyazon beszélgetésen belül átváltunk 
egyik nyelvről a másikra?

• mit tartanak szokatlannak a kárpátaljaiak 
nyelvhasználatában a magyarországiak  
és miért?

• milyen törvények, rendeletek és hogyan 
szabályozzák Ukrajnában a nyelvek 
használatát?
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HasznosítHató ismeretek 
a kárpátaljai magyar 
nyelvHasználatról
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• van-e jogunk magyarul fordulni egy-egy 
hivatalhoz?

• kiírhatjuk-e magyarul is üzletünk,  
vállalkozásunk nevét?

• reklámozhatjuk-e magyar nyelven  
cégünk szolgáltatásait?

• kihirdetheti-e magyarul is határozatait 
egy magyarok lakta település  
önkormányzata?

• valóban nyelvében él-e a nemzet?

• milyen összefüggés van a kárpátaljai 
magyarok anyanyelve és nemzeti  
azonosságtudata között?
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A nyelvek használata közötti ahhoz hason-
latos elrendezõdés, amelyet a fentiekben be-
mutattunk, természetesen nem kizárólag kár-
pátaljai magyar sajátosság. A régiónkban ta-
pasztalt helyzethez hasonló módon oszlik meg
a magyar és a többségi nyelv használata más
országok õshonos magyar kisebbségei köré-
ben is. Egy 1996-os, azonos szempontok sze-
rint végzett vizsgálat során négy országban
(Románia, Szlovákia, Szerbia és Ukrajna)
több száz magyar válaszolt arra a kérdésre,

A nyelvválasztást befolyásoló egyéb
tényezõk

A nyelvhasználati színtér, illetve a kommu-
nikációs helyzet formalitásának foka mellett
számos egyéb tényezõ is befolyásolja, hogy a be-
szélõ az adott helyzetben melyik nyelvet választ-
ja. Az egyéni választási stratégiákra hatással
lehet például a nyelvtudás: ha valaki egyáltalán
nem képes megszólalni egy nyelven, az nyilván
elkerüli az olyan helyzeteket, amikor ezt a nyel-
vet kell(ene) használnia. Befolyásolhatja a nyelv-
választást a beszélõnek a nyelvekhez fûzõdõ vi-
szonya: ha valaki negatívan viszonyul egy nyelv-
hez, nyilván minden választási helyzetben elõny-
ben részesíti azt a nyelvet, melyhez pozitív élmé-
nyek kötik. Egynyelvûek, más nyelvûek jelenlé-
te is arra késztetheti a társalgás résztvevõit, hogy
azt a nyelvet válasszák, amelyet mindenki ért.
Elõfordulhat, hogy a társalgás témája is meg-
határozza a választást; például ha az egyik nyelv
tipikusan kapcsolódik ehhez a témához (esetleg
a munkáról, munkahelyi eseményekrõl a több-
ségi nyelven szokott beszélgetni az adott személy,
de szerelmet vallani csak anyanyelvén tud).

A fentiek mellett meghatározóak lehetnek a
nyelvválasztásban a beszélõk szociológiai jellem-
zõi is. 593 felnõtt (18 éven felüli) kárpátaljaimagyar körében elvégzett kérdõíves vizsgálatunk
szerint a kor például úgy befolyásolja a kárpát-
aljai magyarok nyelvválasztását, hogy minél idõ-
sebb valaki, annál valószínûbb, hogy azokban a
helyzetekben, amikor a többségi nyelvet kell hasz-
nálni, nem az ukrán, hanem az orosz nyelvet
választja, és fordítva: a fiatalabbak körében ilyen
helyzetekben gyakoribb az ukrán elõfordulása,
mint az oroszé. Ennek oka nyilván az, hogy az
idõsebb generáció tagjai az iskolában, hadsereg-
ben, munkahelyen a Szovjetunióban a �nemze-
tek közötti érintkezés nyelve�-ként használt
oroszt sajátították el, a fiatalabbak viszont már
nem tanultak oroszul az iskolában.

Az életkor összefüggést mutat az újságolva-
sás nyelvével is: a 60 évnél idõsebbek körében a
legmagasabb azok aránya, akik csak magyarul
olvassák a sajtót. A középkorúak között vannak
viszont a legtöbben azok, akik anyanyelvük mel-
lett többségi nyelven is olvasnak lapokat.

Az, hogy valaki faluban vagy épp város-
ban él, szintén befolyásolhatja a nyelvválasz-
tást. A városban élõk körében lényegesen töb-
ben beszélnek többségi nyelven (vagy ezen a
nyelven is) a szomszédokkal, mint a falvak-
ban lakók.

