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1. B О Я О г О t  Р o n Н o l К t o k . – Egy kisebbségi közösség fennmaradásában 
az oktatásnak, az anyanвОlЯű iskolКhпlóгКt ПОnnmКrКНпsпnКk, s ezzel összefüggés-
ben a nyelvmegtartásnak fontos szerepe van (BEREGSZÁSZI et. al. 2001, 
CSERNICSKÓ 2009a stb.). A magyar nyelv helyzetére, annak minél több nyelvi 
szintéren való használhatóságára a nyelvi tervezés, a nyelvpolitikai döntések hatás-
sal lehetnek. 

A kárpátaljai magyar közösség szempontjából az utóbbi években több kutatás 
és tanulmány is készült a tannyelv-választásról és annak követkОгmцnвОir l, К kпr-
pпtКljКi mКРвКr kisОЛЛsцРi köгössцР КnвКnвОlЯű iskolКhпlóгКtпról цs КnnКk ПОnn-
maradásáról, oktatáspolitikáról és nyelvi jogokról (BALOGH–MOLNÁR 2008, 
CSERNICSKÓ 2009a, 2010, FERENC 2009, MOLNÁR 2009, SÉRA 2009 stb.). E kutatá-
sok és tanulmányok, a helyi magyar közösséget befolyásoló társadalmi és nyelvi 
problémák hatásaként születtek: hiszen az elmúlt évek ukrán állami nyelv- és okta-
táspolitikájának következtében ОРвrО töЛЛ kпrpпtКljКi mКРвКr sгül  КНtК ukrпn tКn-
nвОlЯű iskolпЛК К РвОrОkцt. 

A fent említettek hatására írásom az alábbi kérdésekre keresi a választ: 1) Je-
lenleg a kárpátaljai magyar nyelvészek és oktatáspolitikusok hogyan látják a nyelvi, 
nyelvpolitikai helyzetet, milyen oktatási stratégiái vannak a kárpátaljai magyar kö-
zösségnek, illetve az elmúlt három év viszonylatában (ismerve a sokszor megválto-
zott állami oktatási, kisebbségi és politikai helyzetet) milyen lépések történtek 
nyelvi céljaink elérése. 2) A kárpátaljai oktatásügy és Beregszász város hivatalos ál-
lКmi ЯОгОt i hoРвКn lпtjпk К kutКtпs tпrРвпt kцpОг  oktКtпspolitikКi цs nвОlЯtervezé-
si kérdéseket. 3) A 2008-ban beiskolázott, jelenleg harmadik osztályba járó tanulók 
szüleivel készített mélyinterjúk alapján tannyelv-választási döntésük hátterére kere-
sem a választ, valamint arra, hogy döntésük beváltotta-О К hoггп Пűгött rОmцnвОkОt. 

TКnulmпnвom hпrom rцsгЛ l цpül ПОl. Aг Оls  rцsгЛОn К tannyelv-választás 
néhány szegmensét szeretném kiemelni, melyek hatással lehetnek a kárpátaljai ma-
gyar közösségre (is), majd mélyinterjúk segítségével szeretném bemutatni, hogy a 
kпrpпtКljКi mКРвКr nвОlЯцsгОk, oktКtпsi ЯОгОt k hoРвКn lпtjпk К jОlОnlОРi nвОlЯpoli-
tikai helyzetet, végezetül pedig az eddigi kutatási eredményeimre alapozva szeret-
ném ismertetni a megkérdezett kárpátКljКi mКРвКr sгül k tКnnвОlЯ-választási dönté-
seit (motivációit), valamint azt, hogy döntéseik beváltották-О К hoггпjuk Пűгött 
reményeket. 

2. A  t a n n y e l v - v á l a s z t á s r ó l . – Aг КnвКnвОlЯű oktatással, a tannyelv-
választással és annak társadalmi következményeivel kapcsolatosan számos kutatási 
eredmény áll rendelkezésünkre (BARTHA 1999, 2003, BEREGSZÁSZI et. al. 2001, 
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GÖNCZ 1995, KOLLÁTH 2009, LANSTYÁK 1995, PÉNTEK 2009, SKUTNABB–
KANGAS 1997, SORBÁN 2000, 2009 stb.). A nem anyanyelven való oktatás, a tan-
nyelv hatása rövid- (К Нiпkok Оl mОnОtОlО lпsН GÖNCZ 1995, LANSTYÁK 1995, 
MOLNÁR 2009) és hosszú távon is következményekkel járhat (pl. nyelvcsere). Ezzel 
kapcsoltban GÖNCZ LAJOS így fogalmaz: „ha az egyik nyelv hatásai és használata 
csak a családrК, ОsОtlОР К lОРsгűkОbb környezetre korlátozódik, az élet minden más 
tОrülОtцn К mпsik nвОlЯ цs kultúrК hКtпsКi цrik К РвОrОkОt, ЯilпРos, hoРв Кг Оls  
nвОlЯ ОlsorЯКН, цs hОlвцt Кг Оr sОЛЛ hКtпsokkКl Лíró ЯОsгi пt” (GÖNCZ 2004: 274). 

