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Nánási-Molnár Anita – Séra Magdolna

óvodai és iskolaválasztási 
motivációk Kárpátalján

Absztrakt
A tannyelvválasztás és a nyelvpolitika kérdésköre az utóbbi 10 évben hangsúlyosabban 
jelenik meg Ukrajna, Kárpátalja nyelvészeti irodalmában. A kisebbségi léthelyzet, vala-
mint az ukrajnai politikai helyzet, illetőleg változékonyságuk számos aktuális kérdést vet 
fel a társadalomtudományok területén, köztük a szociolingvisztikában is. Így például az 
óvodai és iskolai tannyelv megválasztását, illetve az ukrán oktatás- és nyelvpolitikai in-
tézkedések hatását a kárpátaljai magyar beszélőközösség fennmaradása szempontjából.
Tanulmányunk célja, hogy a témában készült aktuális empirikus eredményeink alapján 
bemutassuk, milyen szerepe van Kárpátalján az óvodai és iskolai tannyelvválasztásnak 
az anyanyelvű iskolahálózat alakulására. Melyek azok a fontosabb motivációk, amelyek 
mentén a kárpátaljai magyar szülők óvodát vagy iskolát választanak gyerekeik számára.

Az anyanyelvű iskolahálózat szerepe a kárpátaljai magyar közösség 
nyelvmegtartása szempontjából

Kutatási eredmények igazolják, hogy az anyanyelvű oktatás, az anyanyelvű iskola-
hálózat megléte egy adott kisebbségi közösség hosszú távú fennmaradásának is az elő-
feltétele (vö. Gereben 1998; 1999; Csernicskó 2008; Beregszászi & Csernicskó 2004). 
Az anyanyelvű oktatás jövőjét jelentős mértékben befolyásoló egyik fontos tényező 
az iskola tannyelvének a megválasztása, az ott oktatott tartalmaknak a közvetítése a 
diákok felé.

A Kárpát-medencében számos kutatás készült, amely igazolta, hogy azok, akik 
anyanyelven végzik tanulmányaikat, magasabb arányban vallják magukat az adott 
nemzethez tartozónak (vö. Csernicskó & Göncz 2009; Molnár 2009a; Dobos 2011). 
Tehát (tan)nyelv és identitás szoros összefüggésben állnak egymással. Csernicskó ku-
tatásai egyértelműen igazolják például, „hogy a nem magyar tannyelvű iskolát végzett 
magyar gyökerű kárpátaljai magyarok jelentős része (közel fele) már nem (vagy nem csak) 
magyar identitásúnak vallja magát” (2013: 477). A magyar identitás megtartásában a 
magyar nyelv fenntartása nélkül kevés siker mutatkozik, folytatja Csernicskó (2013: 
478). S a magyar nyelv megtartásának pedig egyértelműen az anyanyelven folyó okta-
tás kedvez a leginkább (legalábbis a közoktatás szintjén mindenképp).

Hasonló eredményekre (is) jutott 2008-ban készült felméréseinek adatai alapján a 
kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató Intézet is. A román tannyelvű iskola és a magyar 
nyelvismeret szintje negatív kapcsolatot mutat. Ez arra is utal, hogy bár a kisebbségi 
társadalmi-kulturális viszonyrendszerből való kilépés viszonylag jobb mobilitási esé-
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lyeket ígér, általában államnyelvdomináns kétnyelvűséget is eredményez. A kétnyelvű-
ségtől az egynyelvűségig a nyelvek funkcionális elkülönülésének társadalmi elfogadá-
sán keresztül vezet az út, annak a „belátásán”, hogy a hivatalos nyelv az intézményes 
nyelv, kiemelten pedig a szakma nyelve, s a kisebbségi nyelv „csak” otthoni használat-
ra való (Sorbán 2012: 11). A kilépés fő intézményeként a román iskolát nevezi meg 
Sorbán, mely azonban nemcsak ismereteket továbbít, hanem nyelvi magatartásokat, 
kapcsolati networköket is formál, és a későbbiek során a munkaerőpiaci (nyelvi) visel-
kedésben is jelentős szerepet játszik (Sorbán 2012: 11).

Papp Z. Attila (2012) az iskolaválasztás kérdéskörét elsősorban munkaerőpiaci 
megközelítésből vizsgálja, miszerint az iskolaválasztás jelentőségét közgazdasági mo-
dellben gondolhatjuk végig. Ebben a megközelítésben az oktatás a munkaerőpiaci 
hasznosság által nyer értelmet, hiszen a beiskolázás sikerét a majdani munkaerőpiacon 
való elhelyezkedés igazolhatja. A szerző a kisebbségi oktatás szimbolikus jelentőségét 
is kiemeli, jelezve, hogy az anyanyelvű iskolahálózat beszűkülésén az adott kisebbség 
jövője is múlhat hosszú távon (Papp Z. 2012: 401). 

Nemzetiségi adatok híján1 a többségi iskolát választó szülők számarányára a kár-
pátaljai magyar közösségben végzett szociológiai kutatások eredményei alapján kö-
vetkeztethetünk. Az 1999–2008 között készült több szempontból reprezentatív ku-
tatások adatai alapján következtethetünk a többségi tannyelv választásának arányaira  
(1. táblázat). Az említett években a kárpátaljai magyar közösségben (is) végzett kuta-
tások eredményeiből az derül ki, hogy az egyes mintákban megkérdezettek 13–20% 
közötti arányban vettek részt a többségi tannyelvű oktatásban.

