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AZ ANGOL NYELV ISMERETE 
KÁRPÁTALJÁN – A 2001-ES UKRAJNAI 

NÉPSZÁMLÁLÁS ADATAI ALAPJÁN
Molnár József

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
Beregszász, Ukrajna

Ukraine

A globalizáció korában fokozódik az idegen nyelvek – kiemelten az angol 
mint vezető világnyelv – ismerete iránti igény, nemcsak a tudomány és a 
gazdaság, de a mindennapok szintjén is. Nem kivétel ez alól Ukrajna sem, 
főleg nem Kárpátalja, amely négy országgal határos, és mind a nemzetközi 
közlekedésben, mind a turizmusban játszott fokozódó szerepe szükségessé 
teszi a nyelvismeretet. Az idegen nyelvek ismeretét különböző módszerek-
kel lehet vizsgálni, többek között a népszámlálásoknak is kiemelt jelentősé-
gük van a lakosság nyelvismerete nyomon követése szempontjából.

Ukrajnában a legutóbbi népszámlálás 2001 decemberében zajlott. A 
számlálólapokon – egyebek mellett – három, a válaszadó nyelvtudására 
(„nyelvi ismérveire”) vonatkozó kérdés is helyet kapott. A 7/a pont a meg-
kérdezett anyanyelvét tudakolta. A 7/b kérdés azokra vonatkozott, akiknek 
nem ukrán volt az anyanyelve: itt kellett megjelölniük, beszélik-e az ukrán 
nyelvet. A 7/c az egyéb beszélt nyelvre vonatkozott. Sajnos, itt csak egy 
nyelvet lehetett megnevezni, így, ha valaki több idegen nyelvet is beszélt, 
ezek egy része elsikkadt [2].

A népszámlálás második nyelv tudására vonatkozó adatai csupán 
nemzetiségi, valamint középszintű közigazgatási egységek (járások, illet-
ve megyei alárendeltségű városok) szerinti bontásban lettek közzétéve [4]. 
Vizsgálataink további adatbázisát a 2001-es ukrajnai népszámlálás 10%-os 
reprezentatív mintája alkotta, amely Ukrajna Állami Statisztikai Szolgála-
tának köszönhetően 2014 közepén vált elérhetővé a világhálón a Minnesota 
Egyetem honlapján [5]. Az adatbázis járási, illetve megyei alárendeltségű 
városok szerinti bontásban tartalmazza anonim formában a személyekre vo-
natkozó adatokat.

A népszámlálás hivatalosan közzétett adatai alapján 2001-ben Kár-
pátalja lakosai jóval nagyobb arányban ismerték egymás nyelvét, mint a vi-
lágnyelveket (I. táblázat). Az oroszt leszámítva – amely korábbi államnyel-
vi státuszának, az ukrán nyelvhez való hasonlóságának, valamint az itt élő 
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orosz közösségnek köszönhette ismertségét – egyik világnyelv beszélőinek 
aránya sem érte el ekkor megyei szinten az 1%-ot.

Az angol nyelv ismerete kiemelkedően magas volt (legalábbis kárpát-
aljai viszonylatban) a megyeszékhelyen: 2001-ben itt élt az angolul tudók 
több mint fele, 4474 fő a 8690-ből. Ungvárt a többi megyei alárendeltségű 
város követte, ezekben 1% körül volt az angolult beszélők aránya. A járások 
többségében a lakosság 0,5%-a sem beszélte a vezető világnyelvet. A Be-
regszászi járás a 0,34%-os értékével az angolul tudók aránya alapján a járá-
sok rangsorában a középmezőnyben tanyázott. A lista végén a máramarosi 
járások – az Ökörmezői, a Técsői és a Huszti – álltak (I. táblázat, 1. ábra).

I. táblázat. Az anyanyelven kívül egyéb nyelvet is beszélők százalékaránya 
Kárpátalján közigazgatási egységenként és nyelvenként 

a 2001-es népszámlálás eredményei alapján [4]

Közigazgatási 
egység

Az anyanyelvén kívül az adott nyelven beszélők 
aránya, %
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Beregszászi járás 6,3 24,9 28,7 26,8 0,34 0,14 0,04 0,2 57,8
Huszti járás 47,6 78,0 1,7 23,5 0,11 0,04 0,10 0,2 71,5
Ilosvai járás 39,4 81,0 0,2 26,8 0,17 0,14 0,04 0,5 71,7
Munkácsi járás 26,6 38,8 1,7 27,9 0,15 0,28 0,02 0,5 65,4
Nagybereznai járás 24,7 76,0 0,2 29,0 0,33 0,24 0,01 0,8 68,4
Nagyszőlősi járás 45,2 51,8 9,1 19,0 0,32 0,12 0,12 0,4 64,5
Ökörmezői járás 53,3 81,9 0,0 14,5 0,07 0,12 0,00 0,1 84,7
Perecsenyi járás 49,4 61,9 0,6 25,7 0,31 0,19 0,01 2,4 68,4
Rahói járás 51,6 48,2 0,7 16,7 0,33 0,17 0,03 1,2 76,1
Szolyvai járás 15,1 72,1 2,3 35,0 0,50 0,38 0,05 0,9 56,7
Técsői járás 41,2 33,2 0,8 22,6 0,09 0,12 0,01 0,6 72,8
Ungvári járás 19,7 43,5 5,5 34,2 0,54 0,31 0,02 1,6 52,0
Volóci járás 48,2 78,2 0,3 32,1 0,49 0,26 0,02 0,5 66,3
Beregszász város 12,9 45,2 27,1 38,6 1,06 0,31 0,06 0,5 38,1
Huszt város 57,1 85,0 3,4 32,6 0,86 0,23 0,40 1,9 55,6
Munkács város 41,1 74,7 6,3 38,3 1,45 1,19 0,18 1,9 45,5
Ungvár város 58,7 73,3 6,4 40,5 3,87 1,32 0,33 4,3 39,6
Összesen: 37,2 47,4 3,3 27,2 0,69 0,35 0,09 1,1 63,0

