
NYELVEK, EMBEREK, HELYZETEK 

A magyar, ukrán és orosz nyelv használati köre 
a kárpátaljai magyar közösségben 



Закарпатський угорський інститут ім. Ф. Ракоці ІІ 

 
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

 

 

 

 

NYELVEK, EMBEREK, 
HELYZETEK 

A magyar, ukrán és orosz nyelv használata 
a kárpátaljai magyar közösségben 

 

 

 

Szerkesztette: 
Csernicskó István 

 

 

 

 

 

 

 

 

PoliPrint Kft. 

Ungvár, 2010 

 



УДК 81’1(477.87) 
ББК 81(4УКР-4ЗАК) 
        М-74 
 
 
A kötet empirikus szociolingvisztikai kutatás adataira építve mutatja be a magyar, ukrán és orosz 
nyelv használati körét, funkcionális megterheltségét a kárpátaljai magyar közösségben, elemzi a 
magyar nyelv használatának jogi hátterét, és bemutatja, hogyan élnek a közösség tagjai ezekkel a 
jogokkal és lehetőségekkel. A kiadványt főként nyelvészek és bölcsész diákok figyelmébe 
ajánljuk, valamint mindazoknak, akik érdeklődnek Kárpátalja nyelvi helyzete iránt. 
 

Szerkesztette: Csernicskó Isván 
Írták: 

Beregszászi Anikó 
Csernicskó István 

Molnár Anita 
Molnár József 

 
 

A kiadáért felel: Orosz I., Soós K. 
Tördelés: Hires-László K. 
Borítóterv: Molnár D. I. 
Korrektúra: Márku A. 

 

A kötet megjelenését a 

 

támogatta. 
 

A kötet kézirata az MTA Határon Túli Magyar Tudományos Ösztöndíjprogram 
támogatásával készült a Hodinka Antal Intézetben. 

 

 
© A Szerzők 

© II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 
Főiskola Hodinka Antal Intézete 

ISBN 978-966-2595-02-4 
 

Készült: PoliPrint Kft., Ungvár, Turgenyev u. 2. Felelős vezető: Kovács Dezső 
 



IV. NYELVVÁLASZTÁS A KÁRPÁTALJAI 
MAGYAR KÖZÖSSÉGBEN 

4.1. A minta rövid leírása 
A kutatás módszeréül a kérdőíves felmérést választottuk. A módszer előnye, 
hogy viszonylag rövid idő alatt nagy mennyiségű, statisztikailag könnyen 
feldolgozható és összehasonlítható adatot nyerhetünk. 

A Rákóczi Főiskola Hodinka Intézetének szervezésében – az MTA 
HTMTÖ anyagi támogatásával – mindösszesen 593 felnőtt (18 éven felüli) 
kárpátaljai magyar adatközlő töltött ki egy olyan nyelvhasználati kérdőívet, 
melyben számos zárt kérdés vonatkozott a közösségben használt három 
nyelv (a magyar, az ukrán és az orosz) használati körére, gyakoriságára, 
illetve rejtett vagy nyílt presztízsére. Az adatközlők kiválasztása külső 
azonosítás alapján történt: a helyben lakó kérdezőbiztosok olyan adatköz-
lőket kerestek fel a megadott szempontok szerint, akikről azt feltételezték, 
hogy magyarok. 

A minta településekre (a városok és nagyobb falvak esetében tele-
pülésrészekre lebontott) összetételét a 2001. évi népszámlálási adatok alapján 
Molnár József és Molnár D. István demográfusok, Hires-László Kornélia 
szociológus és Csernicskó István nyelvész dolgozta ki. 

A minta kiválasztásának szempontjai a 18 éven felüli kárpátaljai ma-
gyar népességből az alábbiak voltak. 

A népességgel foglalkozó kutatások az esetek zömében nem képesek 
a teljes sokaságot átfogni, az egészre vonatkozó következtetéseiket a rész (az 
ún. minta) vizsgálata alapján vonják le. Ezek helyességének egyik feltétele a 
minta reprezentativitása, ami azt jelenti, hogy annak eloszlása szignifikánsan 
ne térjen el a teljes sokaságétól. A minta reprezentativitása két módon biz-
tosítható: 

– Véletlenszerű mintavétellel: a nagy számok törvénye alapján a vélet-
lenszerűen vett minta eloszlása a mintaelemszám növelésével a teljes sokaság 
eloszlásához tart. A módszer hátránya, hogy a mintavétel véletlenszerűsége 
nem mindig biztosítható. 

– Rétegzett mintavétellel, azaz a minta célirányos kiválasztásával a 
teljes sokaság eloszlásának a figyelembe vételével. A módszer annál sikere-
sebben alkalmazható, minél részletesebb képünk van a teljes sokaság 
eloszlásáról. 

Tekintve, hogy a kárpátaljai magyar népesség összetétele a népszám-
lálási és egyéb adatok alapján viszonylag jól ismert, vizsgálatához célsze-
rűbbnek látszott a rétegzett mintavétel használata. Anyagi forrásaink 
azonban nem tették lehetővé a reprezentatív minta lekérdezését, ezért 
úgynevezett értelmezett vagy kvóta mintát dolgoztunk ki. Az ilyen mintába 
előre meghatározott szempontok (pl. kor, nem, iskolai végzettség, lakóhely 
típusa stb.) szerint válogatnak adatközlőket a kutatók (lásd Wardhaugh 
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1995: 133). Ám nem szabad elfelejtenünk, hogy ez esetben következteté-
seinket csak az adott mintára vonatkoztathatjuk, hiszen nem állíthatjuk, 
hogy a vizsgált csoport teljesen reprezentálja, képviseli az adott közösség 
egészét (Wardhaugh 1995: 133). Bármilyen mintát alkalmazunk is azonban, 
a vizsgálat hitelessége megköveteli, hogy kutatásunk megismételhető, 
vagyis ellenőrizhető legyen (Babbie 2000: 576). Ehhez pedig szükséges a 
vizsgálat körülményeinek (az adatközlők számának, kiválasztásuk szem-
pontjainak, a minta jellemzőinek stb.) a leírása. Az alábbiakban ezeket az 
adatokat foglaljuk össze röviden. 

Kárpátalján 169 olyan település van, ahol legalább 10 magyar él. Nyil-
vánvalóan nem lehetett reális cél ezek mindegyikének a bevonása a vizsgálat-
ba, gyakorlatias megfontolásokból elegendő 20–30 településről venni a min-
tát. Ezen települések körének a meghatározása a következő lépésekben 
történt. 

A több ezres magyarsággal rendelkező 6 város (Beregszász, Csap, 
Munkács, Nagyszőlős, Técső, Ungvár) és 4 városi típusú település (Aknaszlatina, 
Bátyú, Tiszaújlak, Visk) mindegyikét bevontuk a mintavételbe, egyediségükre, 
illetve fontosságukra (az ott élő magyarok nagy számára) való tekintettel. Az 
ezekre eső részminták nagyságát az itt élő magyarok számával arányosan 
határoztuk meg. 

A szórványmagyarság lakta városok közül Husztot, a városi típusú tele-
pülések közül Kőrösmezőt választottuk mintavételi helyül. A mintaelemek száma 
ezen településeken a szórványmagyarság adott településtípusra jellemző számá-
val arányos. 

A magyarlakta falvakat hierarchikus clusterelemzéssel csoportosí-
tottuk az ott élő magyarok száma és aránya alapján, 9 csoportot hozva létre. 
Az egyes clusterekből az odasorolt falvakban élő magyarok számával 
arányosan, az adekvát járási eloszlás figyelembe vételét lehetővé tevő módon 
választottunk településeket: 

– Nagydobrony (a népes település egyértelműen elkülönül a megye más 
magyar falvaitól); 

– közel 3 ezer lakosú magyar falvak: Dercen, Vári; 
– közel 2 ezer lakosú magyar falvak: Mezőkaszony, Tiszapéterfalva; 
– közel 1,5 ezer magyar lakossal rendelkező falvak: Beregdéda, Eszeny, 

Gut, Nagymuzsaly, Szernye, Szőlősgyula; 
– közel 2 ezer lakosú falvak, ezernél több magyar lakossal: Beregrákos, 

Beregújfalu; 
– közel ezer lakosú magyar falvak: Gecse, Harangláb, Nagygejőc, Verbőc; 
– harmadrészben–felerészben magyarok lakta 1–2 ezer lakosú falvak: 

Fancsika; 
– magyar szórvány által lakott falvak: Minaj; 
– 500 fő alatti kis magyar falvak: Gálocs. 
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A kiválasztott falvak mintaelemszáma az adott clusterbe sorolt telepü-
lések magyar lakosainak számával arányos, lehetőség szerint a járási eloszlást 
is figyelembe véve. 

A kiválasztott kutatóponton belül a kérdezőbiztosok megrajzolt kvó-
tát kaptak, amelyen feltüntettük a felkeresendő adatközlők számát, illetve 
megoszlásukat korcsoportok és nemek szerint. Ezen kívül valamennyi terep-
munkás kapott egy útvonalat, amelyen haladva adatközlőket kereshetett. Az 
útvonal kiválasztását minden település esetében megelőzte a kutatásvezetők 
helyszíni szemléje. Ily módon minden mintába kerülő település és kérde-
zőbiztos esetében meghatároztuk a kérdezőbiztos(ok) lehetséges útvonalait. 
Az útvonalon (az utca meghatározott oldalán) szigorúan minden negyedik 
lakóházban kereshetett a mintába illő adatközlőt a terepmunkás. Amennyi-
ben ott nem talált megfelelő adatközlőt, akkor a következő negyedik ház-
ban/lakásban (és így tovább) kellett folytatnia a keresést. Egy háztartásban 
csak egy személyt kérdezhetett meg. Ha több mintába illő adatközlőt is talált 
a terepmunkás, akkor azt kellett megkérdeznie, akinek születési dátuma (az 
évtől függetlenül) kisebb volt (pl. ha az egyik májusban, a másik decem-
berben született, akkor is a májusit kellett megkérdezni, ha egyébként évei 
számát tekintve ő a fiatalabb). 

Az így kialakult 593 fős rétegzett minta jelgfőbb jellemzői az alábbiak. 
34 adatközlőnek (mintánk 5,73%-ának) csupán vagy nemzetisége, 

vagy anyanyelve volt magyar. 7 megkérdezett (1,8%) nem nyilatkozott nem-
zetiségéről és anyanyelvéről (10. táblázat). 

10. táblázat. A minta megoszlása nemzetiség és anyanyelv szerint 
(N=593) 

 
nemzetiség anyanyelv 

n % n % 
nem válaszolt 2 0,3 5 0,8 
magyar 531 89,5 555 93,6 
ukrán 58 9,8 31 5,2 
orosz - - 1 0,2 
egyéb 2 0,3 1 0,2 
összesen 593 100 593 100 

Mintánk 49%-a férfi, 51%-a nő. 
A megkérdezettek korcsoportok közötti megoszlása a következő-

képpen alakult: a fiatal generációhoz (1978 és 1991 között születettek) tar-
tozik 33%, a középkorúakat (1948 és 1977 között születettek) 35% képviseli, 
s az idősek (1947-ben és az ezt megelőző években születettek) aránya 32% 
(11. táblázat). 

Faluban él adatközlőink 65%-a, városi típusú településen 6%, 
városban pedig 29%. Az elemzés során a városi típusú településeken élő 
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adatközlőket – az ukrajnai demográfiai gyakorlattal ellentétben – nem a 
városi, hanem a falusi adatközlőkkel együtt kezeltük. 

11. táblázat. A minta megoszlása korcsoportok szerint 

korcsoportok n % 
a válaszolók 

%-ában 
nem válaszolt 8 1  
1978-1989/18-29 éves 196 33 33 
1948-1977/30-59 éves 204 35 35 
1947-.../60 éves és idősebb 185 31 32 
összesen 593 100,0 100,0 

 
A megkérdezettek 5%-a él olyan településen, ahol a 2001. évi 

népszámlálás adatai szerint a magyarok aránya 0 és 9% közötti; az adatköz-
lők 6%-ának lakóhelyén a magyarok a lakosság 10–29%-át alkotják; a minta 
14%-a településén a magyarok az összlakosság 30–50%-át teszik ki. Az 
összes megkérdezett ötöde (20%) olyan helységben él, ahol nemzettársaink 
aránya 51 és 80% közötti, míg adatközlőink 55%-a olyan helyen, ahol 81 és 
100% közötti a magyar nemzetiségű lakosság részaránya. Abszolút magyar 
többségű településen él tehát mintánk adatközlőinek háromnegyede (75%), 
egynegyede (25%) pedig olyan városban vagy faluban, ahol a magyar 
nemzetiségűek aránya 50% alatti (12. táblázat). 

12. táblázat. A minta megoszlása a lakóhely nemzetiségi összetétele 
(a magyar nemzetiségűek aránya az adott településeken) szerint 

magyarok aránya fő % 
0-9% között 30 5 
10-29% között 36 6 
30-50% között 85 14 
51-80% között 120 20 
81-100% között 322 55 
összesen 593 100 

 
A legmagasabb iskolai végzettség szerint mintánk változatos össze-

tételű. Elemi iskolát végzett adatközlőink 4%-a. A minta 17%-a rendelkezik 
általános iskolai végzettséggel. Az érettségizettek aránya 37%-os. Szakiskolát, 
szakközépiskolát a megkérdezettek 27%-a végzett. Felső végzettséggel az 
adatközlők 15%-a rendelkezik. 

Adatközlőink túlnyomó többsége (84%) magyar nyelven végezte álta-
lános iskolai tanulmányait. Orosz nyelven 10%, ukránul 3% tanult. Magyar és 
valamely egyéb nyelven végezte általános iskolai tanulmányait a minta 2%-a. 
Öt adatközlőnk nem válaszolt a kérdésre. 
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Összességében 593 fős mintánk – összevetve a 2001. évi ukrajnai 
népszámlálás kárpátaljai magyarokra vonatkozó adataival – nem tekinthető 
reprezentatívnak. Ugyanakkor – tekintve hogy az adatközlők az alapso-
kaság 0,39%-át képviselik – rétegzett mintánk alkalmas arra, hogy 
következtessünk a kárpátaljai magyar közösségben működő nyelvválasztási 
normákra. 