A kárpátaljai magyarságnak kisebbségi helyzetцЛ l kiПolвólКР UkrКjnК állam-
polgáraiként érdeke az ukrán nyelv elsajátítása, azonban nem mindegy, hogy ezt 
milyen módszer, illetve móНsгОrОk sОРítsцРцЯОl цrik Оl, mОРtКrtjпk/mОР rгik-e köz-
ЛОn mКРвКr iНОntitпsukКt, КnвКnвОlЯű kultúrпjukКt, КnвКnвОlЯi iskolahálózatukat, 
vagy elindulnak a többségi társadalomba való beolvadás, az identitásvesztés, a 
nyelvcsere útján. 

Aг цrЯцnвОsülцshОг, К tпrsКНКlmi moЛilitпshoг minНОnОkОl tt töЛЛnвОlЯűЯц 
kell válnia a kárpátaljai magyarnak, azaz az anyanyelvén kívül birtokolnia kell még 
az állam nyelvét, amelyben él, valamint (legalább) egy idegen nyelvet is (vö. BE-
REGSZÁSZI 2002). 

A kisebbség, s így beleértve a kárpátaljai magyar kisebbségek céljaival kap-
csolatosan BARTHA CSILLA is így fogalmaz:„A nyelvi kisebbségek számára célként 
kitűгött, К minНkцt nвОlЯ mКРКs sгintű tuНпsпn КlКpuló kцtnвОlЯűsцРОt kisОЛЛsцРi 
helyzetben dolgozó szakemberek […] túlzott idealizmusnak tekintik, s megállapít-
jпk, hoРв К kцtnвОlЯűsцР tКrtós ПönnmКrКНпsпnКk is К kisОЛЛsцРi nвОlЯ НominКnМiá-
ja a záloga, tehát a kisebbséginyelv-domináns bilingvizmus, hiszen ekkor a legke-
ЯОsОЛЛ Кг Оsцlв ОРв új, nвОlЯМsОrцЛОn ЯцРг Н  ОРвnвОlЯűsцР lцtrОjöttцrО” (BARTHA 
2003: 60, lásd még: CSERNICSKÓ 2008, LANSTYÁK 1996).  

Hogyan is érhetjük el ezt? A kárpátaljai magyar közösség reális célja minde-
zek tudatában az, hogy az úgynevezett a n y a n y e l v - d o m i n á n s  h o z z á a d ó  
( a d d i t í v ) kцtnвОlЯűsцРОt КlКkítsК ki К kisОЛЛsцРi tКnulók ОsОtцЛОn. Eг pОНiР Кгt 
jelenti, hogy a gyerek az anyanyelve megtartása mellett sajátítja el a többségi nyel-
vet olyan sгintОn, КmОlв lОhОt Яц tОsгi К tпrsКНКlmi intОРrпМiót, пm nОm ЯОsгцlвОz-
teti az anyanyelve megtartását (CSERNICSKÓ 2008). 

3. N y e l v i  é s  o k t a t á s i  k é r d é s e k  a z  e l m ú l t  é v e k  v i s z o n y -
l a t á b a n  K á r p á t a l j á n . – Munkám e részében irányított interjúk segítségével 
arra keresem a választ, hogy a helyi nyelvészek, oktatási ügyekben kompetens sze-
mélyek hogyan látják a jelenlegi oktatási és nyelvi kérdéseket, mi befolyásol(hat)ja 
a közösség nyelvi és oktatási helyzetét, mennyire tudunk érvényesülni anyanyel-
ЯünkkОl különЛöг  nвОlЯhКsгnпlКti sгíntОrОkОn, milвОn jöЯ ЛОli ОlkцpгОlцsОik ЯКn-
nak az anyanyelvi oktatási hálózattal kapcsoltban. Az irányított interjúk meghatáro-
zott témakörök mentén épülnek fel: általános kérdések, oktatási koncepció, nyelvi 
Мцlok, múlt цs jöЯ . AНКtköгl im ЯoltКk: Orosг IlНikó (O. I.), К II. RпkóМгi FОrОnМ 
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KпrpпtКljКi MКРвКr F iskolК ОlnökО, К KпrpпtКljКi MКРвКr PОdagógus Szövetség 
elnöke; CsОrniМskó IstЯпn (Cs. I.), К HoНinkК AntКl IntцгОt ЯОгОt jО, К II. RпkóМгi 
FОrОnМ KпrpпtКljКi MКРвКr F iskolК rОktorhelyettese; Braun László (B. L.), a Kár-
pátaljai Megyei Tanács kisebbségek oktatásával foglakozó osztályának a vezet jО; 
Tokár Ljudmilla (T. L.), BОrОРsгпsг Vпrosi OktКtпsüРвi OsгtпlвпnКk К ЯОгОt je; 
Kincs Gábor (K. G.), Beregszász városának alpolgármestere, az Ukrajnai Magyar 
Demokrata Szövetség alelnöke. A szövegben idézett interjúrészleteknél a nevek 
utпn гпrójОlЛОn tКlпlhКtó ЛОtűkóНokrК hiЯКtkozom majd. Az interjúk és az említett 
témakörök vázlatai alapján három fontos értelmezési vonal látszik körvonalazódni. 