1. táblázat. A magyar, illetve nem magyar tannyelvű (általános) iskolát végzett 
adatközlők aránya a kárpátaljai magyar közösségben néhány szociológiai, 

szociolingvisztikai kutatás adatai alapján

Kutatási program neve, éve A minta 
(fő)

Magyar tannyelvű 
iskolát végzett (%)

Nem magyar tannyelvű 
iskolát végzett (%)

Olvasásszociológiai, 19992 300 84 16

Mozaik, 20013 500 81 19

Rétegződés, 20034 573 85 15

Nyelvválasztás, 20065 516 87 13

Kárpát Panel, 20076 350 87 13

Nyelvválasztás, 20087 410 80 20

 1 Az országban a jelenlegi jogszabályokra hivatkozva nem tartják nyilván a nemzetiségek arányát 
a különböző oktatási intézményekben.

 2 A kutatás adatait, részleteit lásd Gereben 1995; 2005.
 3 A kutatásról lásd Csernicskó & Soós 2002.
 4 A vizsgálat részleteiről lásd Beregszászi & Csernicskó 2006.
 5 Molnár 2009a; 2009b; 2010a; 2010b; 2010c.
 6 Papp Z. & Veres szerk. 2007.
 7 Molnár 2010d.
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
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A fenti eredmények alapján okkal feltételezhetjük tehát, hogy átlagosan csaknem 
minden ötödik kárpátaljai magyar a többségi tannyelvű iskolá(ka)t választotta. Ha 
azonban figyelembe vesszük, hogy a fent említett kérdőíves kutatások nagyrészt csak a 
magukat magyar nemzetiségűnek valló, illetve a magyar nyelvű kérdőív kitöltését vál-
laló rétegeket érték el, akkor valószínűsíthető az is, hogy a kárpátaljai magyarságon be-
lül magasabb a többségi tannyelvű iskoláztatásban részesültek/részesülők aránya. Azt 
is feltételezhetjük, hogy az utóbbi néhány év nyelv- és oktatáspolitikai eseményeinek 
következtében a nem magyar tanulók aránya emelkedik. Erre engednek következtetni 
egyéb kutatások eredményei is.

A B-Fókusz Intézet és a KárpátPress 1996-ban és 2011-ben végzett kutatást az 
erdélyi, a felvidéki, a kárpátaljai és a vajdasági magyarok körében (Dobos 2011).  
A vizsgálat központi kérdésköre arra vonatkozott, hogyan iskoláztatják/taníttatják 
gyermekeiket az adatközlők. Az összefoglalt adatokból kiderül (2. táblázat), mind-
egyik régióban jelentős azoknak az aránya, akiknek gyermekei nem magyar nyelven 
tanultak/tanulnak.

2. táblázat. A magyar, illetve többségi nyelven tanulók százalékos aránya 
négy régió kisebbségi magyar közössége körében 1996-ban és 2011-ben 

(Dobos 2011: 3 alapján)

1996 2011

Magyar Többségi Magyar Többségi

Erdély 62,0 38,0 58,8 41,2

Felvidék 59,9 41,1 52,1 47,9

Vajdaság 57,0 43,0 55,8 44,2

Kárpátalja 64,6 35,4 54,9 45,1

Az 1996 és 2011 között eltelt másfél évtized alatt valamennyi vizsgált kisebbségi 
magyar közösségen belül emelkedett a nem magyar nyelven tanuló diákok számaránya.

Az óvodai nevelési nyelv megválasztásáról 
és az azt befolyásoló tényezőkről8

A szocializáció folyamán a beszéd a gyerek környezetével való érintkezésének, ön-
kifejezésének, gondolkodásának legfőbb eszközévé válik. A beszéd által erősödik a 
gyerek biztonságérzete, növekszik tájékozottsága, gazdagodnak ismeretei (vö. Gödéné 
2005: 101). Fontos tehát annak a nyelvnek a megerősítése, fejlesztése, amelyet a gyer-
mek később az ismeretszerzés eszközeként használ, így az adekvát nyelvi mintával  
(ti. a helyénvaló anyanyelvi, jelen esetben magyar nyelvi mintával) való ismerkedés már 
óvodáskorban is szükséges. Ezen ismerkedés mikéntje egy kisebbségi beszélőközösség 
szempontjából fajsúlyosabb kérdés.

 8 A kutatásokat, elemzéseket Molnár Anita végezte.
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Az iskolai tannyelv megválasztásának további tárgyalása előtt érdemes szót ejteni az 
óvodai nevelési nyelv megválasztásának motivációiról kárpátaljai szülők nyilatkozatai 
alapján.

Ukrajnában az óvodáskorú gyerekek száma, illetve az óvodába íratott gyerekek szá-
ma jelentős mértékben eltér. Az országban a 2009–2010-es években a gyerekek óvodai 
nevelésben való részvétele 53%-os volt, miközben az óvodák felében a létszám megha-
ladta az egyes óvodák befogadóképességét (Orlova 2013: 5). A kárpátaljai óvodákban 
a részvételi arány az 1995-ös 29%-ról 2014-re 55%-ra nőtt.9 Kárpátalján 2014-ben 
47 992 gyerek járt óvodába. A KMPSZ adatai szerint a kárpátaljai óvodák 15%-ában, 
vagyis 86 óvodában folyik magyar vagy részben magyar nyelvű nevelés.

Az óvodai nevelés/oktatás kutatásának, a statisztikai adatok megszerzésének ne-
hézségeit itt nem tárgyalva az óvodai nevelési nyelv megválasztásával kapcsolatosan 
2010–2015 között végzett kutatások és elemzések (vö. Nánási-Molnár 2015) ered-
ményeiből tájékozódhatunk. A kutatási eredményekhez összesen 401 adatközlő járult 
hozzá (szülők, óvodapedagógusok, gyerekek).