Az sem mindegy, hogy mekkora az adott
településen a magyarok aránya. Vizsgálatunk
is igazolja, hogy azokon a településeken, ahol
a magyarok lokálisan abszolút többséget al-
kotnak, jóval nagyobb arányban és több hely-
zetben használatos a magyar nyelv, mint ott,
ahol a magyarok a helység összlakosságának
kisebb részét teszik ki.

Az újságolvasás nyelve életkor szerinti bon-
tásban

A szomszédokkal való érintkezés nyelve
faluban és városban

Nyelvválasztás a boltban magyar és nem
magyar többségû településeken



49

hogy milyen nyelvet vagy nyelveket használ
az adott szituációban.

Az alábbi ábrán azt tüntettük fel, hogy a
válaszadók hány százaléka használja a magyar
nyelvet a megadott helyzetekben. A templom-
ban és a családban szinte mindenki magyarul
beszél mindegyik régióban, de a lakásból ki-
lépve egyre kevesebben használják a magyart.

Nézzük meg a következõ ábrát is, ahol a
többségi nyelv(ek) használatát mutatjuk be!
A családban alacsony, a nyilvános helyzetek-

ben ellenben mind a négy országban magas
az államnyelv használati aránya.

Ha egymás mellett szemléljük az ábrákat,
észrevehetjük, hogy valamennyi régióban azo-
nos színtereken csökken a magyar nyelv hasz-
nálati aránya, és ezzel párhuzamosan emelke-
dik a többségi nyelvé. Azt is megfigyelhetjük,
hogy minél távolabb kerülünk a privát szférától
és közeledünk a formális nyelvhasználati szín-
terek felé, úgy emelkedik az államnyelv haszná-
latát jelzõ görbe és esik a magyar nyelvet jelölõ.

A magyar nyelvet (is) használók aránya
négy ország magyar lakossága körében

A többségi nyelvet (is) használók aránya
négy ország magyar lakossága körében

A kétnyelvûség lehetséges
következményeirõl és típusairól
A nemzetiségileg és nyelvileg heterogén környezet-
ben kisebbségként élõ közösségek elõtt rendszerint
három út áll: az integráció, az asszimiláció, esetleg
a szegregáció.

Az integrációnak szükséges eszköze a kétnyelvû-
ség: a többségi nyelv ismerete biztosítja a teljes körû
részvétel lehetõségét a társadalmi életben, az anya-
nyelv megõrzése pedig a saját identitás és kultúra
megtartását biztosítja.

Az asszimiláció folyamatában is szükséges a két-
nyelvûség, ám itt csak átmeneti jelenségként. Addig
van rá szükség, amíg a kisebbségi közösség fokoza-
tosan átáll az új, többségi egynyelvûségre, általában
átvéve az új kultúrát és identitást is (esetleg meg-
tartva korábbi identitásának és kultúrájának néhány
marginális elemét). A nyelvi asszimiláció (beolva-
dás) végállomása a nyelvcsere (vagy a nyelvhalál).

A szegregációhoz nincs szükség kétnyelvûségre. A
csak anyanyelvi egynyelvûség azonban nem teszi le-
hetõvé sem a horizontális, sem a vertikális mobili-
tást, mintegy bezárja az egyént saját kis közösségébe.

A kárpátaljai magyar kisebbségi közösség szá-
mára az integráció a járható út, ami azt jelenti, hogy
szükségünk van a kétnyelvûségre.

Azonban az olyan integráció, melynek során a ki-
sebbségi csoport megtartja nyelvét és kultúráját, saj-
nos nem mindegyik kétnyelvûségi típus mellett való-
sítható meg. A kétnyelvûségnek ugyanis számos tí-
pusa van. Mindegyik típus áttekintésére itt nincs mód,
csak a szempontunkból lényegeseket emeljük ki.

A kétnyelvû közösségek nyelveihez fûzõdõ társa-
dalmi viszony alapján meg szokták különböztetni a

Integráció: egy adott társadalmi-politi-
kai egységbe (pl. egy államszerkezetbe) való
beilleszkedés, a sajátos etnográfiai, kulturá-
lis, nyelvi jellemzõk megõrzése mellett.

Asszimiláció: a megkülönböztetõ nyelvi,
néprajzi, kulturális jellemzõk eltûnése, a ha-
gyományos anyagi és nem anyagi kultúra ele-
meinek elvesztése, egy meghatározott etnikai
csoporthoz való tartozás (kötõdés) feladása,
ill. ezzel párhuzamosan olyan vonások kiépí-
tése, amelyek egy másik kultúrát jellemeznek.
Az új vonások a régiek helyébe lépnek, és egy-
ben jelentkezik a másik (rendszerint többsé-
gi) kultúrához való kötõdés érzése is. A folya-
mat tehát leválás és csatlakozás is egy idõben.

Szegregáció: egy közösség elszigetelése/
elszigetelõdése, elzárása/elzáródása az adott
társadalom egészében zajló folyamatoktól.