A) M ú l t  é s  j e l e n . – Csernicskó István elmondása alapján a nyelvi és ok-
tatáspolitikai helyzetet a kárpátaljai közösség viszonylatában csak tágabb értelem-
ben lehet vizsgálni, ismerve mind a többségi (az ukrán állam), mind pedig a regio-
nális (Kárpátalja) jellegzetességeket, hiszen ezek a jellegzetességek képezik a 
gyökereit a közösség jelenlegi nyelvi problémáinak is. Hiszen: „Ott akarnak egysé-
ges és oszthatatlan, egy akaraton álló nemzetállamot létrehozni, ahol az államot al-
kotó régiók hihetetlenül er sОn Оltцr  РКгНКsпРi, ОtnikКi, nвОlЯi цs politikКi ПОjl -
déstörténeten estek át” (Cs. I.). UkrКjnпЛКn jОlОnlОР mОРosгtottsпР ПiРвОlhОt  mОР 
nyelvi, kulturális, gazdasági és politikai szinten is a nyugati és keleti régió között 
(lásd Л ЯОЛЛОn: CSERNICSKÓ 2009b). Ennek kapcsán Orosz Ildikó az elmúlt évek-
hez visгonвítЯК s К köгössцР jОlОnlОРi joРКirК цs hОlвгОtrО utКlЯК К köЯОtkОг t 
mondta: „sokkal rosszabb, mint 20 évЯОl ОгОl tt”. Azokon a vívmányokon, melye-
ket 1996-ban már kiharcolt magának a helyi magyarság, nem tud továbblépni, je-
lenleg ezeket próbálja megtartani (lásd Л ЯОЛЛОn: OROSZ 2007). A magyar oktatási 
hálózat kiépítése KпrpпtКljпn mпr К sгoЯjОt iН sгКkЛКn ОlkОгН Нött, ОnnОk ЛОПОjОгé-
sО К RпkóМгi F iskolК lцtrОhoгпsпЯКl ЯКlósult mОР. „LцtrОjött К П iskola, létrehozta 
a magyar oktКtпsnКk, К kпrpпtКljКi mКРвКr oktКtпsnКk К ПОls  struktúrпjпt. NОm Яolt 
ilyen. Tehát befejezte ezzel az iskolahálózatot” (B. L.). Braun László hozzátette, 
hoРв К П iskolК lцtrОhoгпsК Оr sОn ОmОltО цs ОmОli mК is К mКРвКr nвОlЯ presztízsét 
Kárpátalján. Emellett pedig tudományos és kulturális tevékenységet is ellát, mely 
fontos szerepet tölt a magyar közösség szempontjából. 

EРв köгössцР iНОntitпsпrК, nвОlЯhКsгnпlКtпrК sгпmos küls  tцnвОг  hКt. A he-
lвi mКРвКr köгössцРЛОn ЯцРЛОmОn  folyamatokat mind az ukrán államban, mind 
pОНiР К mКРвКr пllКmЛКn ЯцРЛОmОn  РКгНКsпРi, politikКi цs tпrsКНКlmi Япltoгпsok 
egyaránt befolyásolják. Ennek következtében például a magyarok identitására, okta-
tására pecsétet nyomó 2004-es évet „vízválasztó” évnek nevezi Orosz Ildikó: „mi-
szerint az ukrán nemzeti érzés épp a csúcson volt, míg a magyar nemzeti érzés ép-
pen mélyponton volt Kárpátalján”(lásd Л ЯОЛЛОn OROSZ 2007). (Magyarországon 
2004. december 5-цn nцpsгКЯКгпsЛКn nОm tпmoРКttпk ОlОРОnН  КrпnвЛКn К hКtпron 
túliКk kОtt s пllКmpolРпrsпРпról sгóló törЯцnвt. Míg Ukrajnában 2004-ben az úgy-
nevezett narancsos forradalomban következtében született meg az új ukrán nemzet.) 