A továbbiakban a 2012-ben és a 2015 tavaszán megkérdezett 78 + 252 (összesen 
tehát 330) kárpátaljai (magyar és nem magyar anyanyelvű és/vagy nemzetiségű, illet-
ve magyar és ukrán óvodai nyelvet választó) szülő motivációiról esik szó. A kutatás 
során a vizsgálatba bekerült 7 település 15 óvodájának székhelyei között megtalál-
hatóak a különböző kárpátaljai településtípusok képviselői, például: falu – Beregújfalu, 
városi típusú település – Bustyaháza, város – Nagyszőlős; jelen van a tömbmagyarság 
– pl. Beregszász és a szórványmagyarság is – Királyháza bevonásával. A tömbmagyar-
ságot képviselő Beregszász mindemellett mint megyei alárendeltségű város is szerepel.  
A megkérdezett szülők egy nyílt és zárt kérdéseket is tartalmazó kérdőív kitöltésével 
járultak hozzá a kutatási eredményekhez.

Az óvodai tannyelv megválasztásának indoklására nyílt kérdésben kaptak lehető-
séget a megkérdezett szülők. Az ide érkezett válaszok tartalmuk szerint ún. moti-
vációcsoportokba rendezhetők. Az óvoda megválasztását a válaszadók 9,7%-a nem 
indokolta. Az összes kapott indoklás tartalmi jegyeit alapul véve 10 + 1 csoport vált ki-
alakíthatóvá. A kapott válaszok pedig az alapján osztályozhatók, hogy bennük egy-egy 
csoport jegyei megemlítésre kerültek-e, illetve utaltak-e rá vagy sem. Egy válaszban 
nyilván több csoport jegyei is megtalálhatóvá váltak, így alakultak ki az előfordulási 
gyakoriság szerinti értékek a későbbiekben.

Az óvodai nevelési nyelv megválasztásával kapcsolatban a következő csoportok ala-
kultak ki:
 1. Magyar identitás – a család magát magyarnak vallja, a gyereket magyarként defi-

niálja stb.
 „Evidencia. A magyar identitásunk nem engedett volna más intézményt.” – 81_Fér-

fi_1982_Beregszász.10

 9 Ukrajna Állami Statisztikai Hivatala, Megyei Statisztikai Osztály adatai alapján (http://www.
uz.ukrstat.gov.ua/statinfo/osvita/doskilni.pdf ).

 10 A válaszok kódolása: kérdőív sorszáma_adatközlő neme_adatközlő születési éve_adatközlő lakhelye.
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 2. Nyelvi készség_magyar – magyarul beszél a gyerek, a család érintkezési nyelve 
magyar, a gyerek csak magyarul beszél stb.

 „Mert a gyerekem magyarul tud beszélni.” – 56_Nő_1982_Beregszász.
 3. Nyelvtudás megszerzése_ukrán – az ukrán nyelv tudását, annak megszerzését cél-

zó indok.
 „Hogy megtanuljon ukránul.” – 93_Nő_1978_Macsola.
 4. Nyelvtudás megszerzése_magyar – a magyar nyelv tudásának megszerzése, meg-

alapozása, esetleg fejlesztése (ukrán anyanyelvű gyereknél).
 „Szeretném, hogy a gyerekem megtanuljon magyarul beszélni és írni.” – 168_Nő_ 

1984_Nagyszőlős.
 5. Az óvoda minősége – az óvodai nevelés minősége, az óvoda felszereltségével (né-

hány esetben az étkeztetéssel) való elégedettség, az óvodai dolgozók (illetve a ve-
zetőnő) képzettségi, hozzáértési szintjével való elégedettség stb.

 „Képzettek az óvónők és jól felszerelt az óvoda.” – 195_Férfi_1978_Nagyszőlős.
 6. Az óvoda közelsége – az óvoda területi elhelyezkedése, annak közelsége a lakó-

helyhez, munkahelyhez.
 „Közel van a házunkhoz.” – 202_Férfi_1981_Nagyszőlős.
 7. Ukrán identitás – a család magát ukránnak vallja, a gyereket ukránként definiálja.
 „Azért, mert ukrán nyelvű!” – 248_Nő_1991_Nagyszőlős.
 8. Társadalmi elvárás – az ukrán nyelv ismeretének társadalmi szinten való elvárása, 

célként kitűzött elérése (eszköznyelv helyett – vö. Séra 2010b); Ukrajnában élünk 
„szlogen”.

 „Mert Ukrajnában élünk.” – 321_Nő_1986_Beregújfalu.
 9. Mert magyar az óvoda – az óvoda nevelési nyelvének elsődlegessége (jelen esetben 

a magyar nyelvé).
 „Azért, mert magyar óvoda. És az óvónők kedvesek! És közel van. Sok jót hallottunk 

róla!” – 44_Nő_1989_Beregszász.
10. Csak ez van – az adott településen ez érhető el (két kutatóponton – Beregújfalu és 

Tiszaújlak – csak magyar nyelvű óvoda van).
 „Ez az óvoda van hozzánk legközelebb és ez az egy van a faluban.” – 152_Nő_1988_

Tiszaújlak.
+1. Egyéb – a tizenegyedik csoportban olyan motivációs megfogalmazások találha-

tóak, amelyekben a családi hagyomány követése jelenik meg (ti. „én is ide jártam”), 
az egyes óvodával/óvodai csoporttal való szimpatizálás (lásd „ez tetszett”), valamint 
olyan megfogalmazások, melyek egyik vagy másik csoportba sem illeszthetők, pl.:

 „szüleim választása volt ez az óvoda”. – 16_Nő_1984_Beregszász.