 

 

A Rákóczi Főiskola reklámtáblája (2010) 
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4.2. Az alapadatok 
Kisebbségi körülmények között élő közösségek esetében az anyanyelv- és az 
államnyelvhasználat viszonyának felmérésére az egyik leghatékonyabb módszer 
a nyelvhasználati színterek elemzése (Fishman 1965: 32–70). A kiválasztott 
nyelvhasználati színterek informális, félformális és formális tartományokra ta-
golhatók. Az informális, intim vagy magánszférához tartozik a szűkebb család, 
a barátok és ismerősök köre, a szomszédság. A félformális vagy közéleti szféra 
a bevásárlást és a szolgáltatási területeket, míg a formális vagy hivatali szféra a 
munkahelyi nyelvhasználatot, a hivatalos ügyintézés területeit foglalja magába. 
Ezek a nyelvhasználati színterek jelen vannak egy közösség mindennapjaiban, s 
fontosak a kisebbségi anyanyelvhasználat szempontjából. Az alábbiakban az 
593 fős mintán vizsgáljuk meg a nyelvek kommunikációs megterheltségét a kár-
pátaljai magyar közösségben. 

A vizsgálatban 35 nyelvhasználati színtéren kutatjuk a magyar, az uk-
rán és az orosz nyelv használati arányát. Közülük 19-et a magánszféra, 9-et a 
közéleti színterek, 7-et pedig a hivatali/hivatalos szféra kategóriájába sorol-
tunk. 

4.2.1. A nyelvek szerepe a magánszférában 
A minta válaszai alapján megállapítható, hogy a magyarok nagy része Kárpát-
alján a családi kommunikációban szinte kizárólag a magyar nyelvet használja. 
A barátokkal és szomszédokkal való érintkezésben a kizárólagos magyar 
mellett már jelentősebb a vegyes, illetve a többségi (jelen esetben ukrán/orosz) 
nyelv használata is. Az adatközlők 91–92%-a csak magyarul beszél élete 
párjával és a gyermekével. A szülőkkel és a nagyszülőkkel való kapcsolattartás 
nyelve is dominánsan a magyar, de már 2–3%-kal kisebb az aránya, mint az 
előző kategóriákban – 88–89%. A szomszédokkal 68%, a barátokkal már csak 
58%-os a kizárólagos magyar nyelvhasználat (5. ábra). 

A 6. ábra a kárpátaljai magyar adatközlők olvasmányainak és média-
fogyasztásának nyelvválasztási szokásait mutatja be. Legmagasabb arányban 
magánlevelezésüket folytatják a válaszadók magyarul (85%). Ezt a versek, 
regények olvasása követi. Szinte 60–40% arányban jellemző a filmek csak 
magyar, illetve több nyelven való nyomon követése. A hírműsorokban a 
válaszadók 63,5%-a tájékozódik csak magyar nyelven. Összességében a 
levelezést és a szépirodalmi olvasmányok nyelvét leszámítva a magyar nyelv 
kizárólagos használata 60–70% közötti. 
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5. ábra. Kárpátaljai magyar adatközlők nyelvválasztása családban 
(N=593) 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Barátaival

Szomszédaival

Szüleivel

Nagyszüleivel

Gyermekével

Házastársával

Csak magyarul Magyar és többségi Csak többségi
 

6. ábra. Kárpátaljai magyar adatközlők olvasmányainak, 
televíziózásának nyelve (N=593) 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Film

Szórakoztató műsor

Hírek/híradó

Sportközvetítés

Újság

Időjárásjelentés

Vers, regény

Magánlevél

Csak magyarul Magyar és többségi Csak többségi
 

 
A 7. ábra az adatközlők belső nyelvhasználatát, a gondolati szféra 

nyelvét/nyelveit mutatja be, vagyis azt, milyen nyelvet használnak a kárpát-
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aljai magyarok imádkozás, gondolkodás, számolás stb. közben. 94–83%-ban 
itt is dominál a magyar nyelv használata. Kivételt képez a káromkodás. 
Káromkodásra az adatközlők szinte fele (52,3%) használja csak a magyar 
nyelvet, 42,1%-uk több nyelven is szitkozódik. 

7. ábra. Kárpátaljai magyar adatközlők nyelvhasználata a gondolati 
szférában (N=593) 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Káromkodás
közben

Számolás közben

Állatokhoz szólva

Gondolkodás
közben

Imádkozás közben

Csak magyarul Magyar és többségi Csak többségi
 

4.2.2. A nyelvek szerepe a közéleti színtereken 
A közéleti színterek közül az egyházi nyelvhasználatnak meghatározó 
szerepe van a kisebbségek életében. Az imádkozásra 94%-os arányban hasz-
nálták az adatközlők a magyar nyelvet, s nincs ez másként a templomi 
nyelvhasználatnál (lásd 8. ábra) sem. A másik végletet a banknál láthatjuk. A 
8. ábrán látható, hogy szinte minden ötödik válaszadó (19,5%) kizárólag a 
magyar nyelvet használja erre a célra is. Magas arányú (82,7%) azonban a 
magyar nyelv használati aránya a kulturális egyesületekben is. Szóra-
kozóhelyen, boltban, vendéglőben, orvosnál vagy idegen megszólításakor a 
vegyes nyelvhasználat kerül inkább előtérbe. A többségi nyelv használata a 
már említett bank mint nyelvhasználati színtér esetében a legmagasabb 
arányú. Ez talán érthető is, hiszen a bank a közéleti és a hivatalos színterek 
között helyezkedik el mintegy átmenetként. Ez azt jelenti, hogy a formális 
színterek közé is sorolhatjuk, ahol a kisebbségi nyelvek (jelen esetben a 
magyar nyelv) dominanciája nem jellemző. 
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8. ábra. Kárpátaljai magyar adatközlők nyelvhasználata közéleti 
színtereken (N=593) 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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A 21. században a kommunikációs csatornák közé sorolható az 
internet éppúgy, mint a különböző információs termékek (hírlap, 
reklámújság, használati utasítás stb.) olvasása. A válaszadók több mint két-
harmada (68,46%) csak magyarul olvas internetes honlapot, ami azért ér-
dekes, mert a világhálón való tájékozódás, böngészés általában több nyelven 
történik. A hivatalos iratokat túlnyomórészt többségi nyelven olvassák a 
megkérdezettek, ellenben a használati utasításokat jellemzően több nyelven 
(13. táblázat). 

13. táblázat. A nyelvek használati aránya hivatalos papírok és a 
világháló olvasása közben 

 
csak magyarul 

magyar és többségi 
nyelven 

csak többségi 
nyelven 

n % n % n % 
Hivatalos irat, szerződés 119 22,28 163 30,52 252 47,19 
Használati utasítás 156 29,66 278 52,85 92 17,49 
Internet 204 68,46 78 26,17 16 5,37 
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4.2.3. A nyelvek szerepe a hivatali/hivatalos színtereken 
A munkahelyén csaknem az adatközlők fele (47,7%) használja kizárólag a 
magyar nyelvet. S ugyanitt magas arányú a vegyes nyelvhasználat is (40,6%). 
A szakmával kapcsolatos irodalom olvasásában a minta 45,7%-a csak a 
magyar nyelvet használja. Szakmájával kapcsolatos írást 39,8% fogalmaz csak 
többségi nyelven. Tehát a többségi nyelv használata itt a legmagasabb. A 
minta 19,5%-a vegyes nyelvhasználatú ezen a téren, 40,7%-uk pedig a ma-
gyar nyelvet használja (9. ábra). 

A hivatalos ügyintézés nyelvét/nyelveit a 10. ábra szemlélteti. Mint a 
formális színtereken, itt már a többségi nyelvhasználat dominál. A magyar 
nyelv használata a hivatalban a legmagasabb arányú (26,2%), a bíróságon 
(22,8%) és a rendőrségen (19,6%) a minta körülbelül ötöde használja csak a 
magyar nyelvet, s legalacsonyabb (16%) a magyar nyelv kizárólagos 
előfordulása hivatalos levél írásánál. 

Vegyes nyelvhasználatban szintén a hivatal nyelve jár az élen 34,6%-
kal. Ezt a rendőrség (31,6%), a bíróság (28%), majd a hivatalos levél írása 
(16,1%) követi csökkenő sorrendben. 

Csak többségi nyelven a minta több mint kétharmada (67,9%) 
fogalmaz hivatalos levelet. A megkérdezettek majdnem fele az ukránt vagy 
oroszt használja a bíróságon (49,2%), illetve a rendőrségen (48,8%). Leg-
kisebb arányban (39,3%) a hivatal(ok)ban használják az adatközlők kizárólag 
a többségi nyelvet. 

9. ábra. Kárpátaljai magyar adatközlők nyelvhasználata munkával 
kapcsolatos színtereken (N=593) 
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10. ábra. Kárpátaljai magyar adatközlők nyelvhasználata hivatalos 
színtereken (N=593) 
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4.2.4. A nyelvek megjelenése a munkahelyen 
Előzetes várakozásainkkal ellentétben adatközlőink túlnyomó többsége 
(88,4%-a) gyakran használja a magyar nyelvet munkahelyén. Az ukránt a 
megkérdezettek harmada (33,1%), az oroszt ellenben csak 15,5%-a használja 
gyakran munka közben. Oroszul a válaszadók fele (50,3%), ukránul negyede 
(26,2%), magyarul huszada szokott alig vagy soha beszélni a munkahelyén 
(14. táblázat). 

14. táblázat. A magyar, ukrán és orosz nyelv használati aránya a 
munkahelyen 

  
magyar ukrán orosz 

n % n % n % 
alig vagy soha 26 4,9 134 26,2 250 50,3 
ritkán 36 6,7 208 40,7 170 34,2 
gyakran 474 88,4 169 33,1 77 15,5 

4.2.5. A nyelvek a szimbolikus térben 
Egy-egy kisebbségi nyelv szempontjából az is lényeges, hogy megjelenik-e a szim-
bolikus térben: láthatóvá válik-e a feliratokon, hirdetményeken, reklámtáblákon, a 
közterületeken (Beregszászi 2005). Ezzel a kérdéskörrel szoros kapcsolatban áll a 
nyelvek hasznossága is: „érdemesnek”, „kifizetődőnek” tartják-e a közösség tagjai, 
hogy kisebbségi nyelven is hirdessék szolgáltatásaikat, hogy megfogalmazzák a 
nyilvánosságnak szóló közleményeiket. Éppen ezért kérdőívünkben arra is 
rákérdeztünk adatközlőinktől, hogy ha egy hirdetményt írnának ki, akkor azt 
milyen nyelven vagy nyelveken tennék meg Kárpátalja különböző településein. 
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Amint az a 11. ábrán látható, saját lakóhelyén a megkérdezettek 
túlnyomó többsége (68,9%-a) kizárólag magyar nyelven fogalmazná meg a 
köz számára hirdetményét, magyarul és többségi nyelven pedig csak minden 
negyedik válaszadó (25,4%). Beregszász városában is sokan hívei a magyar 
egynyelvűségnek, hiszen 47,5% itt is csak magyar nyelven tenné ki 
hirdetményét, s szinte ugyanennyien magyarul és ukránul/oroszul is. 
Ungváron és Munkácson a többség inkább az ukrán és/vagy orosz nyelv 
mellett teszi le a voksot, a kétnyelvűséget csak a válaszadók egyharmada 
választja. E két városban kevesen (12,3%, illetve 12%) látják értelmét annak, 
hogy kizárólag magyar nyelven hirdessenek. 

11. ábra. Az adatközlők által fogalmazandó hirdetmények nyelve 
Kárpátalja különböző településein (a válaszadók %-ában) 
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Ha azonban részletesebb bontásban vizsgáljuk meg az adatokat, 
akkor kiderül, hogy nyolc–tíz százaléknyi azoknak az aránya, akik a 
háromnyelvűséget támogatják ilyen esetben, azaz a magyar mellett ukrán és 
orosz nyelven egyaránt megfogalmaznák a hirdetményüket (15. táblázat). 

15. táblázat. A hirdetmények nyelve különböző településeken 

  
Ungváron 

Munkácso
n 

Beregszászba
n 

Nagyszőlősö
n 

saját 
településén 

n % n % n % n % n % 
csak magyarul 71 12,3 69 12,0 277 47,5 112 19,6 396 68,9 
magyarul és ukránul 111 19,3 110 19,2 189 32,4 187 32,7 90 15,7 
magyarul és oroszul 20 3,5 20 3,5 37 6,3 24 4,2 9 1,6 
magyarul, ukránul és oroszul 62 10,8 56 9,8 56 9,6 57 10,0 47 8,2 
csak ukránul 215 37,4 227 39,5 17 2,9 152 26,6 26 4,5 
csak oroszul 20 3,5 25 4,4 6 1,0 19 3,3 3 0,5 
ukránul és oroszul 76 13,2 67 11,7 1 0,2 21 3,7 4 0,7 
összesen 575 100,0 574 100,0 583 100,0 572 100,0 575 100,0 
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4.3. A nyelvválasztás és a független változók kapcsolata 

4.3.1. A független változók rövid leírása 

4.3.1.1. A (társadalmi) nem67 

A nemi alapú nyelvhasználatbeli különbségekről számos szociolingvisztikai 
vizsgálatban olvashatunk (lásd pl. Wardhaugh 1995: 282–293, Chambers 
2002: 352–355, Göncz 2001). A nemek közötti eltérések az alkalmi meg-
figyelők számára természetesen nehezen észrevehetők, mert általában mind-
két nem ugyanazokat a változatokat használja, csak eltérő arányban; ahogyan 
Cseresnyési (2004: 78) fogalmaz: „a férfiak és nők mindenütt ugyanazon a 
nyelven beszélnek”. A vizsgálatok eredményei általában azt mutatják, hogy a 
nyugati társadalmakban egyébként azonos körülmények között a nők álta-
lában a férfiaknál több magas presztízsű (standard) változatot használnak 
(Chambers–Trudgill 1998: 61, Wardhaugh 1995: 291, Kiss 1995: 110–111, 
Kontra szerk. 2003). Más típusú társadalmakban azonban (például Kenyá-
ban, Iránban, Jordániában és Indiában) a helyzet fordított (Wardhaugh 1995: 
180, Kiss 1995: 112). Peter Trudgill (1997: 21) terminológiai szótárában 
külön szócikkben foglalkozik a nemi alapú nyelvi különbségekkel, ahol 
definiálja, mi az a dzsenderlektus.68 

4.3.1.2. Az életkor 

Az életkori különbségek közismerten nyelvhasználatbeli különbségekkel is együtt 
járnak (vö. Chambers 2002: 355–358). Valószínűleg valamennyien tudnánk néhány 
olyan szót, kifejezést említeni, amelyeket a nagyszülők még használnak, használtak, 
de a fiatalabb generációk, az unokák már nem. A nemzedékek közötti nyelvhasz-
nálatbeli eltérések gyakran utalnak nyelvi változásra: ha például az idősebb 
korosztály tagjai nem, a középkorúaknak csak egy része, a fiataloknak azonban 
döntő hányada használ egy nyelvi jegyet, akkor valószínűleg nyelvi változással 
állunk szemben. A szakirodalom azonban arra figyelmeztet, hogy „az egyéni 
nyelvhasználat általában meghatározott módon változik az életkorral” (Wardhaugh 
1995: 182), ami azt jelenti, hogy a nyelvhasználat az életkorral együtt lépcsőzetesen 
alakul: „a beszélők fokozatosan módosítják beszédszokásaikat, ahogy haladnak 
előre a korban, s ez valamennyi nemzedék életében ismétlődik” (Kiss 1995: 95). 