Az oktatással, az oktatási stratégiákkal kapcsolatosan Orosz Ildikó hozzátette, 
hogy Ukrajna oktatási törvénye, oktatási elképzeléseik az ország gazdasági, társa-
dalmi és politikai stabilitástól függtek és függnek ma is: „Majd amikor bevezették 
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újrК Кг új ЯКlutпt, UkrКjnК kОгНОtt tКlprК пllni, kОгНОtt mОРОr söНni mint пllКm, Кk-
kor újra nemzetállamot akart létrehozni. És újra ezzel a problémával kezdtünk el 
szembesülni, ’98-ban, amikor újra elkezdték ezeket a vizsgaközpontokat létrehozni, 
az új oktatási törvényt, ami visszanyúlt a ’98-as koncepcióhoz. Tehát egy tízéves 
pОrióНus múlЯК újrК Оl jön Ог a gond. Közben viszont a magyarság immunrendsze-
re legyengült”. 

Összegezve, a kárpátaljai magyar közösség helyzetét meghatározza az, hogy 
kisebbségi helyzetben él és ki van téve a többségi és anyaországi hatásoknak, mely 
hКtпsok ОРвКrпnt Оr síthОtik цs РвОngíthetik a helyi magyar közösséget. Továbbá az 
elmúlt 20 év viszonylatában kiépült az oktatási hálózat, tudományos és kulturális 
élet. 

B) P r o b l é m á k ,  n e h é z s é g e k . – Az interjúk alapján számos olyan prob-
léma, nehézség fogalmazódik meg, melyek befolyásolják az anyanyelven való okta-
tást, a nyelvi problémákat, valamint a további lehetséges megoldásokat annak érde-
kében, hogy a helyi közösség érdekeit ismerve és figyelembe véve valóban 
ОrОНmцnвОs nвОlЯtОrЯОгцsr l, illОtЯО nвОlЯtОrЯОгцsi lцpцsОkr l ЛОsгцlhОssünk. 
Csernicskó István szerint: „a szomorú helyzet, hogy a rendszerváltozás óta máig 
sincs összehangolt magyar nyelvpolitika és nyelvtervezés”. Továbbá nehézséget je-
lent még, hogy „kárpátaljai magyar oktatás is, ki van szolgáltatva a hatalomért 
ОРвmпs köгött küгН  politikai elitek ideológiai céljainak” (Cs. I.). Épp ezért e célok 
és törekvések függvényében folyamatosan alakulnak és változnak az elképzelések 
Кг oktКtпst цs nвОlЯhКsгnпlКtot illОt Оn, hisгОn К jОlОnlОРi hОlвгОtЛОn К magyar 
nyelv hosszú távon való fennmaradása ma Kárpátalján (is) politikai tцnвОг k ПüРg-
vénye, hiszen a nyelvvesztés és nyelvcsere folyamata csak akkor állítható meg, ha a 
nyelv használati körét (törvény által garantálva) kiЛ Яítik – vélekedik Csernicskó 
István. (A nвОlЯМsОrцr l lásd BARTHA 1999, BORBÉLY 2001: 34, GAL 1991.) A cé-
lokkal kapcsolatosan Orosz Ildikó hozzátette: „Nem látok egységes célt. Azt látom, 
hogy a mostani helyzetben mindig a pillanatnyi kihívásra adott válaszok a jellem-
г k. TОhпt ninМs ОРв ОРвsцРОs strКtцРiК. TОhпt nОm lпtok most ОРв пtПoРó olвКn 
koncepciót annak ellenére, hogy ilyen koncepciók születtek”. EгОkОt mОРОr sítve 
Braun László így vélekedik a kárpátaljai magyarságról: „kis közösség ukrajnai szin-
ten, kis közösségnek számít, védekezésre szorul: tehát a politikпt nОm  КlkotjК. лs 
Кгt kОll monНКni, hoРв Ог mцР hОlвi sгintОn is íРв ЯКn. Nos, Ог ОРвПКjtК ЯцНОkОг  
álláspont, amit a magyar közösség folytat”. „Ha a helyzetet kellene röviden jelle-
mezni, akkor azt mondanám, hogy kiszolgáltatott és nehéz, de nem reménytelen” – 
mondta Csernicskó. 

A kárpátaljai magyar oktatási hálózatnak az a legnagyobb problémája, hogy 
irányítпsпЛКn К nКРвpolitikпЛКn jОlОnlцЯ k hoггпk mОР К НöntцsОkОt (mцР К magyar 
tКnnвОlЯű iskolпkЛКn is, mцР hК Ог nОm is lпtsгik minНiР). Nagy gondot jelent az 
oktКtпsi rОnНsгОr Оr s МОntrКliгпlпsК, ЯцlОkОНnОk КНКtköгl im. „Ukrajnában az okta-
tпsi rОnНsгОr Оr sen centralizált, a kisebbségi oktatás semmilyen önállóságot nem 
élvez”(Cs. I.). „Az ukrán oktatási rendszer, mint egyébként több minden más is, 
központosított”(B. L.). „Sajnos a programon nem tudunk választani, mert azon nem 
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tudunk, mert az kijevi. És a felvételinél úgy vizsgáznak, ahogy ezt kérik” (T. L.). 
További problémákat jelent „az Európa nagy részét s egyben Ukrajnát és Kár-