A világnyelvek ismerete Kárpátalján 2001-ben számottevő nemzetiségi 
eltéréseket mutatott. Átlagon felüli arányban nyilatkoztak angol nyelv-
tudásról a nagyrészt városokban élő nemzetek képviselői, így az oroszok 
(3,48%), a szlovákok (1,58%), a beloruszok (1,43%) és a németek (1,84%). 
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A magyarok és az ukránok körében közel azonos, a megyei átlagot (0,69%) 
közelítő volt a világnyelveket beszélők részaránya (megfelelően 0,64 és 
0,63%). Alig volt angolul tudó 2001-ben a románság és a cigányság képvi-
selői között (0,01 és 0,00%) [4].

Más, különböző módszerekkel kapott kutatási eredményekre alapozó 
források is kiugróan alacsonyra tették a kárpátaljai magyarok idegen nyel-
vi kompetenciáit az évezred elején, mind a többségi nemzettel, mind más 
Kárpát-medencei magyar közösségekkel összehasonlítva [1, 12–15]. Az an-
gol nyelv ismerete, illetve oktatása iránti fokozódó igények – amennyiben 
párhuzamosan sikerül javítani az oktatási feltételeken – reményt adhatnak a 
lemaradás fokozatos mérséklésére [3].

1. ábra. Az angol nyelven beszélők számának és arányának eloszlása Kárpátalja 
közigazgatási egységeiben a 2001-es népszámlálás eredményei alapján

(adatforrás: [4])

A nemrég lebonyolított Tandem 2016 kérdőíves felmérés ukrán adatközlői 
valamivel magasabb fokúnak értékelték az angol nyelvismeretüket, mint a 
magyarok (a 0–5-ös skálán átlagosan 1,2, illetve 0,8-nek), ám mindkét adat 
továbbra is messze elmarad a kívánatos szinttől, annak ellenére, hogy a globá-
lis világnyelv ismeretének mind ezek, mind azok nagy jelentőséget tulajdoní-
tanak (a fontosságát átlagosan 4,40, illetve 4,35-nek értékelték) [2].

Közismert a nők nyelvtanulás iránti magasabb fogékonysága, amit a 
kárpátaljaiak angoltudása is igazolt. 2001-ben a megyében az angolul tudók 
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59,7%-a tartozott a szebbik nemhez. Aligha nevezhető meglepőnek a világ-
nyelvet beszélők korszerkezete sem: zömük a fiatal, 15–24 éves korcsopor-
tokból került ki, de jelentős volt közöttük a 10–14, valamint a 25–29 évesek 
aránya is (2. ábra). A kor előrehaladtával fokozatosan csökkent az angolul 
tudók száma, a 65 év fölötti nyugdíjas korosztályok pedig csak elvétve kép-
viseltették magukat.

Végezetül megvizsgáltuk a nyelvtudás és a végzettség összefüggését. 
Az adatok ezúttal is igazolták az előzetes várakozást, miszerint az iskolá-
zottság szintje pozitívan korrelál a nyelvtudáséval. Számszerűsítve: Kárpát-
alján a felsőfokú végzettséggel rendelkezők körében 3,39% nyilatkozott úgy 
a népszámláláskor, hogy beszéli az angol nyelvet. Nem különbözik viszont 
számottevően a közép-, általános és elemi iskolát végzettek nyelvismerete: 
sorrendben csupán a 0,37, 0,27, valamint 0,37%-uk beszéli a legelterjedtebb 
világnyelven. Meglepő az elemi iskolai végzettségűek érettségizettekével 
azonos szintű nyelvtudása. Az előbbiek körében az angolul kommunikálók 
döntő többsége az 1987–1991-ben született iskolás korosztályból került ki, 
ami előrevetíti a nyelvtudás szintjének a számottevő emelkedését a 2001-es 
népszámlálás óta. Az utóbbi változások nyomon követése, számszerűsítése 
lehetne a vizsgálatok továbbvitelének az egyik fő iránya.

2. ábra. Az angol nyelven beszélők kor és nem szerinti megoszlása 
Kárpátalján a 2001-es népszámlálás eredményei alapján

(adatforrás: [5])
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