                                                 
67 A nem mint szociológiai független változó természetesen nem a biológiai vagy nyelvtani 
nemet, hanem a társadalmi nemet jelenti. 
68 Cseresnyési László kötetében (2004: 78) és a kötet végén található (2004: 257) hét nyelvű 
szociolingvisztikai fogalomtárában genolektus-ként fordítja az angol genderlect terminust, ám 
zárójelben megtalálhatjuk a Trudgill (1997) fogalomtárának magyar fordításában használt 
dzsenderlektus kifejezést is. 
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Ezt nevezik a szakirodalomban korlétrának vagy másképp életkori változásnak. 
Nem minden generációk közötti nyelvhasználatbeli eltérés jelöl tehát nyelvi 
változást (Trudgill 1997: 22, Chambers 2002: 358–360). 

Azt, hogy a különböző életkorú beszélők közötti nyelvhasználatbeli 
eltérések nyelvi változást mutatnak-e, ellenőrizhetjük látszólagosidő- és 
valóságosidő-vizsgálattal (a fogalmakra lásd Trudgill 1997: 47, 88). A 
látszólagosidő-vizsgálatban egy időpontban vizsgálnak eltérő korú em-
bereket. A valóságosidő-vizsgálat ezzel szemben vagy ugyanazokat a sze-
mélyeket vizsgálják néhány éves időközönként (panel-vizsgálat), vagy pedig 
egy-egy életkori szakaszt vizsgálnak különböző időpontokban (trend-
vizsgálat). Előbbi esetben egy csoport nyelvhasználatát felmérik egy adott 
időpontban, majd a vizsgálatot megismétlik tíz év elteltével. Utóbbi esetben 
egy adott időpontban felmérik a 20–40 év közöttiek nyelvhasználatát, majd 
például tíz év elteltével ismét az adott időpontban 20 és 40 év közöttieket 
vizsgálják (lásd még Babbie 2000). A mi kutatásaink látszólagosidő-vizs-
gálatok, azaz egy időben vizsgáltunk különböző életkori csoportokba tartozó 
embereket. 

A nyelvválasztási szokásokban bekövetkező változások lényeges informáci-
ókkal szolgálhatnak a vizsgált közösség helyzetéről a nyelvcsere–nyelvmegtartás 
kontinuumában. Erre az egyik legklasszikusabb példa Susan Gal felsőőri vizsgálata 
(1979, 1991). 

4.3.1.3. Az iskolázottság 

Az iskolai végzettség és a társadalmi státus, osztály szorosan 
összekapcsolódik. Általános vélekedés szerint az emberek iskolázottsága és 
nyelvhasználata is összefügg, mégpedig oly módon, hogy a művelt, tanult 
emberek művelt változatot használnak (a standardot), a műveletlenek pedig 
műveletlen (nem-standard) változatot. A magyar vonatkozásában talál-
kozhatunk olyan vélekedéssel, mely szerint az, aki például suksüköl, nem 
lehet művelt ember, illetve aki művelt ember, az biztosan nem suksüköl. 
Számos vizsgálat igazolta ugyanakkor, hogy bár mutatható ki összefüggés az 
iskolai végzettség és a nyelvhasználat között, a magasan képzett emberek 
jelentős része is használ nem-standard jegyeket (lásd pl. Kontra 1992, Kontra 
szerk. 2003). 

4.3.1.4. A településtípus 

A településtípusok közötti infrastrukturális és egyéb szociális különbségek 
feltételezésünk szerint nyelvi, nyelvhasználatbeli eltérésekkel is együtt járnak. 
Hogy hipotézisünk nem légből kapott, igazolják az olyan sztereotípiák, 
amelyek megkülönböztetik a „városias”, illetve a „falusias”, „vidéki”, „pa-
rasztos” beszédmódot. Emellett természetesen a szakirodalomban is több 
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helyen találkozhatunk olyan leírásokkal, amelyek településtípusok szerinti 
nyelvi rétegződésről tudósítanak (pl. Kontra szerk. 2003). 

4.3.1.5. A település nemzetiségi összetétele 

Olyan területeken, ahol több nyelv és nemzetiség él egymás mellett, sokszor 
egyazon helységen belül, a település nemzetiségi összetétele hatással lehet a 
nyelvhasználatra. Elég csak arra gondolnunk, hogy azokon a településeken, 
ahol a magyarok aránya alacsony (például a nagyobb kárpátaljai városokban, 
így Ungváron, Munkácson), a magyar nyelv használatának lehetőségei 
korlátozottabbak, mint a magyar többségű falvakban. Éppen ezért vettük 
figyelembe független változóként a település típusa mellett a nemzetiségi 
összetételt is. 

4.3.1.6. A tannyelv 

Az oktatás kérdésköre az utóbbi években rendszeresen megjelenik a magyar 
nyelvészeti szakirodalomban. Ám ez a problémakör rendszerint különböző 
nyelvi változók változatai használati gyakorisága kapcsán vetődik fel (lásd pl. 
Lanstyák–Szabómihály 1996, 1997, Beregszászi–Csernicskó 2006 stb.). Mind a 
szlovákiai, mind a kárpátaljai empirikus kutatások azt találták, hogy a magyar 
nyelven oktató iskola meghatározó szerepet játszik a standard nyelvváltozat és 
a különböző szaknyelvi regiszterek elsajátíttatásában, a verbális repertoár 
bővítésében. A kutatások eredményei egyértelműen igazolják továbbá, hogy a 
nem magyar tannyelvű iskolában szocializálódottak körében magasabb a 
nemstandard nyelvi változatok előfordulási aránya; szlovákiai kutatók vizs-
gálatai szerint például közelebb áll egymáshoz a magyarországi és a szlovákiai 
magyar tannyelvű iskolába járók nyelvhasználata, mint például a gyakran 
egyazon iskolán belül magyarul, illetve nem magyarul tanuló szlovákiai magyar 
tanulóké (Lanstyák–Szabómihály 1996, 1997; lásd még Kontra 2006). 

A tannyelv hatásairól a tanulók személyiségfejlődése, iskolai eredmé-
nyessége vonatkozásában is gyakran szó esik (lásd pl. Kolláth 2005, Lanstyák 
2005). Göncz Lajos (1999, 2004) kutatásaiból tudjuk, hogy a nem domináns 
nyelven való tanulás negatív hatással van a tanulók személyiségfejlődésére, 
illetve iskolai előmenetelére. Pszicholingvisztikai kutatásokkal bizonyította 
például, hogy a menet közbeni tannyelv-váltás, azaz az átirányítási (tranzitív) 
oktatási modell jelentősen befolyásolja a tanulás hatékonyságát (Göncz 
2004). Mindeddig kevesen foglalkoztak ugyanakkor azzal, milyen össze-
függést mutat az oktatás nyelve a nyelvválasztási szokásokkal, a nyelvi 
attitűdök és sztereotípiák alakulásával, a nemzeti azonosságtudattal, vagy 
éppen a nyelvek presztízsével. Molnár Anita (2009a, 2009b, 2010) tanulmá-
nyai alapján azonban úgy tűnik, az általános iskola tannyelve a nyelvválasztási 
szokásokkal, az anyanyelv átörökítésével is összefüggést mutat. É. Kiss Katalin 
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(2004: 134–136) Anyanyelvünk állapotáról című kötetében a következőket 
olvashatjuk az iskolai tannyelv és a nyelvmegtartás kapcsolatáról: „A 
kisebbségi gyerekek többségi nyelven való iskolázása a kisebbségek 
beolvasztásának évszázadok óta alkalmazott módszere. Így haltak ki vagy 
kerültek a kihalás szélére többek között a franciaországi őshonos 
kisebbségek nyelvei, az aino nyelv Japánban, az indián nyelvek Amerikában, 
a bennszülött nyelvek Ausztráliában vagy a vogul és az osztják a Szovjet-
unióban. (…) Az államnyelven való iskolázás, ha nem is vezet el mindig az 
anyanyelvről való teljes lemondásig, másodnyelv-dominanciát alakít ki. 
Államnyelvi többségű területen a másodnyelven iskolázott fiatalok ritkán 
maradnak alkalmasak anyanyelvük átörökítésére. Általában ezt az igényüket 
is elveszítik.” 

Az ukrajnai népszámlások arra vonatkozó adatai sajnos nem állnak 
rendelkezésünkre69, hogy a kárpátaljai magyarok mekkora hányada végezte 
magyar, illetve nem magyar nyelven tanulmányait, így mintánk e 
szempontból nem lehet reprezentatív. Különböző szociológiai és 
szociolingvisztikai kutatások nagyrészt összecsengő adatai révén azonban 
következtethetünk arra, hogy a kárpátaljai magyar közösségben megkö-
zelítőleg 15 százalékra tehető azok aránya, akik nem magyar nyelven vé-
gezték általános iskolai tanulmányaikat (lásd pl. Gereben 2005, Beregszászi–
Csernicskó 2006, Orosz 2007, Papp–Veres szerk. 2007). 

4.3.2. A független változók kapcsolata a nyelvválasztással 
A kutatásban 35 nyelvhasználati színtér és 7 szociológiai változó kapcsolatát 
megvizsgálva csak azokban az esetekben tekintjük igazolhatónak a 
nyelvhasználati színtér és a szociológiai változó közötti összefüggést, me-
lyeknél a kapcsolat statisztikai szempontból legalább 5%-os szinten szigni-
fikáns. A lehetséges korrelációk száma 245 (mely ebben az esetben a nyelv-
használati színterek száma szorozva a független szociológiai változókéval, 
vagyis 35-ször 7 egyenlő 245). Ebből 94 esetben találtunk szignifikáns kap-
csolatot a függő és a független változók között, a lehetséges korrelációknak 
tehát 38%-a valósult meg (16. táblázat). 

 Egyes független változók kevés, szinte semmilyen korrelációt nem 
mutatnak a nyelvválasztással. Így például a lakóhely nagysága (LAKHELY2), 
az adatközlő iskolai végzettsége (ISKOLA2), illetve a megkérdezettek 
általános iskolai tannyelve (TANNYELV2) mindössze öt–öt esetben mu-
tatott statisztikailag jelentős kapcsolatot a nyelvválasztással. A nyelv-
használati színterek közül pedig a bolt volt az, amellyel minden független 
változó szignifikáns összefüggést mutatott. De akadt olyan nyelvhasználati 

                                                 
69 Ilyen adatokat nem közöltek az ukrajnai népszámlás kapcsán. 
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színtér is, amelynél a nyelvhasználatot statisztikailag egyik szociológiai 
változó sem befolyásolta. A családi nyelvhasználatnál ez a nagyszülőkkel való 
érintkezésre, a hivatali színterek közül a bíróságra érvényes megállapítás. 

16. táblázat. A nyelvválasztás és a szociológiai változók összefüggése 
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Szülővel beszél     ×  × 2 28 
Nagyszülővel beszél        0 0 
Házastárssal beszél     ×  × 2 28 
Gyerekkel beszél     ×  × 2 28 
Szomszéddal beszél   × × ×  × 4 57 
Baráttal beszél × ×   × × × 5 71 
Magánlevelet ír     ×  × 2 28 
Újságot olvas  ×   ×  × 3 43 
Szépirodalmat olvas     ×  × 2 28 
Filmet néz × ×   ×  × 4 57 
Szórakoztató műsort néz  ×   ×  × 3 43 
Sportközvetítést néz × ×     × 3 43 
Híradót néz  ×   ×  × 3 43 
Időjárás-jelentést néz × ×     × 3 43 
Imádkozás közben       × 1 14 
Számolás közben     ×  × 2 28 
Káromkodás közben  ×     × 2 28 
Gondolkodás közben       × 1 14 
Állatokhoz szólva     ×  × 2 28 
Kulturális egyesületben     ×  × 2 28 
Vendéglőben  ×   ×  × 3 43 
Boltban × × × × × × × 7 100 
Postán × ×   × × × 5 71 
Orvosi rendelőben  ×   × × × 4 57 
Bankban  × × ×   × 4 57 
Templomban       × 1 14 
Szórakozóhelyen     × × × 3 43 
Idegen megszólításakor  ×     × 2 28 
Munkahelyen  ×   ×  × 3 43 
Szakirodalmat olvas  × × ×   × 4 57 
Szakmai írást ír  × × ×   × 4 57 
Hivatalos levelet ír  ×     × 2 28 
Hivatalban  ×   ×  × 3 43 
Bíróságon        0 0 
Rendőrségen  ×      1 14 
Szignifikáns kapcsolatok száma 6 20 5 5 21 5 32 94  

A lehetséges esetek %-ában 17 57 14 14 60 14 91  38 
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4.3.2.1. A nem (NEM2) 

A társadalmi nem (NEM2) mint független változó mindössze 6 esetben mu-
tatott összefüggést a nyelvválasztással. A barátokkal való beszélgetés során, 
illetve a médiafogyasztásban a filmeknél, sportközvetítéseknél, időjárás-
jelentés nézése közben, valamint a boltban és a postán volt statisztikailag 
jelentős különbség a nők és férfiak nyelvválasztása között. Az összefüggés 
minden esetben a hipotéziseinknek megfelelő: a férfiak alacsonyabb arány-
ban használják kizárólag a magyar nyelvet egy-egy nyelvhasználati színtéren, 
mint a nők, és magasabb értékeket mutat körükben a csak többségi, illetve a 
vegyes nyelvhasználat aránya, mint a nőknél. Úgy véljük, ennek egyik lehet-
séges magyarázata az, hogy a férfiak nagyobb kapcsolati hálóval rendel-
keznek a közéleti színtereken, mint a nők. Kivételt képez ez alól az a két 
nyelvhasználati színtér (bolt, filmek), ahol a nők egy-egy százalékkal ma-
gasabb arányban használják kizárólag a többségi (ukrán, orosz) nyelveket. 
Boltban a női válaszadók 6,4%-a, a férfiak 5,5%-a használja csak a többségi 
nyelveket. Filmet a Kárpátalján megkérdezett nők 1,7%-a néz csak ukránul 
vagy oroszul, a férfiaknál ez az érték 0,7%. (A szignifikáns összefüggést mu-
tató eredményeket a 12. ábra szemlélteti.) 