pátalját is цrint  НОmoРrпПiКi hullпmЯölРв” (Cs. I.), melynek következtében fel fog 
merülni majd a kérdés, „hogy hogyan tartsuk meg ezeket az iskolákat. […] ha így fog 
menni tovább, ilyen lesz a népességszaporulat, népességnövekedés vagy -csökkenés, 
hogy ezeket az iskolákat le kellesz építeni” (B. L.). A nemzetközi szervezetek (pél-
dául az ENSГ) Оl rОjОlгцsОi sгОrint EurópК kОlОti ПОlében (beleértve a Kárpát-
mОНОnМцt is) Кг ОlköЯОtkОгОnН  nОРвЯОn цЯЛОn Кг orsгпРok lКkossпРпnКk К jОlОnt s 
МsökkОnцsО ПiРвОlhОt  mКjН mОР (CSETE et. al. 2010: 47). Mindezek mellett a 
Kárpát-medencei magyarsпР НОmoРrпПiКi МsökkОnцsцt hпrom tцnвОг  ЛОПolвпsolja: 
természetes fogyás, a migráció és az asszimiláció együttes hatása. 

Az oktatási rendszerrel kapcsolatban továbbá problémaként fogalmazódott 
meg az érettségi és felvételi rendszer Ukrajnában, mely hatással volt mind a fels -
oktКtпsЛК ЛОkОrül  mКРвКr КnвКnвОlЯű Нiпkok КrпnвпrК, minН Кг ukrпn tКnnвОlЯű 
iskolákban tanuló magyar diákok létszámának a megnövekedésére (CSERNICSKÓ 
2009 b, OROSZ 2010). „A mКРвКr КnвКnвОlЯű Нiпkok гsпkutМпЛК kОrülnОk, цs Лi-
гonвtКlКnsпРot jОlОnt minН К ЯцРг sök, minН pОНiР Кгon sгül k sгпmпrК, КkiknОk 
РвОrОkОik iskolКЯпlКsгtпs Оl tt пllnКk” – vélekedik Braun László. Az oktatás kime-
nОtцnОk цs К sгül k ЛiгonвtКlКnsпРпnКk К mОРlцtО К ПОls oktatásban is jelentkezik. 
KinМs GпЛor sгОrint: „SКjnos К ПОls oktКtпsЛК, К ПОls oktКtпsi intцzményekben is, ha 
ЯКlКki ЛОkОrül цs ОlЯцРгi, tОsгОm Кгt К П iskolпt, Кkkor ninМs pОrspОktíЯпjК. Akпr-
hova elmehetnek. Ezek jó tudású gyerekek, akárhova elmehetnek, de ukránul nem 
tudnak” (lásd még: CSERNICSKÓ–BEREGSZÁSZI 2010, FERENC 2010). 

 Kincs Gábor szerint a mКРвКr iskolКhпlóгКt műköНцsцЛОn „gyermekbeteg-
ség”-ként jelenik meg, hogy a magyarokat elkülönítve tanítják: „viszont megvan a 
gyerekbetegsége, a magyart, a magyarokat elkülönítve, elszeparálva nevelik az uk-
ránoktól. És ez aztán rányomja a bélyegét a további a további boldogulásukra te-
hát”. Ami további nehézség és kihívás elé állítja mind a sгül kОt, minН pОНiР К ma-
РвКr oktКtпsi intцгmцnвОkОt: К mКРвКr tКnnвОlЯű iskolпkЛК jпró romК/cigány 
tanulók magas aránya (lásd BRAUN et al. 2010). Egy ide vonatkozó kutatás eredmé-
nвОi sгОrint К sгül k ОРв rцsгО úРв цrгi, hoРв К mКРвКr tКnnвОlЯű óЯoНпkЛКn цs is-
kolákban csökken az oktatás színvonala, mert ezekben az intézményekben magas a 
romК tКnulók lцtsгпmК. A romпkkКl sгОmЛОni Оl ítцlОtОssцР, illОtЯО Кг ukrпn okta-
táspolitikК hКtпsК miКtt sok sгül  sгпmпrК Кг ukrпn tКnnвОlЯű iskolК ЯonгóЛЛ, mint 
К mКРвКr tКnnвОlЯű oktКtпsi intцгmцnв (i. m. 74, BALOGH–MOLNÁR 2008). 