A kapott válaszokat, illetve a kialakult csoportokat két fő részre bonthatjuk: nyelvi 
és nyelven kívüli tényezőket tartalmazókra. A nyelvi tényezők között található az óvo-
da minősége, közelsége, illetve a csak ez van és az egyéb kategórián kívül mindegyik 
csoport. A nyelvi és nem nyelvi tényezők előfordulási aránya alapján az óvodai tan-
nyelv megválasztásának során annak nyelvi tényezői kevésbé fajsúlyos jelleggel bírnak. 
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Az óvoda minőségének, közelségének szempontja gyakoribb indok a szülői válaszok 
alapján. Az előfordulási rangsor nyelvi tényezőinek számbavétele alapján: az első he-
lyen az óvoda nevelési/tanítási nyelve szerepel, ezt követi a magyar identitás, a magyar 
nyelvi készség, a magyar nyelvtudás megszerzése, fejlesztése, majd az ukrán nyelvtudás 
megszerzése, az ukrán identitás, valamint a társadalmi elvárás.

3. táblázat. Az óvodai tannyelvválasztás nyelvi és nyelven kívüli tényezői 
(N = 330, %-os gyakorisági arány az összes tényező előfordulásához viszonyítva)

Nyelvi tényezők %

Társadalmi elvárás 0,5

Ukrán etnikai identitás 1

Ukrán nyelvtudás megszerzése 2,2

Magyar nyelvtudás megszerzése 6,3

Magyar nyelvi készség 6,2

Magyar etnikai identitás 9,2

Magyar óvoda 11,2

Nyelven kívüli tényezők %

Csak ez van 4,4

Az óvoda közelsége 18,9

Az óvoda minősége 30,3

Egyéb 9,7

A nyelvi tényezők közelebbi vizsgálatához érdemes azokat az adatközlők anya-
nyelvének, illetve elemi és/vagy általános iskolai tannyelvének szemszögéből figyelni. 
Az anyanyelv és az óvoda megválasztásának néhány szempontja között statisztikailag 
szignifikáns összefüggés mutatható ki. Ezek: etnikai identitás_magyar, mert magyar 
óvoda és az óvoda minősége.

A magyar anyanyelvű adatközlők óvodaválasztási szempontjai között első helyen az 
óvoda tannyelve szerepel, eszerint a magyar anyanyelvű válaszadók negyede (24,5%) 
azért (is) választotta az adott óvodát, mert az magyar nevelési nyelvű. Minden ötödik 
magyar anyanyelvű adatközlő (21,1%) választott óvodát vagy óvodai csoportot magyar 
nemzetiségét (is) szem előtt tartva – ugyanez az arány (ti. ukrán nemzetiség) az ukrán 
anyanyelvűeknél 2,9%. Fontos szempont volt továbbá a magyar anyanyelvűeknél az, 
hogy a gyerek milyen nyelven (itt: magyarul) beszél: 14,3%-uk eszerint (is) választotta 
ki a gyermeke számára az óvodát.

A nem nyelvi tényezőknél érdekes szempont a már említett óvodai minőség, ame-
lyet a magyar anyanyelvűek negyede (24,5%), míg az ukrán (52,5%) több mint fele 
használta fontos és döntő tényezőként az óvoda megválasztásánál. Oka lehet az, hogy 
az ukrán nevelési nyelvű óvodákból, csoportokból nagyobb választék áll a szülők ren-
delkezésére, s az említett minőség így elsődleges szempont lehet.
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A válaszadók általános iskolai tannyelve és az óvoda megválasztása közötti össze-
függés vizsgálata azt mutatta, hogy a magyar anyanyelvű és magyar tannyelvű általános 
iskolát végzett szülők körében a legmagasabb azok aránya, akik azért (is) választották 
az adott óvodát gyermekük számára, mert az magyar nevelési nyelvű.

„Mert figyelmesek és van lehetőség arra, hogy magyar csoportba járjon a gyermekem.” – 
26_Nő_1977_Beregszász (magyar óvodás).

„Tetszett a nevelési programjuk és hogy magyar foglalkozások vannak.” – 112_
Nő_1980_Bustyaháza (magyar óvodás).

„Szeretném megtartani a magyar nyelvet” – 134_Nő_1989_Tiszaújlak (magyar óvodás).
A vizsgálatban részt vevők fele (50,3%) az iskolába készülő gyerekének ukrán tan-

nyelvű iskolát készült választani. A magyar tanítási nyelvű iskolát választók aránya 
pedig 41,8%. Tekintve, hogy a válaszadók anyanyelvükről 53%-ban magyarként nyi-
latkoztak, látható, hogy ez az arány az iskola nyelvének megválasztásánál több mint 
10%-ban csökken. A válaszolók közül 7,9% még nem tudott vagy nem döntött a kér-
désről a vizsgálat időpontjában (2015. február–március).

A megkérdezett homogén magyar szülők háromnegyede (75,5%) szándékozott 
magyar tannyelvű iskolába adni a gyerekét. Míg a vegyes házasságok egyik felénél 
ukrán tannyelvű (49,2%) iskolába készítették a gyereküket, a vegyes anyanyelvű szü-
lőpárosok másik felének egyharmada (tehát a teljes kontingens 15,3%-a) még nem 
tudta, kétharmada (tehát az összes vegyes szülőpáros 33,9%-a) pedig magyar nyelvű 
iskolába szerette volna íratni a gyerekét 2015 szeptemberében.

A szülők anyanyelve és a gyerekük részére választott iskolai tannyelv között szig-
nifikáns összefüggés mutatható ki ugyanúgy, mint a szülők elemi és/vagy általános 
iskolai tannyelve és a gyerekeknek szánt általános iskola tannyelve között.