12. ábra. A NEM2 hatása a nyelvválasztásra 
Film: khi-négyzet-próba: 14,174; p<0,001; df=2 

Baráttal: khi-négyzet-próba: 19,983; p<0,000; df=2 
Boltban: khi-négyzet-próba: 13,144; p<0,001; df=2 
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4.3.2.2. Az életkor (KOR3) 

Az adatközlőket életkoruk alapján ebben a kutatásban három csoportba 
soroltuk: (1) 18–29 év közöttiek, (2) 30–59 év közöttiek és (3) 60 évesek, 
valamint ennél idősebbek. 

13. ábra. A KOR3 hatása a nyelvválasztásra 
Újság: khi-négyzet-próba: 20,889; p<0,000; df=4 
Film: khi-négyzet-próba: 24,398; p<0,000; df=4 

Orvosnál: khi-négyzet-próba: 35,220; p<0,000; df=4 
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A lehetséges 35-ből 20 esetben találtunk szignifikáns összefüggést a 
kor (KOR3) és a nyelvválasztás között, ez a lehetséges esetek 57%-a. A kor-
osztályokkal összefüggésben a nyelvhasználat a következőképpen alakult: a 
legidősebb korosztály körében a legmagasabb a kizárólagos magyar 
nyelvválasztás, a 30–59 év közöttieknél pedig a legalacsonyabb. Továbbá 
szintén a legidősebbeknél jelentkeznek a legkisebb értékek a kizárólag több-
ségi nyelveket használók arányát illetően. 

Az adatok alapján tehát megállapíthatjuk, hogy az életkor jelentős 
befolyással van a kárpátaljaiak nyelvválasztására. Az életkorral kapcsolatos 
eredményeket a 13. ábra mutatja be. 

4.3.2.3. Az iskolázottság (ISKOLA2) 

Az adatközlőket iskolai végzettségük (ISKOLA2) alapján két nagy csoportra 
bontottuk aszerint, hogy a válaszadó rendelkezik-e vagy sem felsőfokú végzett-
séggel. A nyelvválasztást illetően a lehetséges esetek mindössze 14%-a valósult 
meg. Ez azt jelenti, hogy a 35 nyelvhasználati színtér közül csak 5 esetben 
találtunk szignifikáns összefüggést a nyelvválasztással (boltban, bankban, szak-
irodalmat olvasva és szakmai írást írva, valamint a szomszéddal beszélgetve). A 
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tendencia pedig a következő: a felsőfokú végzettséggel rendelkezők nagyobb 
arányban használják az ukrán és/vagy orosz nyelvet, illetve vegyesen a magyar és 
a többségi nyelveket, mint a diplomával nem rendelkezők (lásd 14. ábra). 

14. ábra. Az ISKOLA2 hatása a nyelvválasztásra 
Szomszéddal: khi-négyzet-próba: 12,839; p<0,002; df=2 

Szakirodalmat olvasva: khi-négyzet-próba: 15,051; p<0,001; df=2 
Boltban: khi-négyzet-próba: 28,931; p<0,000; df=2 
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4.3.2.4. Az oktatás tannyelve (TANNYELV2) 

Az adatközlők általános iskolai tannyelvét (TANNYELV2) vettük alapul mint füg-
getlen szociológiai változót. Adatközlőinket két nagy csoportra osztottuk. Az egyik 
csoportba kerültek azok az adatközlők, akik magyar tannyelven végezték általános is-
kolai tanulmányaikat, a másikba pedig azok, akik többségi (ukrán vagy orosz) nyelven 
tanultak az általános iskolában, illetve akik vegyes nyelven (pl. az alsó tagozatban ma-
gyarul, a felsőben pedig orosz vagy ukrán nyelven). A vizsgálatban a vártnál jóval ala-
csonyabb értékben, az iskolai végzettséghez hasonlóan 14%-ban volt együttjárás az ál-
talános iskola tannyelve és a nyelvválasztás között. A korrelációk a következő nyelv-
használati színtereken valósultak meg: boltban, bankban, szakirodalom olvasása köz-
ben, szakmai írás fogalmazása közben, valamint a szomszéddal beszélgetve. Az ered-
mény viszont a vártnak megfelelően alakult: akik többségi nyelven tanultak, statiszti-
kailag szignifikáns mértékben alacsonyabb arányban használják a vizsgált nyelvhasz-
nálati színtereken a magyar, s magasabb arányban az ukrán és/vagy orosz nyelveket, 
mint akik magyar tannyelvű iskolát végeztek; a nem magyar iskolát végzett adat-
közlők körében jelentősen magasabb az egyes helyzetekben két nyelvet választók 
aránya is (15. ábra).70 

                                                 
70 Az iskolai tannyelv és a nyelvválasztás összefüggéseiről lásd még: Molnár (2009a, 2009b, 2010), ill. 4.3.2.8. 
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15. ábra. A TANNYELV2 hatása a nyelvválasztásra 
Boltban: khi-négyzet-próba: 28,931; p<0,000; df=2 

Bankban : khi-négyzet-próba: 13,050; p<0,001; df=2 
Szakmai írást fogalmazva: khi-négyzet-próba: 14,634; p<0,001; df=2 
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4.3.2.5. A lakóhely típusa (LAKHELY TÍPUSA2) 

A lakóhely típusa (TELEPÜLÉS2) már jóval nagyobb mértékben hatott az 
adatközlők nyelvhasználatára. A mintát – az adatközlők lakóhelye alapján – 
két csoportba soroltuk: faluban/nagyközségben élők, illetve városban lakók. 
A statisztikai adatelemző program szerint 21 esetben volt szignifikáns 
összefüggés a válaszok és a település típusa mint független változó között. 
Ez a változó több esetben is szignifikáns összefüggést mutatott a családi 
nyelvválasztással (a szülőkkel, házastárssal, gyerekkel való érintkezés nyel-
vével). De mindhárom szférában (informális, félformális és formális) több 
korrelációt is találtunk. Az összefüggések a várt irányban hatottak: a város-
ban élő adatközlők magasabb arányban használják a többségi nyelve(ke)t, a 
magyarral együtt és anélkül is, mint falusi társaik. A 16. ábra szemlélteti a 
lakóhely típusának hatását a kárpátaljai magyarok nyelvhasználatára 
miközben újságot olvasnak, hivatali ügyeiket intézik, illetve gyerekükkel 
beszélnek. 

4.3.2.6. A lakóhely nagysága (LAKHELY2) 

A lakóhely nagysága változó mindössze öt esetben mutatott szignifikáns 
összefüggést a nyelvválasztással, vagyis a lehetséges korrelációk 14%-a való-
sult meg. A településeket itt is két csoportra osztottuk a lakosok számának 
megfelelően: az egyikbe kerültek a 2000-nél kisebb, a másikba a 2000-nél 
nagyobb lélekszámú lakhelyek. A vártnak megfelelően az első csoportba 
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tartozó településeken (tehát, ahol a lakosok száma 2000 fő alatti) magasabb a 
csak magyar nyelvet használók aránya. A 17. ábrán látható, hogy mely nyel-
vet milyen mértékben használják a megkérdezettek a boltban, a postán és az 
orvosi rendelőben. 

16. ábra. A TELEPÜLÉS2 hatása a nyelvválasztásra 
Gyerekkel: khi-négyzet-próba: 13,114; p<0,001; df=2 

Újságot olvasva: khi-négyzet-próba: 12,224; p<0,002; df=2 
Hivatalban: khi-négyzet-próba: 21,521; p<0,000; df=2 
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17. ábra. A LAKHELY2 hatása a nyelvválasztásra 
Boltban: khi-négyzet-próba: 12,590; p<0,002; df=2 
Postán: khi-négyzet-próba: 27,903; p<0,000; df=2 

Orvosnál: khi-négyzet-próba: 10,617; p<0,005; df=2 
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4.3.2.7. A lakóhely nemzetiségi összetétele (ARÁNYOK2) 

A lakóhely nemzetiségi összetétele alapján a mintát két nagy csoportba 
soroltuk. Az elsőbe azok az adatközlők kerültek, akik olyan településen 
élnek, ahol a 2001. évi népszámlálás adatai szerint a magyar nemzetiségűek 
abszolút többséget alkotnak; a másik csoportban azok kaptak helyet, akik 
olyan faluban vagy városban élnek, ahol a magyar nemzetiségűek aránya nem 
haladja meg az 50%-ot. 

A lakóhely nemzetiségi összetételénél a korrelációk 91%-ban meg-
valósultak. Csak 3 esetben (nagyszülőkkel való beszélgetés, bíróság és rendőrség) 
nem találtunk szignifikáns kapcsolatot az adatközlő lakóhelyének nemzetiségi 
összetétele és nyelvválasztása között. Kisebb a magyar nyelv használati aránya 
azokon a településeken, ahol a nemzetiségi összetétel szerint a magyarok aránya 
nem haladja meg az 50%-ot, s ezzel párhuzamosan magasabb a többségi, illetve a 
vegyes nyelvhasználat. 

A 18. ábrán kiválasztottunk három nyelvhasználati színteret (magán-
levelet ír, gondolkodás közben, szórakozóhelyen), melyen szemléltetjük a 
lakóhely nemzetiségi arányainak hatását a nyelvválasztásra. 
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18. ábra. Az ARÁNYOK2 hatása a nyelvválasztásra 
Magánlevelet írva: khi-négyzet-próba: 37,396; p<0,000; df=2 

Gondolkodás közben: khi-négyzet-próba: 13,448; p<0,001; df=2 
Szórakozóhelyen: khi-négyzet-próba: 85,307; p<0,000; df=2 
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4.3.2.8. Finomhangolás: a tannyelv és a nyelvválasztás 

Amikor független és függő változók közötti összefüggéseket keresünk, 
gyakori, hogy a teljes mintában nem tűnik fel egy-egy kapcsolat, ám ha a 
minta egyes alcsoportjai vonatkozásában vizsgáljuk meg az összefüggéseket, 
kiderülhet, hogy akár jelentős kapcsolat is lehet egyes függő és független vál-
tozók között (lásd Kontra szerk. 2003). Az alábbiakban erre mutatunk egy 
példát. 

Amikor az általános iskolai tannyelv és a nyelvválasztás közötti 
kapcsolatot vizsgáltuk, meglepve tapasztaltuk, hogy a tanulmányok nyelve 
csupán néhány esetben mutatott összefüggést a nyelvválasztással (lásd 
4.3.2.4.). Amikor azonban adataink újraelemzése során néhány adatközlőt 
kizártunk a mintából, máris változtak az eredmények. 

Első lépésben azokat zártuk ki a teljes, 593 fős mintából, akik általá-
nos iskolai tanulmányaikat nem egy, hanem több nyelven végezték: ez össze-
sen 12 fő, a teljes minta 2,02%-a. Továbbá ki kellett zárnunk az elemzésből 
azt az 5 főt is (0,84%), akik nem válaszoltak arra a kérdésre, milyen nyelven 
végezték az általános iskolát. Így mindösszesen 17 fővel lett kisebb a min-
tánk, amely tehát 576 fősre módosult. Ebből magyar nyelven végezte az álta-
lános iskolát 500 fő (86,81%), többségi nyelven 76 fő (13,19%). 

Amikor ezen az almintán végeztük el az elemzést, a 4.3.2.4. alfejezetben em-
lítettek mellett nyolc további olyan nyelvhasználati színtért találtunk, ahol az általános 
iskola tannyelve szignifikáns összefüggést mutatott az adatközlő nyelvválasztásával. 
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Azok körében, akik nem magyar tannyelvű iskolába jártak, majdnem 
40% azoknak az aránya, akik nem csak a magyar nyelvet használják a családi 
érintkezésben (egészen pontosan a szülőkkel); miközben azok körében, akik 
magyarul tanultak, 93,16% csak magyarul beszél a szüleivel. Az eredmé-
nyekből az is azonnal szembetűnik, hogy a többségi nyelven iskolázottak 
között minden ötödik válaszadó (21,74%) csak többségi nyelven beszél a 
szüleivel (19. ábra). 

19. ábra. Milyen nyelven beszél Ön szüleivel? (N=576) 
(A kérdésre válaszolók %-ában) 

khi-négyzet-próba: 131,966; p<0,001; df=2 
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A magyar nyelven iskolázottak körében 94,95% csak magyar nyelven 

beszél házastársával. Viszont azok között, akik többségi tannyelven végezték 
általános iskolai tanulmányaikat, mindössze 73,08% beszél csak magyarul a 
házastársával. Az ukrán vagy orosz tannyelvű iskolába jártak körében 
minden tizedik (11,54%) megkérdezett egyáltalán nem beszél magyarul 
párjával (20. ábra). 
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20. ábra. Milyen nyelven beszél Ön házastársával? (N=576) 
(A kérdésre válaszolók %-ában) 

khi-négyzet-próba: 57,005; p<0,002; df=2 

94,95

3,37 1,68

73,08

15,38
11,54

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Csak magyarul Vegyes Csak többségi nyelven

Magyar tannyelv Többségi tannyelv
 

 
A 21. ábra azt szemlélteti, milyen nyelven beszélnek az adatközlők 

gyermekeikkel. A magyar tannyelvű iskolában tanultak körében jelentősen 
magasabb azok aránya, akik egyértelműen tovább adják őseik nyelvét a 
következő nemzedéknek. Körükben 95,47% azok aránya, akik csak magyarul 
beszélnek gyermekeikkel. A nem magyar iskolában tanult felnőttek közül 
ellenben minden negyedik (27,59%) hol magyarul, hol nem magyarul szól 
gyermekéhez, s minden huszadik (5,17%) egyáltalán nem beszél magyarul 
saját gyermekével. 