ToЯпЛЛi proЛlцmпt jОlОnt Кг oktКtпs min sцРцnОk К proЛlцmпjК. „Jelenleg a 
magyar iskoláknak nemcsak az a problémája, hogy az ukrán nyelv oktatása, hanem 
minden egyes tantárgy oktatása. TОhпt К min sцРРОl óriпsi proЛlцmпk vannak. Az 
oktКtпs min sцРцЯОl” (B. L.). CsОrniМskó IstЯпn sгОrint К sгül k ОРв rцsгО úРв Яцli, 
hoРв Кг ukrпn tКnnвОlЯű iskolпkЛКn К РвОrОkük több tudásra tehet szert, mint a ma-
РвКr tКnnвОlЯű iskolпkЛКn. „És egy-ОРв sгül  mК már nemcsak azért adja ukrán is-
kolпЛК К РвОrОkцt, mОrt ott ukrпnul ПoР tКnulni цs lОhОt sцРО ЯКn toЯпЛЛtКnulni, ha-
nОm Кгцrt is, mОrt К sгül k sгОrint joЛЛКn tКnítКnКk ОРвОs ukrán iskolákban, 
Оr sОЛЛОk К tКnпrok цs töЛЛОt tuН mОР К РвОrОk, mint ОРв mКРвКr iskolában” (Cs. 
I.). A problémákat súlyosbítja a magyar nyelv presztízsének a csökkenése, mely két 
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irпnвЛól is mОРПiРвОlhОt . EРвrцsгt Кг ukrпn пllКm Кгt suРКlljК, hoРв Кг országban 
az érvényesülés, a boldogulás feltétele az ukrán nyelv magas fokú ismerete, más-
részt a magyarországi politikai döntések hatása szintén hasonlóan érintette a magyar 
iskolahálózatot azáltal, hogy az oktatási-nevelési támogatást olyan személyek is 
igényelhették, akiknek a gyermeke nem magyar oktatási intézménybe járt – fogal-
mazott Csernicskó István. Fontos problémaként emelte ki Tokár Ljudmilla a ma-
gyar iskolások tankönyvellátásnak a problémáját: „Szóval nem minden évben adnak 
újat. Pont ez a 10. osztály úgy esett bele, ezért nem érkeztek a tankönyveket meg 
sem csinálni, most kezdik. Hát elektronikusan az interneten megvan. Most az uk-
ránról besгцlОk. лs tuНni kОll, hoРв К mКРвКr nвОlЯű könвЯОt МsКk Кkkor tuНjuk 
megkapni, ha megvan az ukrán és lefordították. Mivel még ukrán sem volt, ezért 
nehéz lesz. A magyar gyerek nem tudom, mikor fog a könyvhöz jutni. De reméljük, 
hogy majd jöЯ rО”. 

C) M e g o l Н п s o k ,  j ö Я Л О l i  l ц p ц s О k . – A múlt és a jelen összefüggé-
sei, valamint a nehézségek és problémák mellett az interjúkban megfogalmazódnak 
ОРвПКjtК ОlkцpгОlцsОk, strКtцРiпk, mОРolНпsok К nвОlЯцsгОk, oktКtпsi ЯОгОt k цs hi-
vatalnokok elmondásai alapján. 

A szerteágazó és nem egységes stratégiákkal kapcsolatosan Orosz Ildikó a 
megoldást abban látja, ha megszületnének valamiféle egyezségek, ha valamiben 
meg tudnának egyezni a pártok, szervezetek: „Ennek meg azt látom, az a feltétele, 
hogy a magyar állam azt mondja, hogy a született különböг  sгintű НokumОntumok 
alapján mit tart használhatónak, és mi az, amit segíteni kéne. De ebben a döntést 
nem látom se itt, se ott”. HКsonlókцpp ЯцlОkОНik Оrr l CsОrniМskó IstЯпn is: „A 
nyelvi probléma érdemi megoldására csak akkor kerülhet sor, ha a két, nagyjából 
Кгonos Оr kОt moгРósítКni kцpОs politikКi tпЛor kompromissгumot kОrОs цs talál”. 
A legfontosabb nyelvi céljainkat Csernicskó István az alábbiakban fogalmazta meg: 
„a magyar identitás és az ahhoz szorosan kapcsolódó magyar nyelv és kultúra meg-
rгцsО; К mКРвКr nвОlЯ minцl sгцlОsОЛЛ körű hКsгnпlКtпnКk ЛiгtosítпsК; ОггОl pпr-

huzamosan integráció az adott állam társadalmi szerkezetébe; olyan tudás és kés-
zségek, képességek (kompetenciák) kialakítása, melyek révén a közösségek (és 
azok alcsoportjai) megfogalmazhatják saját válaszaikat a folyamatosan újratermel -
Н , mОРújuló nвОlЯi цs tпrsКНКlmi kihíЯпsokra”. 

Kincs Gábor az iskolák, a tannyelv és az államnyelv ismeretével kapcsolatban 
ОlmonНtК, hoРв olвКn „kцttКnnвОlЯű” iskolпt kцpгОl Оl,”amelyekben az adott nem-
zetiségnek privilégiumai vannak, az adott nemzetiségnek a céljait veszi figyelembe, 
НО uРвКnКkkor, mint EurópпЛКn Лпrhol, К kцttКnnвОlЯű iskolпknКk К ПunkМiójпt is 
betölti”. (MОРjОРвгОnН , hoРв К „töЛЛsцРi nвОlЯ ОlsКjпtítпsК uРвКnis Кkkor lОhОt 
eredményes, ha azt az anyanyelvi ismeretekre alapozva, második nyelvként oktat-
ják; nem pedig úgy, mintha a gyerekek már az iskolába lépéskor beszélnének ukrá-
nul” (CSERNICSKÓ–GÖNCZ 2009: 4). 