A kapott eredmények tükrében megállapítható, hogy azok a szülők, akiknél mind-
két fél magyar nyelven végezte általános iskolai tanulmányait, magasabb arányban vá-
lasztanak a gyermeküknek is magyar tannyelvet (88,9%), mint azok a szülők, akiknél 
mindkét fél magyar anyanyelvűnek vallotta magát (75,5%).

A kérdőíves felmérés eredményeit összegezve megállapítható, hogy az óvodai neve-
lési nyelv megválasztására a szülők anyanyelve és általános iskolai tannyelve is hatással 
van, valamint a mindenkori ukrán aktuálpolitikai helyzet.

Az elemi és/vagy általános iskolai tannyelv a szülők részéről magasabb arányban 
mutat összefüggést az óvoda és később az iskola tannyelvének megválasztásával, mint 
a szülők anyanyelve.

Az eredmények alapján elmondható az is, hogy az óvoda nevelési nyelvének és az 
iskola tannyelvének megválasztását számos egyéb tényező mellett a vizsgált közösség 
számára elérhető oktatási-nevelési hálózathoz fűzött viszony is meghatározhatja. Akik 
fontosnak tartják a magyar oktatási lehetőségek elérhetőségét Kárpátalján, azok kö-
rében jóval magasabb arányban fordul elő a gyerekek magyar tannyelvű óvodáztatása, 
iskoláztatása. Akik ezt fontosnak tartják, azoknak több mint kétharmada (68,8%-a) 
magyar nevelési nyelvű óvodába járatja gyermekét. Az iskola tannyelvének megválasz-
tásánál azonban ez jelentősen csökken, s a magyar óvodák/iskolák meglétét fontosnak 
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tartók alig a fele (48,6%) adja magyar tannyelvű iskolába gyermekét – relatíve mégis 
ez a tábor mutatja a legmagasabb értékeket.

Az iskolaválasztást befolyásoló tényezők súlya 
(Atlasszal végzett keresztértelmezések)11

Az iskolaválasztást, s ezen belül is az iskolai tannyelvválasztást számos tényező 
befolyásolhatja. A továbbiakban az iskolai tannyelvválasztás összetettségére, sokrétű-
ségének a megértésére próbál rávilágítani a 2008–2013 közötti időszakban készült 
interjúk elemzése. Az említett időszakban strukturált interjúk készültek a különböző 
tanévekben iskolába kerülő gyerekek szüleivel tannyelvválasztási motivációikat kutat-
va (magyar és ukrán iskolába íratott gyermekek szüleivel egyaránt), illetve a kérdés 
szélesebb körű megvilágíthatósága érdekében iskolai tanítókkal (magyar és ukrán osz-
tályban tanítókkal) és oktatáspolitikai szakemberekkel is.

2008-ban Beregszász és Munkács két-két magyar, illetve ukrán tannyelvű iskolá-
jában készültek mélyinterjúk olyan, akkor első osztályos magyar gyerekek szüleivel, 
akik az adott intézményt választották. Ebben a vizsgálati szakaszban 8 interjú készült.

2009-ben Beregszász városának négy iskolájában (két magyar és két ukrán tan-
nyelvűben) készültek interjúk, mivel ebben a tanévben Beregszászban változott meg 
(csökkent) leglátványosabban a magyar iskolába íratott elsősök száma. Ebben az eset-
ben a szülők mellett az adott osztályokban oktató pedagógusokkal is strukturált in-
terjú készült, melyekből kiderülnek például az ukránul nem tudó, de ukrán tannyelvű 
osztályba került gyerek tanulási nehézségei, és a tanítók előtt álló ebből következő 
kihívások sokrétűsége. Ebben a kutatási projektben 12 interjú készült.

2010-ben megyei és járási szintű oktatáspolitikusokkal és oktatási vezetőkkel ké-
szültek irányított beszélgetések, 2011-ben pedig Munkácson, a város három magyar 
tannyelvű tanintézményében nyilatkoztak a megkérdezettek (tanárok, szülők, tanulók 
körében, összesen 12 interjú).

A 2012/2013-as tanévben egy kárpátaljai magyar faluban, Beregrákoson készültek 
interjúk a helyi ukrán tannyelvű iskola 6–9. osztályos tanulói körében (9 interjú), akik 
intézményesen nem tanulnak magyar nyelvet (lásd részletesebben: Séra 2009: 24–267; 
Séra 2010: 161–185; Séra 2012).

A félig strukturált interjúkat alapul véve a továbbiakban felvázolhatók azok a főbb 
döntési tényezők, amelyek hatással vannak a kárpátaljai magyar szülők iskolaválasztá-
sára, s ezáltal a tannyelvválasztásra is.

Az interjúk legépelt változatát (edge coding) Atlas.ti. szövegelemző módszer segít-
ségével sikerült kódolni. A szövegek kisebb narratív egységekre bontása és címkékkel 
való ellátása után több esetben egy-egy szövegrészhez több kód is került. Az interjúk 
egységes szövegként való kezelése szükséges volt annak érdekében, hogy a döntési 

 11 A fejezetben említett kutatások elemzését Séra Magdolna készítette.
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motivációk csoportosíthatóvá váljanak. A feldolgozás eredményeképpen összesen 102 
kód jött létre.

Az említett interjúk természetesen számos más olyan elbeszéléseket is tartalmaz-
nak, amelyek csak közvetve kapcsolódnak a szülői döntések hátteréhez – itt csak a 
szűkebb döntési motivációk kerülnek jellemzésre és összesítésre.