A fenti eredmények különösen fontosak, ha figyelembe vesszük 
Bartha Csilla (2003: 62) szavait: „A támogató nyelvi jogi keretek, legfő-
képpen pedig a kisebbség nyelvén folyó oktatás alappillére lehet a nyelv-
megőrzésnek (…). Gyakran hangsúlyozzák, hogy a család szerepét az iskola 
vette/veszi át, a kisebbséginyelv-megőrző mozgalmak egy jó része azonban 
túlértékeli mindazt, amit az oktatás ebben a nyelvi és társadalmi folyamatban 
egyedül képes betölteni. A gyakorlat ezzel szemben azt mutatja, hogy amikor 
a társadalmi, nyelvi attitűdbeli változások eredményeképpen a többségi 
nyelven való rendszeres kommunikáció már a családon belül is megjelenik, 
az iskola önmagában nem képes meggátolni e folyamatot.” 



83 

 
 

21. ábra. Milyen nyelven beszél Ön gyermekeivel? (N=576) 
(A kérdésre válaszolók %-ában) 

khi-négyzet-próba: 81,994; p<0,001; df=2 
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Akik többségi nyelven tanultak, azoknak 30,67%-a nézi/hallgatja 

kizárólag magyarul a híradót, hírműsorokat. A többségi tannyelven 
iskolázottak legnagyobb része (57,33%) hol magyarul, hol ukránul/oroszul 
tájékozódik a hírek világában. Ugyanez az arány a magyar nyelven 
iskolázottaknál feleakkora, 28,11%. Csak többségi nyelven a magyar 
iskolában tanultak 1,43%-a hallgat/néz híradót, a többségi nyelven tanultak-
nál ugyanez az arány 12% (22. ábra). 

A többségi nyelven iskolázottak közel fele kizárólag magyarul írja 
magánleveleit, míg a magyarul tanultak mindössze 7,5%-a vegyes 
nyelvhasználatú ezen a téren, s 1,3%-uk csak többségi nyelven levelezik. A 
többségi tannyelven iskolázottaknak mindössze 1,4%-a ír csak magyarul 
hivatalos leveleket, s viszonylag magas arányban (13,7%) használják a magyar 
és az ukrán/orosz nyelvet is erre a célra. A magyar nyelven tanultak körében 
mind a magán-, mind a hivatalos levél írásakor magasabb azok aránya, akik 
csak a magyar nyelvet választják, mint azok körében, akik nem magyar 
nyelven végezték általános iskolai tanulmányaikat (23. ábra). 
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22. ábra. Hírműsorokkal kapcsolatos nyelvválasztás és tannyelv 
kapcsolata (N=576) 

(A kérdésre válaszolók %-ában) 
khi-négyzet-próba: 180,549; p<0,001; df=2 

70,47

28,11

1,43

30,67

57,33

12,00

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Csak magyarul Vegyes Csak többségi nyelven

Magyar tannyelv Többségi tannyelv
 

23. ábra. Kárpátaljai magyarok nyelvválasztása magán- és hivatalos 
levél írásakor (N=576) 

(A kérdésre válaszolók %-ában) 
Magánlevél: khi-négyzet-próba: 211,363; p<0,001; df=2 

Hivatalos levél: khi-négyzet-próba: 86,897; p<0,001; df=2 
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A magyar tannyelven tanultak túlnyomó része (98%) csak magyar 
nyelven imádkozik. Akik többségi nyelven tanultak, 16,9%-ban csak a 
többségi nyelvet használják az imádkozásra. A gondolkodás még erősebb 
összefüggést mutat a tanulmányok nyelvével. Az ábrán láthatjuk, hogy a 
magyar tannyelvű általános iskolát végzettek 6,8%-a egyszer magyarul, más-
szor ukrán/orosz nyelven gondolkodik. A többségi tannyelven isko-
lázottaknál a válaszadóknak a fele (54,2%-a) használja erre csak a magyar 
nyelvet; negyedük (26,4%-uk) magyarul és nem magyarul egyaránt szokott 
gondolkodni, s 19,4%-uk (szinte minden ötödik adatközlő) csak 
ukránul/oroszul gondolkodik (24. ábra). 

24. ábra. Kárpátaljai magyarok nyelvválasztása imádkozás és 
gondolkodás közben (N=576) 

(A kérdésre válaszolók %-ában) 
Imádkozás: khi-négyzet-próba: 156,313; p<0,001; df=48 

Gondolkodás: khi-négyzet-próba: 201,220; p<0,001; df=48 
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Adataink alátámasztják Gereben Ferenc (2005: 71) szociológus kuta-

tási eredményeit: „aki magyarul végezte a tanulmányait, az általában anya-
nyelvét használja az élet lehető legtöbb színterén”. 
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4.4. Az ukrán és orosz nyelv használati gyakoriságáról a 
kárpátaljai magyar közösségben 
A kárpátaljai magyar közösség nyelvválasztási szokásait leíró korábbi 
kutatások azt mutatták, hogy a csoport nem egy, hanem két többségi nyelvet 
használ bizonyos funkciókban: az ukránt és az oroszt. Kárpátalja huszadik 
századi történetének ismeretében ez egyáltalán nem meglepő, hisz 1945 és 
1991 között – amíg a régió a Szovjetunió kötelékébe tartozott – az orosz 
nyelv volt a közigazgatás, politikai közélet, a pártélet, a felsőoktatás, a 
hadsereg stb. nyelve, az orosz nyelvet oktatták kötelezően a birodalom 
valamennyi iskolájában, az ukrán nyelv mint tantárgy ezzel szemben egyál-
talán nem szerepelt a magyar tannyelvű iskolák tanrendjében (Beregszászi–
Csernicskó 2004b, 2005, Csernicskó 1998a, 1998b, 1998c, 1999b, 2001b, 2004c, 
2009g, 2009h stb.). Ennek következtében a kárpátaljai magyarok körében az 
orosz nyelv – annak ellenére, hogy a regionális többséget nem az orosz, 
hanem az ukrán nemzetiségűek és anyanyelvűek alkották a területen – 
gyakrabban használatos nyelv volt, mint az ukrán (lásd Csernicskó 1998a). 

Ukrajna 1991-es függetlenné válásával a kárpátaljai magyar nemzet-
rész életében újabb államváltást és egyben államnyelv-váltást hozott. Kuta-
tásunk lehetőséget teremt arra is, hogy megvizsgáljuk, hogyan hatott az 
ukrán és orosz használati körére, funkcionális megterheltségére a két nyelv 
státusában bekövetkezett változás: az 1989-ben elfogadott nyelvtörvény, 
illetve az 1996-es alkotmány értelmében az ukrán Ukrajna államnyelvévé 
vált, az orosz pedig de jure egyike lett Ukrajna számos kisebbségi nyelvének. 

Az 1989. és 2001. évi népszámlálási adatok összevetése alapján arra 
következtethetünk, hogy kutatásunk adatai az ukrán nyelv használati 
körének, gyakoriságának emelkedését mutatják majd, és fordítva: csökken az 
orosz nyelv használati aránya. Amint az alábbi ábrán is látható, a legutolsó 
szovjet cenzus adatai szerint a nyelvek státusában bekövetkezett változás 
tükröződik a nyelvekhez fűződő viszonyuláson. A két népszámlálás között 
eltelt időszakban Kárpátalja valamennyi nagyobb nemzeti közössége köré-
ben emelkedett az új államnyelvet (az ukrán) beszélők aránya, és visszaesett a 
korábban a nemzetek közötti érintkezése nyelveként aposztrofált orosz 
ismerete (25. ábra). 

A kérdőív nyelvválasztásra vonatkozó kérdéseiben arra kértük az 
adatközlőket, jelöljék meg, milyen nyelvet vagy nyelveket használnak 
bizonyos helyzetekben. Egy-egy adott szituációban akár több nyelv haszná-
latát is bejelölhették. Akadtak például olyan nyelvhasználati színterek, ahol az 
adatközlők egy része a magyar mellett az ukrán és az orosz nyelv használatát 
is jelölte, s olyan helyzet is előfordult, amikor a megkérdezettek az ukrán és 
orosz nyelv együttes használatáról adtak számot. A 17. táblázatban úgy mu-
tatjuk be az eredményeket, hogy egy-egy nyelvhasználati színtér vonatko-
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zásában az adatközlők hány százaléka válaszolta azt, hogy magyarul vagy 
magyarul is, ukránul vagy ukránul is, illetve oroszul vagy oroszul is szokott 
beszélni. Az is arra utal, hogy azoknak az adatközlőknek a válaszait is 
feltüntettük az adott oszlopban, akik más nyelvvel/nyelvekkel együtt 
használják az adott nyelvet abban a szituációban. Például a válaszadók 
96,6%-a válaszolta azt, hogy szokott magyarul vagy magyarul is beszélgetni 
barátaival; ukránul a megkérdezettek 35,3%-a szokott barátaival érintkezni, 
az orosz nyelvet pedig 21,3% használja ebben a helyzetben. (A három szám 
összege azért haladja meg a 100%-ot, mert egy adatközlő nem csak egy 
nyelvet jelölhetett meg, hanem akár mindhármat is, ha a barátaival magyarul, 
ukránul és oroszul egyaránt szokott társalogni.) 

25. ábra. Az anyanyelvükön kívül az ukrán, illetve orosz nyelvet is 
beszélők aránya Kárpátalja legnagyobb nemzetiségei körében 1989-ben 

és 2001-ben71 
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Ha azt vizsgáljuk meg, hogy milyen nyelvű hirdetményeket tennének 

ki adatközlőink Kárpátalja különböző településein, akkor kiderül, hogy a 
magyar nyelv csak Beregszászban és Nagyszőlősön jelenne meg több ilyen 
jellegű kiíráson, mint az ukrán, egyébként a többi településen a legnagyobb 
valószínűséggel az államnyelv (is) szerepelne a hirdetőtáblákon. Jóval 
kevesebben vélik úgy, hogy egy a nyilvánosság számára szóló hirdetésben 
érdemes megjelennie az orosz nyelvnek (is). A legtöbben Ungváron és 
Munkácson vélik hasznosnak azt, hogy orosz nyelven is hirdessenek (26. 
ábra). 

17. táblázat. A magyar, ukrán és orosz nyelv előfordulási aránya a 

                                                 
71 Összeállítva az alábbi munkák alapján: Населення Закарпатської області за даними 
всесоюзного перепису населення 1989 року. Статистичний збірник. Ужгород, 1990; 
Ilytyo szerk. (2003). 
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kárpátaljai magyar közösségben (N=593) 

 
Magyarul, magyarul is Ukránul, ukránul is Oroszul, oroszul is 

a családi nyelvhasználatban 
szüleivel 96,44 10,30 1,87 
nagyszüleivel 96,60 9,34 2,34 
házastársával 96,94 7,22 2,22 
gyermekeivel 98,50 7,48 1,75 
barátaival 96,59 35,26 21,29 
szomszédjaival 96,06 25,17 12,16 
 az olvasmányok és a televíziózás terén 
újságolvasás 97,79 28,18 13,07 
imakönyv, Biblia 97,01 6,15 1,93 
szépirodalom 96,55 15,06 7,62 
szakirodalom 79,65 41,56 20,56 
hivatalos irat 52,90 71,96 16,26 
használati utasítás 82,74 62,48 25,89 
internet 95,02 26,48 11,84 
filmek 98,81 33,62 25,98 
szórakoztató műsor 96,19 34,78 22,84 
sportközvetítés 97,90 32,06 19,47 
híradó, hírműsor 96,59 33,73 17,38 
időjárás-jelentés 98,12 28,55 14,19 
 a közéleti színtereken 
templomban 96,66 5,45 0,88 
kultúregyesületben 94,64 16,08 4,95 
boltban 94,05 49,83 23,47 
vendéglőben 86,55 54,82 22,49 
szórakozóhelyen 94,17 38,23 16,85 
orvosi rendelőben 81,96 55,67 21,82 
bankban 54,71 69,67 23,16 
postán 80,91 43,26 16,99 
idegen megszólítása 85,08 49,36 22,47 
magánlevél 95,41 11,48 6,18 
munkahelyen 88,29 44,90 21,69 
szakmai írás 60,18 51,03 14,19 
 a hivatalos színtereken 
bíróságon 50,76 65,96 24,01 
hivatalban 60,74 64,21 22,09 
rendőrségen 51,19 68,97 24,93 
hivatalos levél 32,10 72,57 16,73 
 a gondolati szférában 
imádkozás 97,04 5,39 1,04 
számolás 95,59 14,41 5,08 
káromkodás 94,77 38,84 26,72 
gondolkodás 96,76 10,75 3,58 
állatokhoz szólva 98,44 12,13 3,81 
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26. ábra. Az adatközlők által kiragasztandó nyilvános hirdetmények 
nyelve különböző településeken 
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Amint a 17. táblázatból és a 26. ábrából kitűnik, a nyelvhasználati 

színterek túlnyomó többségén a magyar nyelv dominanciája figyelhető meg. 
Az ukrán és az orosz nyelv használati arányának összevetése alapján pedig jól 
látható, hogy várakozásunknak megfelelően jóval magasabb Ukrajna állam-
nyelvének használati aránya, mint az egykori Szovjetunió presztízsnyelvéé, az 
oroszé. 

Ha azonban elvonatkoztatunk a statisztikai adatoktól, akkor kevéssé 
tűnik valószínűnek, hogy a kárpátaljai magyarok tömegesen kezdenek el 
preferálni egy olyan nyelvet, melyet jóval kevésbé beszélnek, mint az oroszt. 
Akárcsak a népszámlálási adatokban megmutatkozó dominanciaváltást, minden 
bizonnyal a nyelvválasztási statisztikákban rögzített hangsúlyeltolódást is sokkal 
inkább az ukrán nyelv emelkedő presztízsének, mintsem a valódi nyelv-
használati gyakorlat ilyen mértékű elmozdulásának tudhatjuk be. Valószínűleg 
arról lehet inkább szó, hogy a kárpátaljai magyarok jelentős része tudatában van 
annak, hogy Ukrajna államnyelve az ukrán, s ezért az elvárások szintjén ennek a 
nyelvnek a használata jelenik meg, s ez kerül a kérdőívek megfelelő rovatába is. 
Mindenesetre a népszámlálási adatokhoz hasonló dominanciaváltás figyelhető 
meg adatközlőinknek a nyelvtudására vonatkozó önbevallásában. Akárcsak a 
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cenzus eredményeiben, a kérdőívnek a Milyen szinten beszéli Ön a következő 
nyelveket? kérdésére adott válaszaiban már az ukrán nyelv ismeretének átlagos 
foka magasabb (18. táblázat, 27. ábra). A korábbi hasonló, önbevallásra alapuló 
vizsgálatok mindeddig az orosz nyelv magasabb tudásszintjét rögzítették (lásd 
pl. Beregszászi 2004, Csernicskó 1998a, 2009e, Csernicskó szerk. 2003: 39–41, 
Csernicskó–Soós 2002, Papp–Veres szerk. 2007). 