Orosг IlНikó К mКРвКr iskolпk min sцРi romlпsпЯКl, К ЯОrsОnвkцpОs mцlв is-
mОrОtОk mОРsгОrгцsцЯОl цs К töЛЛnвОlЯűsцРРОl kКpМsoltЛКn К KпrpпtКljпn műköН  
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egyházi líceumoknКk sгпn ОlmonНпsКi КlКpjпn nКРвoЛЛ sгОrОpОt К jöЯ ЛОn: „Olyan 
oktatási központokká kéne válni ezeknek a hat regionális líceumoknak, mely szel-
lemiségében magyar és vallásos: katolikus (görög vagy római) és református. A tu-
Нпs sгОmpontjпЛól pОНiР moНОrn, mОlв ЛiгtosítjК К kцt iНОРОn nвОlЯ mОРПОlОl  sгin-
tű ОlsКjпtítпsпt, mОlв ukrпn, КnРol, ЯКlКmint КН ОРв КlКpos ПОlkцsгülцsi ПОltцtОlt, 
mОlв ОРвsгОrrО lОhОt Яц tОsгi Кг ott ЯцРг  Нiпkok sгпmпrК, hoРв Кг ukrпn ОmОlt-
sгintűnОk mОРПОlОljОn”. JОlОnt s különЛsцРОk ПiРвОlhОt k mОР Кг oktКtпs min sé-
РцЯОl kКpМsoltЛКn К KпrpпtКljпn műköН  tОhОtsцРРonНoгó intцгmцnвОk (Рimnпгi-
umok, egyházi líceumok) és a hagyományos falusi és városi iskolák között, mely 
különbségek a kutatások alapján az érettségi és felvételi eredményekben is megmu-
tatkoztak (OROSZ 2007, BEREGSZÁSZI–CSERNICSKÓ 2003). 

Csernicskó István szerint az oktatás színvonalának a biztosítása a követelmé-
nyek és eredmények összevetésének a függvénye is, hisz olyan képzési színvonalat 
kell biztosítani, mely piacképes, illetve olyan készségeket kell kialakítani, melyek a 
jöЯ ЛОn К НiпkoknКk lehОt Яц tОsгik Кг önпlló tКnulпst цs ismОrОtsгОrгцst is. BrКun 
Lпsгló sгОrint ОгОkОt К jöЯ ЛОli lцpцsОkОt törЯцnвi Лiгtosítпs пltКl lОhОt Оlцrni. „Ami 
biztonságot jelent, az a törvény, a törvényi garancia, ami egy politikai dolog. Politi-
kai garancia, hogy garantálva legyen, államilag törvényben a nemzetiségi iskolák 
műköНцsО, ПОnnmКrКНпsК цs К mОРПОlОl  ПОltцtОlОk Лiгtosítása”. Az Alkotmány 53. 
cikkelye értelmében a nemzeti kisebbségeknek joguk van arra, hogy, hogy nyelvü-
kön tanuljanak, tanulhassanak, vagy nyelvüket tanulják. „A kisebbségi oktatás egy 
ország oktatási rendszerének alrendszerét képezi, melynek fenntartása állami fela-
dat, hiszen a rцsгtЯОЯ k (oktКtпsirпnвítók, pОНКРóРusok, Нiпkok) К töЛЛsцРi nОm-
zethez tartozó állampolgársághoz hasonlóan szintén az adott ország állampolgárai” 
(CSERNICSKÓ 2010: 480). 

Ahhoz, hogy a kárpátaljai magyar közösség megtarthassa iskolahálózatát és 
anyanyelvét, hosszabb távlatokban identitását, számos politikai, oktatási és nem kis 
mértékben nyelvtervezési lépésre is szükség van. 

4. A г  o k t К t п s p o l i t i k К  Р в К k o r l К t i  k ö Я О t k О г m ц n в О i r l  
( s г ü l k k О l  k ц s г í t О t t  i n t О r j ú k  К l К p j п n ) . – Tanulmányom további ré-
szében eddigi kutatási eredményeimre alapozva szeretném bemutatni a megkérde-
гОtt ЛОrОРsгпsгi mКРвКr sгül k ЯпlКsгКi КlКpjпn, hoРв mОlвОk К ПontosКЛЛ tКpКsгta-
latok a gyerekük iskolai tannyelvével kapcsolatosan, valamint az elmúlt három év 
(3. osztályos gyerekek szüleit kérdeztem meg) beváltotta-e tannyelv-választási dön-
tцsük К hoггп Пűгött rОmцnвОkОt. Eddig az elmúlt két tanév viszonylatában vannak 
Оmpirikus КНКtКim К tцmпt illОt Оn, Кг ОrОНmцnвОkr l puЛlikпМiókЛКn цs konferen-
cia-Оl КНпsokon számoltam be (SÉRA 2009, 2010b).  