Az interjúk alapján megállapítható, hogy a szülők döntéseinek hátterében szim-
bolikus (vélt vagy valós elképzelések: az adott nyelv fontossága, a magyar identitás 
átadása, az államnyelv elsajátításának a motivációja) és valós érvek (az iskola elhelyez-
kedése, az oktatás színvonala, az iskolában végzettek továbbtanulási aránya) állnak. 
Míg az első csoportot jelentős mértékben befolyásolják a kisebbségi tényezők, tehát 
etnikailag nem semleges döntésekről beszélünk, addig a másik nagyobb csoportban 
olyan praktikus döntések kerülnek előtérbe, amelyeknek nincs kisebbségi vonatkozá-
suk, tehát etnikailag semleges helyen is opcióként jelennének meg az iskolaválasztás 
mozzanatában. Az erre vonatkozó korábbi kutatások többek között azt állapították 
meg, hogy az etnikailag semleges motívumok mellett a nyelvi alapú döntések is kie-
melten fontosak (vö. Papp Z. 2012: 412–413). Árendás (2012) szlovákiai magyarok 
körében végzett kutatási eredményei alapján azonban úgy véli, nem etnikus szempon-
tok alapján döntenek a szlovákiai magyar családok, hanem számos más tényező játszik 
szerepet iskolaválasztásukban: siker, társadalmi érvényesülés, elismerés és mobilitás 
(vö. Árendás 2012).

A 2008–2013 között készült interjúk alapján az iskolaválasztás szimbolikus moti-
vációi: államnyelv elsajátítása, az adott nyelven való könnyebb boldogulás, érvényesü-
lés, az anyanyelven való boldogulás fontossága, a magyar identitás fontossága, rejtett 
kompenzáció, rejtett megfelelési kényszer.

A szülői döntések hátterében azonban jelen vannak az egész oktatási rendszerre, 
az adott iskolára vonatkozó és egyéni szinten is meghúzódó iskolai tannyelvválasztást 
befolyásoló tényezők.

Az elemzés nyomán 6 főbb motívum köré csoportosíthatók a szülői motivációk. 
1. Az államnyelv elsajátításának az igénye az egyik legmeghatározóbb szülői motí-

vum, nagyrészt azon szülőknél dominál, akik ukrán tannyelvű iskolába íratták gye-
rekeiket, valamint jellemzően csak tömbterületen (Beregszász) élő szülőknél, ahol a 
környezeti nyelv a magyar, és az államnyelv ismerete nem megfelelő szintű. A nem 
megfelelő szintű államnyelvismeret valós problémaként jelenik meg a kárpátaljai ma-
gyar iskolákban, ennek számos oka ismert. Csernicskó (2012) úgy véli, mivel a magyar 
tannyelvű iskolákban a többségi nyelv elsajátítása csak nyelvórákon működik, ezért 
hatékonysága sok esetben megkérdőjelezhető (Csernicskó 2012: 152). A leggyakoribb 
vélemények között az alábbi tényezők jelennek meg: „ezen a nyelven fog csak tudni érvé-
nyesülni”, „nélkülözhetetlen, hogy tudja az államnyelvet”, „legalább a családban valaki hadd 
tudja az ukránt”, „nincs kidolgozott rendszer, nem tudják megtanulni”. 

2. Az adott nyelven való könnyebb boldogulás, érvényesülés. A szülők véleménye sze-
rint az ukrán nyelv elsajátítása a többségi társadalomban való érvényesülésnek, a társa-
dalmi mobilitásnak egyik fontos részét képezi. A szülői válaszok alapján a gyermekük 
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számára a társadalmi érvényesülés egyik lehetséges útját jelenti. Azzal, hogy a szülők 
ukrán tannyelvű iskolát választanak gyerekeik számára, egyben egy más utat, más ne-
veltetést és identitást is kijelölnek számukra. A szülői vélemények között leggyak-
rabban a következők jelennek meg: „azt szeretném, hogy neki könnyebb legyen”, „mert 
így könnyebb lesz neki az életben”, „Ukrajnában csak ukrán nyelven fog elérni valamit”, 
„Ukrajnában van, tanuljon ukránul, így fog csak érvényesülni”, „ukrán kell, hogy ne legyen 
nehézsége az életben”. 

3. Rejtett kompenzáció – a szülő azoktól a kudarcélményektől, amelyeket átélt már 
élete során, szeretné megkímélni gyermekét. A kudarcélmények a szülői vélemények-
ben nagyrészt abból fakadtak, hogy nem ismerték megfelelőképp az államnyelvet, vagy 
épp ukrán iskolába jártak, de nem tudtak beilleszkedni a többségi iskolába járó diákok 
közé. A motívumcsoport mindkét tannyelvű iskolába járó szülőknél megfigyelhető. Az 
alábbi vélemények a leggyakoribbak ebben a csoportban: „mert én orosz iskolába jártam, 
s nekem nagyon nehéz volt, azok, amik nekem problémát jelentettek, ő már fogja tudni”, 
„nekem nehéz volt magyar iskolában”, „nem tudtam kommunikálni ukránul”.

4. Rejtett megfelelési kényszer – a motívumcsoportot azon külső tényezők jellemzik 
(Ukrajna oktatási rendszere, nehéz megélhetés az országban), amelyek hatással lehet-
nek a gyerekek jövőjére. A motívum a 2008–2009-es interjúkban jelenik meg legin-
kább. A kényszert természetesen számos egyéb tényező is befolyásolhatja: a magyar és 
az államnyelv presztízse (az állam nyílt vagy burkolt kommunikációja egy adott nyelv 
használhatóságáról és jövőjéről).

Az alábbi vélemények jelennek meg ebben a csoportban: „mert ukránul kell érettsé-
gizni”, „nagyon nehéz lesz a felvételi”.