18. táblázat. Kárpátaljai magyarok válaszai a Milyen szinten beszél Ön 
az alábbi nyelveken? kérdésre (N=593) 

 
Magyarul Ukránul Oroszul 

fő %-ban fő %-ban fő %-ban 
Anyanyelvi szinten 553 93,3 59 9,9 40 6,7 
Nagyon jól 23 3,9 77 13,0 92 15,5 
Jól 11 1,9 116 19,6 164 27,7 
Nem nagyon jól 3 0,5 154 26,0 95 16,0 
Alig néhány szót 1 0,2 87 14,7 74 12,5 
Nem beszélek, csak értek - - 27 4,6 30 5,1 
Sehogy - - 50 8,4 72 12,1 
Nem válaszolt 2 0,3 23 3,9 26 4,4 

27. ábra. Kárpátaljai magyarok válaszai a Milyen szinten beszél Ön az 
alábbi nyelveken? kérdésre (N=593, átlagok) 

7 = Anyanyelvi szinten 
6 = Nagyon jól 
5 = Jól 
4 = Nem nagyon jól 
3 = Alig néhány szót 
2 = Nem beszélek, csak értek 
1 = Sehogy 
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Ehhez hasonló államnyelv-váltást, és ezzel összefüggésben nyelvi domi-
nanciaváltást nem egy esetben értek meg a Kárpátalján élők a huszadik század 
folyamán. 

A zivataros huszadik század folyamán a mai Kárpátalja területe (vagy 
annak legnagyobb része) hat különböző államhoz tartozott: 1918-ig az 
Osztrák-Magyar Monarchiához, 1938-ig Csehszlovákiához, a régió nagyobb 
hányada 1938. november 3. és 1939. március 15. között Kárpát-Ukrajnához, 
1938/39-től 1944-ig a Magyar Királysághoz, 1991-ig a Szovjetunióhoz, s 
1991 óta Ukrajnához. A különböző államalakulatoknak más-más volt az 
államnyelve, hivatalos nyelve. Heinz Kloss (1967) német kutató szerint a 
kisebbségi nyelvek jogi státusa öt fokozattal jellemezhető: 

1. A kisebbség nyelve az egész ország területén államnyelv vagy hivatalos 
nyelv. 

2. Egy nagyobb regionális egység (országrész, tartomány, autonóm te-
rület) hivatalos nyelve a kisebbségi nyelv. 

3. A nyelv használatát engedélyezik a nyilvános érintkezésben, megje-
lenik az oktatásban, a kulturális életben, a sajtóban, bizonyos esetekben a 
hivatalos helyzetekben is használható, bár a nyelvnek nincs hivatalos státusa. 

4. A nyelv használatát tolerálják a magánéletben, esetleg az egyházi 
életben és a magániskolákban, de az állam által kontrollált színtereken nem 
használható. 

5. A nyelv használatát tiltják a törvények, rendeletek. 
A 19. táblázatban Kloss (1967) osztályozása alapján mutatjuk be a mai 

Kárpátalján használatos néhány nyelv státusát a különböző korszakokban. 
Kárpátalja nemzetiségi és nyelvi sokszínűségét mindegyik államhatalom el-

ismerte. Valamennyi állam nyelvpolitikája törekedett arra, hogy hatást gyakoroljon 
a régió lakosságának nyelvi helyzetére, az itt élő lakosság kétnyelvűségére. Ám min-
degyik hatalom az aszimmetrikus kétnyelvűség kialakítását erőltette. Az ilyen két-
nyelvűség jellemzője, hogy a kisebbségiek számára kötelező az államnyelv elsajá-
títása és használata, ám a többségieknek nincs szükségük a velük együtt élő nem-
zetiségek nyelvének megtanulására (a kétnyelvűség típusairól lásd pl. Bartha 1999, 
Hoffmann 1991). Az államhatalom és államnyelv gyakori váltakozása, valamint az 
aszimmetrikus kétnyelvűséget támogató nyelvpolitika máig hatóan meghatározza 
Kárpátalja lakosságának, s ezen belül a régióban élő magyaroknak a nyelvtudását. 

A fentiekben már utaltunk rá, hogy a 2001-es népszámlálás adatai alapján 
Kárpátalján a lakosság jelentős része (63%-a) csak anyanyelvén kommunikáció-
képes; a magyar nemzetiségűek körében ez az arány 41%. Az anyanyelvük mel-
lett még legalább egy nyelven megszólalni képes kárpátaljai magyarok aránya 
tehát meglehetősen alacsony. Különösen akkor tűnik nagyon alacsonynak az 
anyanyelvükön kívül más nyelven is megszólalni tudók aránya, ha figyelembe 
vesszük, hogy a mai Kárpátalja területe évszázadok óta soknemzetiségű és több-
nyelvű régió. 
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19. táblázat. Néhány Kárpátalján használt nyelv státusa különböző 
történelmi korszakokban Heinz Kloss (1967) osztályozása alapján72 

 Ukrán (ruszin) Magyar Orosz „Csehszlovák” Román 
Osztrák-
Magyar 

Monarchia 
(1918-ig) 

3. 
1. 

Államnyelv 
– 4. 4. 

Csehszlovákia 
(1939-ig) 

2. 
(Podkarpatszka 

Rusz) 
3. – 

1. 
Államnyelv 

3. 

Kárpáti 
Ukrajna (1938. 
november 3. – 
1939. március 

15.) 

1. 
Államnyelv 

3. – 4. 4. 

Magyar 
Királyság 

(1938/39–
1944) 

2. 
(Kárpátaljai 
Kormányzói 
Biztosság) 

1. 
Államnyelv 

– 4. 4. 

Szovjetunió 
(1945–1991) 

2. 
(Ukrán 

SZSZK) 
3. 

1. 
Államnyelv 
(törvényben 

nem 
rögzített 
státus) 

3. 3. 

Ukrajna 
(1991-től) 

1. 
Államnyelv 
(1989-től) 

3. 3. 3. 3. 

 
Mi lehet az oka annak, hogy ilyen kevesen beszélnek több nyelvet 

Kárpátalján? Vizsgáljuk meg, hogy a 20. század során mely nyelvek és miként 
voltak jelen kötelezően oktatott nyelvként a kárpátaljai iskolákban (20. 
táblázat)! 

A 20. század folyamán a régióban összesen hat alkalommal változott 
meg az államnyelv, s ennek megfelelően módosult az is, hogy mely nyelvet 
oktatták kötelezően a vidék összes iskolájában ebben a funkcióban. A 
kötelezőként oktatott államnyelv szerepében a magyar, a „csehszlovák”, az 
orosz és az ukrán nyelv is előfordult. Ám mindössze a Kárpát-Ukrán állam 
rövid fennállása idején, illetve a független Ukrajna 1991-es létrejötte után 
esik egybe ez a nyelv a régió többségi lakosságának nyelvével.73 Ennek követ-
keztében az államnyelv elsajátítására a régióban élő legtöbb kisebbségi 

                                                 
72 Összeállítva Nádor 2002 és Csernicskó 1998a alapján. 
73 Itt most eltekintünk az ukrán–ruszin nemzetiségi és nyelvi polémiától, s abból indulunk 
ki, hogy mind az egykori Kárpáti Ukrajna, mind pedig az Ukrán Köztársaság ukránnak és 
ukrán anyanyelvűnek tekintette/tekinti Kárpátalja többségi lakosságát. 
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számára csak intézményes keretek között, az oktatás révén volt lehetőség. 
Természetes módon, környezeti nyelvként csak kevesen tanulhatták meg az 
épp aktuális államnyelvet. 

20. táblázat. A régióban kötelezően oktatott nyelvek a 20. század 
folyamán 

 
Államnyelvként 

kötelezően 
oktatott nyelv 

Kötelezően 
oktatott 

regionális 
hivatalos 

nyelv 

Idegen nyelvként 
oktatott nyelvek 

Osztrák-Magyar Monarchia 
(1918-ig) 

magyar – latin, német 

Csehszlovákia (1939-ig) „csehszlovák” ruszin latin 
Kárpáti Ukrajna (1938. 

november 3. – 1939. március 15.) 
ukrán – latin 

Magyar Királyság (1938/39–
1944) 

magyar ruszin latin 

Szovjetunió (1945–1991) orosz – 
angol, német, 

francia 

Ukrajna (1991-től) ukrán – 
angol, német, 

francia 
 
Az is figyelemre méltó, hogy csak a Csehszlovák Köztársaság és a 

Magyar Királyság fennhatósága alatt volt kötelező a vidék teljes lakossága 
számára tanulni a régió többségi lakosságának nyelvét, a ruszint. A kárpátaljai 
kisebbségek nyelve más korszakokban nem volt kötelező része a régió iskolái 
tanrendjének, és ma sem az. 

A 20. század első felében még általánosan oktatott latin a század 
második felére kikerült az alap- és középfokú oktatás rendszeréből, s ma már 
a legtöbb szakon a felsőoktatásban sem kötelező tárgy. Európa egykori 
közvetítő nyelve a 21. század elejére átadta a helyét és szerepét egy új 
nyelvnek: az angolnak. 

Az állami nyelvpolitika a nyelvoktatás célját, módszereit és szem-
léletét, valamint annak szakmai és infrastrukturális hátterét is meghatározza, 
s ezáltal közvetett módon a nyelvek elsajátításának színvonalára, hatékony-
ságára is hatással van. Az államnyelv, illetve az iskolában oktatott nyelv 
gyakori változása minden esetben átmeneti időszakkal járt a mai Kárpátalja 
területén: a tanterveket, tankönyveket újraírták, évekig hiányoztak a képzett 
szaktanárok, nem voltak oktatási segédanyagok, szemléltetők, szótárak. A 
feltételek hiányossága pedig minden esetben az eredményesség kárára ment. 

Például a ruszint kötelező tantárgyként, illetve számos intézményben 
tannyelvként bevezető csehszlovák korszakban számos ruszin tannyelvű is-
kolát tartanak nyilván a statisztikák, az 1935/36. tanévben pl. 465 népiskolát 
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és 18 polgárit (Fedinec 1999). Ám az nem szerepel a statisztikákban, hogy a 
ruszin tannyelvűként számon tartott iskolákban milyen nyelven folyt a 
képzés. A ruszinok egyes iskoláiban ugyanis (nagy)orosz, másokban ukrán 
nyelven oktattak, s voltak olyan iskolák is, ahol a helyi nyelvjárást használták 
tannyelvként. A korabeli ruszofilek Szabó Eumén orosz nyelvkönyvét74, az 
ukranofilek pedig Ivan Panykevics grammatikáját75 részesítették előnyben. A 
nyelvkönyvek nyelvi elemzése alapján azonban kiderül, hogy mind az orosz, 
mind az ukrán irányzat hívei többé-kevésbé a helyi nyelvjárásokhoz igazí-
tották az orosz, illetve ukrán standardra épülő iskolai grammatikákat. 

Amikor a régió 1938/39-ben visszakerült Magyarországhoz, a ruszin 
oktatása tannyelvként és tantárgyként is megmaradt. Ám más nyelvpolitikai 
célok érdekében, más tankönyvek alapján. A magyar hatóságok ugyanis 
egyértelműen az önálló ruszin nyelv és ruszin nép koncepciójából kiindulva 
próbálkoztak a helyi nyelvváltozatokra alapozott ruszin standard változat 
kodifikálásával és annak az oktatás révén való minél szélesebb körű elter-
jesztésével. 

Georgij Gerovszkij 1939-ben kiadott rövidke (mindössze 72 oldalas) 
tankönyve76 előszavában még úgy véli, lehetetlen a nyelvtanban a nép nyelvét 
(ahogyan ő fogalmazott: a falusi nyelvet) használni, ezért az oroszt javasolja 
tannyelvként a ruszinok iskoláiban. 1940 nyarán azonban Ungváron, a kor-
mányzói biztosság kiadásában jelent meg a Грамматика угрорусского языка для 
середнихъ учебныхъ заведеній [Magyarorosz nyelvtan a középszintű oktatási 
intézmények számára] című, a helyi szláv nyelvjárásokra alapozó ruszin nyelv-
tan. Az 1940–1941. tanévtől kötelező használatúvá tett grammatika által kodi-
fikált nyelvváltozat azonban – csakúgy, mint a korszakban ruszin nyelven 
megjelent legtöbb írásmű nyelvezete – alig valamiben különbözött az orosz 
irodalmi nyelv normáitól. Nyilván a fentiekkel is magyarázható, hogy 1941-ben 
megjelent Harajda János Грамматика руського языка [Ruszin nyelvtan] című új 
nyelvtana, és az 1941–1942. tanévtől már ennek a használata volt kötelező a 
gimnáziumokban, és ennek alapján születtek a népiskolák számára írott tan-
könyvek is. Ellentmondásos fogadtatását jelzi, hogy a Prágában megjelenő 
Наступ [Támadás] című ukrán lap 1940. március 16-i számában például ezt 
olvashatjuk a kárpátaljai iskolai viszonyokról: „az úgynevezett orosz osztályok-
ban lehetetlen nyelvi állapotok uralkodnak. A tantárgyak több mint 60%-át (tör-
ténelem, földrajz, fizika, természetrajz, számtan) kizárólag magyarul tanítják, a 
többit pedig az összetákolt magyar-orosz nyelven. A polgári iskolák számára 
nincs semmiféle tankönyv. Az ukrán és a kárpátorosz (Panykevics-féle) nyelv-
tanokat elégették, s helyette a tananyagot ezen a mesterséges nyelven diktálják.” 

                                                 
74 Сабов Євменій: Граматика русска языка для средніхъ учебныхъ заведеній, 1924. 
75 Панькевич Іван: Грамматика руського языка для шкôл середних и горожанских, 1922. 
76 Геровській Георгій: Русская грамматика для народнихъ школъ, 1939. 
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A második világháború után megszűnt a ruszin oktatása, kötelezően ok-
tatni kezdték viszont az oroszt, melyet a nem orosz tannyelvű iskolákban a kezdeti 
időszakban nem ritkán az oroszul a szovjet hadifogság évei alatt valamilyen szinten 
megtanult személyek oktatták, tankönyvek híján az orosz nyelvű újságok szöve-
geinek felhasználásával (Fedinec 1999: 48).77 Az első években a tanárok hiányos 
nyelvtudása nem kis gondot jelentett, s a korabeli beszámolók szerint haladást alig 
lehetett elérni „a magyar, cseh és német szavakkal való keveredés miatt”.78 Az 
orosz nyelv elsajátítását tehát az is nagyban nehezítette, hogy a szláv nyelveket 
ismerő tanárok és diákok legnagyobb része sem az orosz standardot, hanem 
valamelyik helyi szláv nyelvváltozatot beszélte (Fedinec 1999: 48). 

Amikor aztán 1991-ben Ukrajna függetlenné vált, valamennyi 
kárpátaljai iskolában kötelező tárgy lett az ukrán. S bár az államnyelv 
elsajátításának joga nemzetközi nyelvi emberi jogi szakértők szerint alapvető 
joga minden állampolgárnak79, és az ukrán nyelvtörvény 2. cikkelye szerint az 
állam különböző intézményei révén biztosítja az ukrán nyelv elsajátításához 
elengedhetetlen feltételeket, az ukrán állam máig nem teremtette meg azokat 
a feltételeket, melyek az államnyelv sikeres és eredményes elsajátítását 
lehetővé teszik az ukrajnai magyar tannyelvű iskolákban. Az államnyelv 
oktatásának fő problémái a kisebbségi iskolákban az alábbiak. 

a) Megfelelőn képzett tanárok hiánya. Az 1997/1998. tanévben 
Kárpátalja kisebbségi iskoláiban ukrán nyelvet oktató pedagógusoknak 
kétharmada (Beregszászi–Csernicskó–Orosz 2001: 57), a 2008/2009. tan-
évben 40%-a nem rendelkezett ukránnyelv-tanári képesítéssel (Motilcsak 
2009: 42). 2009 nyarán Viktor Juscsenko elnök szégyenletesnek nevezte, 
hogy a kisebbségek nyelvén oktató iskolák egy részében nincsenek szak-
képzett ukránnyelv-tanárok.80 Az elnök utasította a megyei állami közigazga-
tások elnökeit, hogy mérjék fel, hány ukrán szakos pedagógus hiányzik az 
országban, és 2009. szeptember 1-ig gondoskodjanak arról, hogy minden is-
kolában legyenek megfelelően képzett ukrántanárok. 81  Ukrajnában a 
2003/2004. tanévig nem képeztek olyan tanárokat, akiket arra készítettek 
volna fel, hogy ne anyanyelvként, hanem második nyelvként (államnyelv-
ként) oktassák az ukrán nyelvet nem ukrán anyanyelvű tanulóknak. Azokban 

                                                 
77 Kótyuk István kárpátaljai magyar nyelvész személyes szóbeli közlése alapján tudjuk pl., 
hogy az első hónapokban az orosz nyelvű újságokat széljegyzetelték a tanulók az orosz 
órákon, s ezeket a sajátos glosszákat használták szótárként és füzetként is a gyerekek. 
78 Idézi Fedinec (1999: 48). 
79  Lásd a nemzeti kisebbségek oktatási jogaira vonatkozó hágai ajánlásokat, továbbá 
Skutnabb-Kangas (1990, 1997), Phillipson–Rannut–Skutnabb-Kangas (1994). 
80 Lásd például http://oktatas.origo.hu/20090807/nincs_eleg_ukran_nyelvtanar_karpataljan; http:// 
www.nyest.hu/ hirek/nincs-eleg-ukran-nyelvtanar-karpataljan 
81 http://tsn.ua/ukrayina/yushchenko-vimagaye-znaiti-po-vchitelyu-ukrayinskoyi-movi-dlya-kozhnoyi-
shkoli.html 
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az iskolákban, ahol a tannyelv a kisebbség nyelve, vagy olyan ukrán szakos 
tanárok tanítják az államnyelvet, akiket arra képeztek, hogy ukrán 
anyanyelvűeknek tanítsák az ukránt, vagy pedig más szakos, rövid átképzésen 
részt vett pedagógusok; sok kis faluban pedig olyan szakképzetlen értel-
miségiek, akiknek nincs pedagógiai végzettsége, de jól beszélik az állam-
nyelvet. Ezeknek a tanároknak egy része nem ismeri annak a nemzetiségnek 
a nyelvét és kultúráját, amely számára az ukránt tanítja. Pedig a hágai aján-
lások és nyelvi emberi jogi szakértők (pl. Skutnabb-Kangas 1990, 1997) sze-
rint az államnyelvet kétnyelvű tanároknak kell oktatniuk. A 2003/2004. tan-
évben az Ungvári Nemzeti Egyetemen, a következő tanévben pedig a nem 
állami II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán kezdték el az ilyen 
pedagógusok képzését. Ehhez a képzéshez – mely Ukrajna Oktatási és Tu-
dományos Minisztériuma által BA és Specialist, azaz az alapképzés és az 
egyetemi képzés szintjén egyaránt akkreditált – az ukrán állam semmilyen 
anyagi támogatást nem nyújt. 

b) A megfelelő tankönyvek, tanári kézikönyvek, módszertani segéd-
letek, iskolai szótárak hiánya. Az ukrán nyelvnek mint kötelező iskolai tan-
tárgynak a bevezetését követően hosszú évekig nem jelentek meg az ehhez 
szükséges tantervek, tankönyvek. Amikor aztán megjelentek, a nemzetiségi is-
kolákban oktató pedagógusok számos kritikával illeték őket (Koljadzsin 2004, 
Póhán 1999, 2003). Elsősorban azért, mert olyan tanárok és tudományos 
munkatársak állították össze őket, akik nem ismerik a kisebbségek helyzetét, 
nyelvét és kultúráját. Nyilvánvaló, hogy teljesen más tankönyvekből és más 
módszertan szerint kell oktatni az ukrán nyelvet az orosz anyanyelvű gyere-
keknek, akik genetikailag és tipológiailag a célnyelvhez közeli nyelvet 
használnak anyanyelvként, melynek grammatikája, szókészlete és írásrendszere 
is közel áll az ukránhoz, illetve például a krími tatár, román vagy magyar gyere-
keknek, akik a szláv nyelvcsaládhoz tartozó ukrántól minden tekintetben 
távolabb álló, latin írásrendszert használó nem szláv nyelvet beszélnek 
anyanyelvként. A tankönyvekkel szemben megfogalmazott további kritika, 
hogy azok túlzottan grammatika-központúak, a nyelvtan elméleti oktatására 
összpontosítanak, nem kommunikációközpontúak. Máig nem készültek el a 
tankönyveket kiegészítő módszertani segédanyagok: nincsenek tanári kézi-
könyvek, iskolai szótárak, video- vagy audiovizuális segédletek, amelyek jelen-
tősen elősegíthetnék az államnyelv elsajátítását azokon a településeken, ahol a 
nemzeti kisebbségek alkotnak többséget, és ahol az iskolán kívül a gyerekek 
ritkán találkozhatnak az államnyelvvel. Az ukrán költségvetés nem is támogatja 
az oktatási segédanyagok kiadását: csupán a tantervek, tankönyvek meg-
jelentetésének költségeit fedezi, a tanári kézikönyvek, szemléltetők és más 
módszertani anyagok elkészítéséhez nem járul hozzá. 

c) A megfelelő szemlélet és az erre alapozott módszer hiánya. A fenti hiá-
nyosságok többsége valószínűleg abból ered, hogy az ukrajnai oktatási vezetők 
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nem tudatosították, hogy az ukrán nyelv mint tantárgy teljesen mást jelent az 
ukrán tannyelvű iskolákban és mást azokban az intézményekben, ahol az oktatás 
nyelve a kisebbség anyanyelve. Az ukrán nyelv ugyanis mint tantárgy azonos néven 
szerepel ugyan az ukrán és a nem ukrán tannyelvű iskolák órarendjében, de mást 
jelent az egyik és mást a másik iskolában. Az első esetben a tanulók már meglévő 
anyanyelvi tudással jönnek az iskolába, így az ukrán nyelvi (esetükben anyanyelvi) 
nevelés pedagógiai célja az írni és olvasni tudás megtanítása mellett a gyerekek 
anyanyelvi ismereteinek, műveltségének fejlesztése, a standard (köznyelvi) nyelv-
változat normáinak a tudatosítása, az idegen nyelvek oktatásának megalapozása. 
A második esetben viszont a fő cél az, hogy az ukránul nem beszélő iskolások el-
sajátítsák az államnyelvet, és kommunikálni tudjanak ezen a nyelven. Ha a célok 
különbözőségéből indulunk ki, világos, hogy nem alkalmazhatunk azonos mód-
szereket az ukrán és a nem ukrán tannyelvű iskolákban az ukrán nyelv című tan-
tárgy oktatása során. 

A célok és módszerek eltérésének szükségességét követeli meg az is, 
hogy különböző óraszámban, illetve más-más tantervek és tankönyvek alap-
ján oktatják az „Ukrán nyelv” című tantárgyat az ukrán, illetve nem ukrán 
(magyar) tannyelvű iskolákban (21. táblázat). 

21. táblázat. Az Ukrán nyelv tantárgy oktatására fordított kötelező 
óraszámok82 

Tannyelv/osztály 5. 6. 7. 8. 9. 5–9. 10. 11. 12. 10–12. Összesen 
Ukrán 3,5 3 3 2 2 13,5 2 2 2 6 19,5 
Magyar 3 3 2 2 2 12 1 1 1,5 3,5 15,5 

 
d) A konkrétan megfogalmazott célok hiánya. Az ukrán nyelv tan-

tárgy oktatása vonatkozásában nincsenek megfogalmazva azok a konkrét cé-
lok és feladatok, melyeket a nyelvet tanulóknak el kell érniük. Az idegen 
nyelv (angol, német, francia és spanyol) kapcsán az állami követelményekben 
pontosan le van írva, hogy az elemi iskola (4. osztály) végére a tanulóknak az 
A1, az általános iskola befejezésekor az A2+, az érettségi megszerzésére 
pedig a B1+ nyelvtudásszintet kell elérniük az egységes európai kritériumok 
szerint.83 Az oktatás normatív dokumentumai84 azonban sehol sem határoz-

                                                 
82 Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma által 2009. május 5-én kiadott 66. sz. 
rendelet értelmében (heti óraszám). 
83 Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання. 
84  Національна доктрина розвитку освіти (затверджена указом Президента № 347/2002 від 
17.04.2002 р.); Державний стандарт початкової загальної освіти (затверджено 6.12.2004 р. наказом 
№ 1/9-695); Державний стандарт базової і повної середньої освіти (затверджено постановою 
Кабінету Міністрів України № 24 від 14.01.2004 р.); Програма з української мови для шкіл з 
навчанням мовами національних меншин (рекомендовано Міністерством освіти і науки України, 
лист МОН №1/11-3104 від 19.09.2002 р.); Українська мова. Програма для загальноосвітніх 
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zák meg azokat a követelményszinteket, melyeket az ukrán nyelvvel az 
iskolában ismerkedni kezdő nem ukrán anyanyelvűeknek el kell érniük az 
iskolai nyelvtanulási folyamat során.85 Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a 
kijevi oktatási tárca anyanyelvi tudást vár el az érettségizett kisebbségiektől 
(ami nyelvészeti, pszichológiai és pedagógiai nonszensz). 

A nyelvoktatás módszertani hiányosságai kapcsán azt is meg kell 
jegyeznünk, hogy az ukrán oktatáspolitika homogenizálja a nyelvtanulókat, 
és univerzális tanterveket, tankönyveket hagy jóvá, miközben tudjuk: más-
más nyelvi, nyelvkörnyezettani helyzetben kezdi el az ukrán nyelv elsajátítá-
sát például az ungvári és nagydobronyi, vagy éppen a bátyúi és mezőkaszonyi 
első osztályos. Miközben az idegen nyelvek oktatásában ma már természetes, 
hogy néhány fős kezdő, haladó stb. csoportokra osztják a nyelvtanulókat, és 
ennek megfelelő program szerint haladnak, illetve ehhez szükséges differen-
ciált oktatási anyagokkal látják el őket, az államnyelv oktatásában csak az ok-
tatási minisztérium 2008. május 26-i 461. sz. rendelete engedélyezi, hogy a 
nemzetiségi nyelveken oktató iskolákban az ukrán nyelv órákon csoportokra 
bontsák a nagy létszámú osztályokat; arról azonban nem szól a rendelet, 
hogy a csoportokba milyen elvek alapján kerüljenek a gyerekek, továbbá 
arról sem, hogy az eltérő nyelvtudásszinttel iskolába érkező tanulók számára 
különböző tanterveket és tankönyveket biztosítana az állam. 

A nyelvoktatás tárgyi és szellemi feltételeinek hiányosságai mellett azt 
is figyelembe kell vennünk, hogy az államfordulatok és államnyelv-váltások 
során megváltozó kötelező nyelvoktatásból mindig kimaradtak generációk. 
Hiába vezették be a „csehszlovák” nyelv kötelező oktatását mindegyik 
kárpátaljai iskolában 1918 után, az iskolarendszerből korábban kikerültek 
nem találkoztak intézményes formában e nyelv oktatásával, mint ahogyan 
ruszinul is csupán az iskolaköteles korosztályok tanultak kötelezően. Az 
1938/39-es fordulat után azok maradtak ki az előírt magyarnyelv-oktatásból, 
akik korábban már kikerültek az iskolapadból. S bár a második világháború 
után az orosz nyelv oktatására nagy hangsúlyt fektettek a szovjet hatóságok, 
a közoktatásban már nem érintett generációk nem tanulhattak szervezett 
keretek között oroszul. S amikor 1991-ben hirtelen a kötelező oroszoktatást 
felváltotta az ukrán nyelv tanítása, a korábban érettségizettek egyáltalán nem 
tanultak ukránul. Arról nem is szólva, milyen nyelvoktatásban részesültek 

                                                                                                                        
навчальних закладів з угорською мовою навчання (затверджено Міністерством освіти і науки 
України, лист № 1/11-6611 від 23.12.2004 р.); Наказ міністра освіти і науки України № 461 від 
26.05.2008 р. про затвердження галузевої Програми поліпшення вивчення української мови у 
загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин на 2008-2011 
роки; Наказ міністра освіти і науки України № 371 від 5.05.2008 р. про затвердження критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти. 
85 A problémáról bővebben: Csernicskó 1998b, 1998c, 1999b, 2001b, 2004c, 2009g, 2009h. 
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azok, akik éppen az átmeneti időszakban voltak iskoláskorúak. Aki például 
az 1990/1991. tanévben 5. osztályos volt egy kárpátaljai magyar tannyelvű is-
kolában, az első öt évben oroszul tanult, majd 1991. szeptember 1-től áttért 
az ukrán nyelv tanulására, s gyakorlatilag a sutba vághatta mindazt, amit 
eddig elsajátított. 