5. Az anyanyelven való boldogulás fontosságának motívuma a magyar tannyelvű is-
kolát választó szülőknél jelenik meg. Jellemzően erős, magyar identitású szülők, akik 
úgy vélik, hogy az anyanyelven való tanulással boldogulhat legjobban a gyermeke. 
Többségük homogén családból származik (kivéve Munkácsot, itt magasabb a vegyes 
házasságban elő szülők aránya, akik magyar tannyelvű iskolát választanak gyerekeik 
számára, azt a nyelvtanulás szempontjából teszik), iskolaválasztási döntésük termé-
szetes számukra. A szülők szerint „mindenképp anyanyelven kell tanulni”, „szeretném, 
ha tovább vinné az anyanyelvet”, „szeretném, ha ezen a nyelven boldogulna”, „csak ezen a 
nyelven szerezhető meg a tudás”, „saját anyanyelve nélkül elveszik a gyerek”.

6. A magyar identitás fontossága – a tárgyalt motívumokban az előző motívumokhoz 
hasonlóan a szülőknél a magyar identitás egyik velejárója az anyanyelvű oktatás, az 
anyanyelvű kultúra továbbadása, továbbörökítése. Sorbán (2000) kutatásai rámutat-
nak, hogy az iskola tannyelve mintegy „családi hagyományként adódik át generációról 
generációra” (Sorbán 2000: 21), vagyis az iskolán keresztül újratermelődik a társadal-
mi státus és a kulturális kötődések (Bourdieu 1986; 1996). Az alábbi vélemények a 
leggyakoribbak: „nekünk ez egyértelmű volt”, „szó sem esett róla, hogy orosz vagy ukrán”, 
„fontos az identitásunk, fontos nekünk, hogy a magyar identitás megmaradjon”, „el sem tud-
tunk volna mást képzelni”.
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Az interjúk alapján az iskolaválasztás valós/reális érvei: az iskola elhelyezkedése, az 
oktatás színvonala, családi és baráti minta követése, tanárok személyén alapuló dönté-
sek, az iskola felszereltsége, lehetőségei. A praktikus szempontok nagyon fontos sze-
repet játszanak az iskolaválasztásban. A lakóhely típusa, megközelíthetősége (könnyen 
eljutok-e az adott iskolába), az iskola felszereltsége (mennyire korszerű, van-e fűtés, 
vannak-e szabad idős tevékenységek) szintén fontos (különösképp a városi iskolák-
ban). A praktikus szempontok mellett az oktatás minőségének a kérdése is hangsúlyos, 
ami egyrészt az oktatók felkészültségével, másrészt a magyar iskolákba járó magas 
cigány/roma tanulók jelenlétével is összefüggést mutat.

Az iskolaválasztási döntések valós/reális érvei a következők. 1. Az iskola elhelyezke-
dése motívumcsoportba azok a praktikus érvek tartoznak, amelyek hatással vannak az 
iskolaválasztásra. Mind az ukrán, mind a magyar tannyelvű iskolát választó szülőknél 
megtalálható ez a tényező, de Munkácson például a cigány/roma szülőknél is jelen van. 
Az alábbi vélemények a leggyakoribbak: „azért, mert közelebb volt”, „mert ide vonattal is 
be tudott járni”, „nem akartuk más faluba utaztatni”, „ez volt közelebb hozzánk”.

2. Az oktatás színvonala – a kutatások keretében gyakran felbukkanó tényező a szín-
vonal kérdése. Felmerül azonban a kérdés, hogy a szülők hogyan értékelik a színvona-
lat. A szakirodalom különbséget tesz színvonal és minőség között (Mandel & Papp Z. 
2006). Míg az előbbi külső megfelelést jelent, addig az utóbbi az iskola külső és belső 
igényessége iránti kívánalomra épül. A település etnikai aránya, a cigány/roma tanulók 
megléte a magyar nyelvű oktatási rendszer minőségére is hatással van, hiszen az ará-
nyok sok esetben taszítóerőként jelennek meg a szülőknél, nem beszélve arról, hogy 
ezen tanulói csoport magas aránya sok esetben az oktatás színvonalának a csökkenését 
is maga után vonja. Itt az alábbi vélemények a leggyakoribbak: „magas itt a színvonal”, 
„gyenge itt a magyar iskola”, „sok a cigány gyerek”.

3. A családi és baráti minta követése motívum mindkét szülői csoportnál egyaránt 
megjelenik. Az iskolaválasztást sok esetben egyszerűen csak a családi hagyomány ha-
tározza meg. Ez azt jelenti, hogy a gyerek ugyanabba az iskolába jár, mint a szülei 
vagy a testvére. A családi minta követése mellett a kortárscsoport hatása is jelen van 
az iskolaválasztási tényezőknél. Egyik korábbi kutatásból például az derült ki, hogy a 
nem anyanyelvű képzés melletti döntést a vegyes etnikai baráti csoport léte döntötte el 
(Séra 2009: 241–267). „Ide járnak a testvérei”, „ide jártunk mi is”, „így a barátaival együtt 
tud iskolába menni” szülői vélemények voltak a leggyakoribbak. 