Az sem könnyíti meg az ukrán nyelv elsajátítását, hogy a népszámlá-
lási adatok szerint a kárpátaljai magyarok csaknem fele, 46%-a olyan helység-
ben él, ahol arányuk meghaladja a 80%-ot, 62%-uk pedig olyan településen, 
ahol a magyarok abszolút többséget alkotnak (Molnár–Molnár 2010: 19). A 
közösség demográfiai jellemzői mellett a helyi magyar lakosság fent bemuta-
tott nyelvválasztási preferenciái is egyértelműen magyar dominánsak a ma-
gyar többségű településeken. A szociolingvisztikai vizsgálatok egyértelműen 
arra világítanak rá, hogy a privát szféra, az olvasmányok, a tájékozódás (tele-
vízió, rádió, sajtó) nyelve elsősorban (sőt sok esetben kizárólagosan) a 
magyar. 

A nyelvoktatás röviden ismertetett helyzete következményeként nem 
lepődhetünk meg azon, hogy ma Kárpátalján nincs igazi közös nyelv: egyet-
len olyan nyelv sincs, melyet – kortól, iskolázottságtól, lakóhelytől és nemze-
tiségtől függetlenül – mindenki ismerne a régióban. Mivel azonban a Kárpát-
alján használt szláv nyelvek (ukrán/ruszin, orosz, szlovák) egymáshoz közel 
álló rokon nyelvek, az ezek valamelyikét (vagy annak valamely változatát) 
anyanyelvként beszélők többé-kevésbé akkor is megértik egymást, ha minde-
gyikük saját nyelvén/nyelvváltozatán szólal meg. Ám az említett szláv nyel-
vek normatív (irodalmi) változatát csak kevesen ismerik igazán, és még keve-
sebben használják (legalábbis a szóbeli kommunikációban). S bár a Kárpát-
alján élő nem szláv anyanyelvű magyarok, románok, németek és romák több-
sége kommunikációképes valamely szláv nyelven (vagy nyelvváltozaton), 
nyelvi szempontból hátrányos helyzetben vannak a szláv nyelvet/nyelvválto-
zatot anyanyelvként beszélőkhöz mérten a hivatalokban, a továbbtanulásban 
vagy a munkaerőpiacon. Ilyen körülmények között a kultúrák közötti pár-
beszéd csak részlegesen valósulhat meg, és a többnyelvűségnek is elsősorban 
az aszimmetrikus változata jellemző Kárpátalján; egyesek több nyelven is 
rendelkeznek valamilyen szintű kompetenciával, mások viszont csak anya-
nyelvükön. Különösen akkor lepleződnek le valamennyi állam nyelv-
politikájának valódi céljai a kétnyelvűséggel kapcsolatban, ha megfigyeljük: 
minden korszakban épp az aktuális többségi társadalom képviselői körében a 
legmagasabb a csak anyanyelvükön beszélők aránya. 

A mai Kárpátalja területén használatos nyelvek státusát és helyzetét a 
mindenkori államok a többség–kisebbség pozícióból kiindulva próbálták 
rendezni. Kiindulási alapként szerepelt, hogy a hatalmon lévő többségi 
nemzet nyelve kiemelt státust élvez, és esetenként a regionális többség (a 
ruszinok/ukránok) nyelve is hivatalos státust kapott, ám ez jórészt csak 
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szimbolikus jelentőséggel bírt. A többi nyelv használatát alapvetően nem 
tiltották ugyan, de használatukat elsősorban a kultúra, az oktatás és a 
magánélet területén engedélyezték. A nyelvpolitika valódi törekvése nem a 
szimmetrikus többnyelvűség kialakítása volt az egész huszadik század 
folyamán, hanem az államnyelv pozícióinak erősítése, a kisebbségek alacsony 
szintű, asszimilációs célú kétnyelvűségének kialakítása, mely hosszabb távon 
nyelvcseréhez vezet. Többek között ez a nyelvi, nyelvpolitikai helyzet 
magyarázza egyrészt a kárpátaljaiak és ezen belül a régióban élő magyarok 
alacsony szintű második és idegen nyelvi kompetenciáját, illetőleg ezért 
feltételezzük azt, hogy a fentiekben röviden bemutatott terepkutatásunk 
eredményeivel igazából még nem az ukrán és orosz nyelv használati körében, 
használati gyakoriságában beállt változást, hanem sokkal inkább a két nyelv 
státusának megváltozása következményeként megfigyelhető attitűdváltozást 
sikerült megragadnunk. Ha az ukrajnai nyelvi, nyelvpolitikai irányvonal nem 
változik a közeljövőben, ez viszonylag rövid idő alatt oda vezethet, hogy a 
kárpátaljai magyarok lassan elfelejtik az orosz nyelvet, és áttérnek az ukrán 
nyelv (vagy az ukrán standardhoz hasonlatos valamely szláv nyelvváltozat) 
használatára azokban a helyzetekben, melyekben a többségi nyelv használatát 
követelik meg a helyi nyelvhasználati normák. Úgy tűnik tehát, hogy az orosz 
nyelv, mely nem is olyan rég még a hatalmas szovjet birodalom lingua 
francaja, a szovjet nemzetek közötti érintkezés nyelve volt, hasonló sorsra 
juthat Kárpátalján, mint Európa egykori hasonló funkciójú nyelve, a Kárpát-
aljáról mára gyakorlatilag teljesen eltűnt latin. 

 

A latin nyelvet már rég nem tanítják, a német nyelv pedig épp eltűnőben van a 
kárpátaljai magyar tannyelvű iskolákból: német–ukrán kétnyelvű felirat egy 

Munkács melleti (egykor) német falu önkormányzati hivatalának falán 
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4.5. Az ügyintézés nyelve a helyi önkormányzatokban 
Amint azt a fentiekben bemutattuk, a hatályos törvények 86  alapján az 
abszolút magyar többségű közigazgatási egységekben (tehát ahol a magyar 
nemzetiségűek aránya meghaladja az 50%-ot) a magyar nyelv az államnyelv 
mellett a hivatalos ügyintézésben is használható. Az előzőekben azt is 
bemutattuk, hogy Kárpátalján belül a Beregszászi járásban, illetve 80 tele-
pülésen haladja meg a magyarok aránya az 50%-os küszöböt. Láthattuk azt 
is, hogy a fentiekben bemutatott kérdőíves kutatásunk adatai azt mutatják, 
hogy a magyar nyelv megjelenése az állami hivatalokban még az abszolút 
magyar többségű településeken is esetleges. 

A kérdőíves módszerrel nyert adatok mintegy ellenőrzéseképp 2010 
júliusában-augusztusában egy más módszerrel végzett vizsgálatot végeztünk 
a célból, hogy felmérjük: milyen mértékben jelenik meg a magyar nyelv a 
helyi önkormányzati hivatalok mindennapi ügyintézésében. 

A Hodinka Antal Intézet szervezésében két megbízott kérdezőbiz-
tos87 48 magyarok lakta település önkormányzati hivatalát hívta fel telefo-
non88, aziránt érdeklődve, hogy ha kérvénnyel szeretnének fordulni a helyi 
önkormányzathoz, azt megírhatják-e magyar nyelven. A telefonon megkere-
sett önkormányzatok közül 18 a Beregszászi, 14 az Ungvári, 6 a Munkácsi, 
10 a Nagyszőlősi járásban található. Egyetlen települést kivéve, mely azon-
ban a közel 75%-ban magyarok lakta Beregszászi járásban van, mindegyik 
helységben meghaladja a magyar nemzetiségűek aránya az 50%-os határt, 
azaz valamennyi hivatalban van elvi lehetőség a magyar nyelv használatára. 

Arra a magyar nyelven feltett telefonos kérdésre, hogy amennyiben a 
település lakosa át szeretné építeni a házát, kell-e engedélyért folyamodnia a 
helyi tanácshoz, 39 esetben magyar nyelven érkezett a válasz. 8 (2 
beregszászi, 1-1 ungvári és munkácsi, illetve 4 nagyszőlősi járási) településen 
a telefont felvett önkormányzati dolgozó nem tudott ugyan magyar nyelvű 
felvilágosítást adni, de magyarul értő és beszélő kollégát hívott segítségül, aki 
magyarul válaszolt a kérdésekre. Egy esetben (a Munkácsi járásban) magyarul 
nem beszélő, ám a magyarul feltett kérdéseket értő dolgozó vette fel a 
telefont, és ukrán nyelven adott tájékoztatást. Azaz egyetlen kivételtől 
eltekintve a szóbeliség szintjén valamennyi településen lehetett magyar 
nyelven ügyet intézni a helyi hivatalban. 

                                                 
86 Erre az alábbi jogszabályok adnak lehetőséget: Ukrajna nyelvtörvénye, Ukrajna törvénye az 
állampolgári beadványokról, Ukrajna törvénye a helyi önkormányzatokról, valamint A Regionális 
és Kisebbségi Nyelvek Európai Chartájának ratifikálásról szóló törvény. 
87 Ezúton is szeretnénk megköszönni File Tímea és Roszoha Viktória munkáját. 
88 Valamennyi olyan önkormányzatot megpróbáltak elérni munkatársaink, mely olyan településen 
működik, ahol a magyarok abszolút többséget alktonak, ám – talán a nyári szabadságolások miatt – 
számos hivatalt többszöri próbálkozásra sem sikerült elérni telefonon a program két hónapja alatt. 
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Munkatársaink következő kérdése az volt, hogy a ház átépítésére 
vonatkozó kérelmet megírhatják-e magyar nyelven. A 48 felhívott önkor-
mányzat közül 28-ban kapták azt a választ a kutatók, hogy benyújthatják ma-
gyarul is a dokumentumot. 20 településen azonban elutasították a kérést, és 
ragaszkodtak az ukrán nyelvű kérvényhez. 

Azon települések közül, ahol elfogadják a magyar nyelven benyújtott 
kérelmeket is, 15-ben abszolút természetesnek tartották, hogy az ügyfél 
magyar nyelven szeretne az önkormányzathoz fordulni. Egy községben azzal 
nyugtázták a magyar nyelvű irat elfogadását, hogy mivel a helyi önkor-
mányzat valamennyi tagja ért magyarul, nem lesz gond annak értelmezésével. 
Egy másik helységben csak akkor fogadják el a kisebbségi nyelvű beadványt, 
ha „nagyon muszáj”, és valóban nem képes az ügyfél államnyelven meg-
fogalmazni kérését. Egy önkormányzat munkatársa szerint elfogadják a 
magyar nyelvű beadványokat, de választ csak államnyelven tudnak küldeni. 
Az egyik Ungvár közeli kistelepülésen nem zárták ki a magyar nyelvű 
kérelem elfogadását, de értetlenségüket fejezték ki az ügyfél szándékával 
szemben, mondván, nem értik, miért kellene magyarul kérvényt írni, amikor 
ennyit mindenki meg tud fogalmazni ukrán nyelven. 

A magyar nyelvű beadvány elfogadását elutasító településeken leg-
többször (7-7 esetben) azzal indokolták válaszukat, hogy Ukrajnában ukránul 
kell a hivatalos ügyeket intézni, illetve ha valaki nem tud ukránul, akkor majd 
az önkormányzat munkatársai segítenek az államnyelven megfogalmazni a 
beadványt. Az egyik munkatárs azt tanácsolta kérdezőbiztosunknak, hogy ha 
a kérelmező nem képes erre, írassa meg olyannal a beadványt, aki tud 
ukránul. Négy településen belementek ugyan abba, hogy magyar nyelven for-
duljon hozzájuk az ügyfél, ám azt mondták, ők majd lefordítják a beadványt 
az államnyelvre, és a fordítást fogják iktatni, nem a magyar nyelvű eredetit. 
Három polgármesteri hivatalban azt mondták, nem hallottak arról, hogy az 
államnyelvtől eltérő nyelven is lehet beadványokat elfogadni89, így ragasz-
kodnak az ukrán nyelvű írásbeli ügyintézéshez. Két településen a felsőbb 
szervekkel, illetve az esetleges ügyészségi ellenőrzéssel magyarázták, miért 
nem fogadhatnak el magyar nyelvű kérvényeket. Egy polgármester azzal 
indokolta a magyar kérvény elutasítását, hogy az önkormányzat ukránul fog-
lalja írásba a határozatait, ezért célszerű a beadványnak is államnyelven 
születnie. Egy másik településen azt válaszolták, hogy a magyar nyelvű bead-
vány egész egyszerűen nem érvényes. Egyik Ungvárhoz közeli településen az 

                                                 
89  „Nem kaptunk olyan levelet vagy rendeletet, ami szerint lehet magyarul kérvényeket 
elfogadni” – mondta az egyik helyi tanács munkatársa. Egy másik településen azt a választ 
kapták a kérdezőbiztosok, hogy azt csak Kovács Miklós (a Kárpátaljai Magyar Kulturális 
Szövetség elnöke) mondja az újságnak, hogy lehet magyarul is fordulni a hivatalhoz, de ez 
nem igaz. 
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volt a válasz, hogy a bírónő (azaz a polgármester asszony) ukrán, s nem érti 
meg a magyarul írott dokumentumot. S akadt olyan település is, ahol a tele-
font felvett ügyintéző felháborodva kérdezett vissza: „olyan nehéz ukránul 
megírni?” 

A 2010 nyarán végzett telefonos felmérésünk tehát alátámasztja egy-
részt a kérdőíves vizsgálatunk, másrészt pedig a korábbi kutatásaink ered-
ményét (lásd Karmacsi 2003): a szóbeli ügyintézés szintjén a legtöbb magyar 
többségű településen használható a magyar nyelv, ám a magyar nyelvű írásos 
hivatali ügyvitel már esetleges, még az olyan helységekben is, ahol a magyar 
nemzetiségűek abszolút többséget alkotnak, és erre a törvények lehetőséget 
adnak. 

A múlt egy kétnyelvű emléke a mezővári középiskola 
főbejáratánál 