4. A tanárok személyén alapuló döntések az iskolaválasztási tényező szintén mindkét 
szülői típusnál jelen van (ukrán és magyar tannyelvű iskolába járó gyereknél egyaránt). 
A tanárok felkészültsége, az oktatási anyagok megfelelő szintű átadása mind befolyá-
soló tényező lehet. A helyi közvéleményben, kisebb csoportokban egyre több infor-
máció kering a tanárról, ez a magyar iskolaválasztás szempontjából alakíthatja negatív 
vagy pozitív irányba a választást. Kárpátalján a városokban is hasonlóképp működik 
a folyamat. Az alábbi idézetek a leggyakoribbak ebben a csoportban: „mert jó a tanító 
néni”, „itt vannak a legerősebb tanárok”, „mert jó alsós tanár van itt”.
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5. Az iskola felszereltsége, lehetőségei motívum szintén mindkét szülői csoportra jel-
lemző. Az iskolák közötti versenyben, különösen városban, sokkal hangsúlyosabban 
szerepel az, hogy a gyerek milyen környezetben tanul. A szülők hangsúlyosabban fi-
gyelnek arra, hogy az adott iskola oktatási eszközei elég modernek-e, esetleg kínál-e 
valamilyen egyéb szabad idős tevékenységet a tanulók számára. Itt az alábbi vélemé-
nyek voltak a leggyakoribbak: „meg vagyok elégedve, jól felszerelt, plasztik ablakok van-
nak”, „van interaktív tábla”, „jó kirándulások vannak”, „kimehetnek külföldre is”.

Következtetések

A kárpátaljai magyar beszélőközösség jövőjének, megmaradásának legfontosabb 
összetevője az anyanyelv, illetve a magyar identitás megőrzése, továbbadása. Az identi-
tás meghatározásában pedig jelentős szerepe van az oktatásnak, így tehát az óvodai és 
iskolai nevelésnek/oktatásnak.

A 2012-ben és 2015-ben elvégzett kérdőíves vizsgálatok alapján megállapíthatóvá 
vált, hogy a kárpátaljai óvodás gyerekek szülei értik és érzik anyanyelvük szimbolikus 
értéke mellett az anyanyelv ápolásának és fenntartásának fontosságát. Ez azt jelen-
ti, hogy a megkérdezett magyar nemzetiségű és/vagy anyanyelvű szülők a magyarság 
megmaradását szorgalmazzák, az ukrán nemzetiségű és/vagy anyanyelvű szülők pedig 
nagyrészt elismerik a helyi magyarok nyelvhasználatának létjogosultságát. Ugyanak-
kor minden megkérdezett gyermeke jövőjének tervezése, biztosítása szempontjából 
igyekszik meghozni nevelési és tannyelvválasztási döntéseit. A szülők nyilatkozatai 
szerint fontos az óvoda minőségének számbavétele a választás során. Az óvoda minő-
ségét és a benne folyó tartalmi munkát pedig – a kérdőívekből és az interjúkból kapott 
válaszok alapján – az óvodai matinék, ünnepségek alapján mérik. Minél színvonala-
sabb egyik-másik, annál inkább elégedettek, valamint ehhez a színvonalhoz ők maguk 
is igyekeznek hozzájárulni az egyes szerepekhez szükséges jelmezek megvarrásával 
vagy a csoportszoba kifestésével például. A minőséghez tartozik továbbá, ha az óvo-
dában – akár fizetős szolgáltatásként – a gyerekek a magyar és az állam nyelve mellett 
angolul is tanulhatnak.

Az iskolai tannyelv megválasztását célzó vizsgálat eredményeit összegezve, a fé-
lig strukturált interjúk elemzése alapján megállapítható, hogy a választás hátterében 
szimbolikus és valós (fentebb reális) okok is állnak.

Az interjúk alapján az iskolaválasztás szimbolikus motivációi: az államnyelv elsa-
játítása, az adott nyelven való könnyebb boldogulás, érvényesülés, az anyanyelven való 
boldogulás fontossága, a magyar identitás fontossága, rejtett kompenzáció a szülő ré-
széről, rejtett megfelelési kényszer.

Az interjúk alapján az iskolaválasztás valós/reális érvei: az iskola elhelyezkedése, az 
oktatás színvonala, családi és baráti minta követése, tanárok személyén alapuló dönté-
sek, az iskola felszereltsége, lehetőségei. A praktikus szempontok nagyon fontos sze-
repet játszanak az iskolaválasztásban. A lakóhely típusa, megközelíthetősége (könnyen 
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eljutok-e az adott iskolába), az iskola felszereltsége (mennyire korszerű, van-e fűtés, 
vannak-e szabad idős tevékenységek) szintén fontos (különösképp a városi iskolák-
ban). A praktikus szempontok mellett az oktatás minőségének a kérdése is hangsúlyos, 
ami egyrészt az oktatók felkészültségével, másrészt a magyar iskolákba járó magas 
cigány/roma tanulók jelenlétével is összefüggést mutat.

A szülői motívumok tárgyalásakor mindenképp meg kell említeni a minőség kérdé-
sét, valamint az államnyelv oktatásának a problémáját, különösen azért is, mert a szülői 
véleményekben hangsúlyos motívumként jelenik meg mindkét tényező. A kárpátaljai 
magyar közösség boldogulását Ukrajnában nehezíti, hogy alacsony szinten birtokolja 
az állam nyelvét, mely szükséges tőke az érvényesüléshez. Azok a szülők, akik ukrán 
tannyelvű iskolát választanak gyerekeik számára, döntéseiket sok esetben azzal indo-
kolják, hogy gyerekeiknek meg kell tanulniuk az államnyelvet, hiszen csak így tudnak 
majd a jövőben érvényesülni.

Nyelvészek és oktatáskutatók együttes munkája, valamint kutatásai mentén reális 
esély nyílhat a hasznos nyelvi tervezési lépésekre. A kárpátaljai magyarságnak tehát a 
jövője szempontjából nem csak jogaival, lehetőségeivel is érdemes és szükséges élnie. 
S nem feledkezhet meg arról, hogy a minőségi oktatás az egyik legértékesebb dolog a 
mai globális világunkban, amely társadalmi, illetőleg egyéni szinten is fontos, valamint 
birtokolandó dolog.
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