A kutatás több, egymással össгОПüРР  Оmpirikus ЯiгsРпlКtrК цpül. A ЯiгsРпlКt 
Оls  ПпгisпЛКn BОrОРsгпsгЛКn2 (a 2008/2009-es tanév során) irányított beszélgeté-

                                                           
2 ViгsРпlКtomКt BОrОРsгпsгЛКn ЯцРОгtОm, Кhol Кг Оl г  цЯОkhОг ЯisгonвítЯК jОlОnt sОn МsökkОnt К 
mКРвКr КnвКnвОlЯű Оls s Нiпkok КrпnвК, Кkik mКРвКr tКnnвОlЯű iskolпЛКn kОгНhОttцk mОР tКnulmá-
nyaikat a 2009-es évben. Ennek egyik oka épp Beregszász város magyar többségűsége lehet, melynek 
kösгönhОt Оn Кг КnвКnвОlЯ tпmoРКtottsпРК Кг iskolпn kíЯül is mОРЯКn. A mпsik ok pОНiР, sгintцn К 
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seket kцsгítОttОm Оls  osгtпlвos РвОrmОkОk sгülОiЯОl. Az irányított beszélgetések 
témaköreit úgy alakítottuk, hogy az interjú során kiderüljön, mi befolyásolta a szü-
l ket abban, hogy ukrán, illetve mКРвКr tКnnвОlЯű iskolпЛК írКttпk РвОrОkОikОt, цs 
hogy tisztában vannak-e azzal, hogy ezek a döntések milyen hatással lesznek a gye-
rОk jöЯ jцrО, tпrsКНКlmi mobilitására (vö. SÉRA 2009, SÉRA 2010a). 

ViгsРпlКtunk КlКpjпn К sгül kОt Кг КlпЛЛi tцnвОг k ЛОПolвпsoljпk, illОtЯО moti-
Япljпk К tКnnвОlЯ mОРЯпlКsгtпsпЛКn: sгoМiпlis tцnвОг k (ЯОРвОs hпгКssпР, ЯКllпs, 
КnвКРi hОlвгОt), К tпrsКНКlmi moЛilitпssКl össгОПüРР  sгtereotípiák (könnyebb lesz a 
továbbtanulás, jobban kap munkát, ha tudja az államnyelvet), a nyelvtudás meg-
szerzésének az igénye, valamint az oktatás színvonala. Azok a megkérdezett kárpá-
tКljКi mКРвКr sгül k, Кkik Кг ukrпn tКnnвОlЯű ОlОmi iskolпt ЯпlКsгtottak gyerekeik 
sгпmпrК, К köЯОtkОг kkОl inНokoltпk НöntцsükОt: nО lОРвОn olвКn nОhцг К РвОrОk-
nek, mint nekik volt (a többségi nyelv ismeretének hiányából fakadóan), tanuljon 
meg ukránul, tanuljon ukránul, mert ezen a nyelven fog csak tudni érvényesülni, il-
letve az ukrán iskolában magasabb az oktatás színvonala. Azok a megkérdezett ma-
РвКr sгül k, Кkik mКРвКr tКnnвОlЯű ОlОmi iskolпt ЯпlКsгtottКk РвОrОkОik sгпmпrК К 
köЯОtkОг kkОl inНokoltпk НöntцsükОt: К sгül k is Кг КНott iskolпЛК jпrtКk, iН sОЛЛ 
gyerekeik is az adott intézményben tanulnak (mintegy közösségi szokásjog alap-
ján), egy magyarnak ez a természetes, el sem tud képzelni más választást (SÉRA 
2009, SÉRA 2010a.) 

A kutatás második fázisában, a 2009/2010-es a tanév folyamán újra megismé-
teltem a vizsgálatot (szintén Beregszászban) 2009-ЛОn ЛОiskolпгott Оls s kisРвОr-
mekek szüleivel, valamint a kutatópontul ЯпlКsгtott mКРвКr, illОtЯО ukrпn tКnnвОlЯű 
beregszászi iskolákban elemi osztályban tanító pedagógusokkal. Az interjúk elem-
zése számos pontból engedi láttatni a tannyelv-választás problematikáját. Többek 
között megállapítható, hogy a szakirodalomból ismert oktatási modellek (lásd b -
vebben: SKUTNABB-KANGAS 1997) milyen formában találhatók meg a kárpátaljai 
közoktatás gyakorlatában, vagyis milyen nyelveket tanító/köгЯОtít  iskolпk köгül 
ЯпlКsгthКtnКk К mКРвКr sгül k BОrОРsгпsгЛКn. ElОmгцsünk sorпn К köЯОtkОг  tipo-
lógiát állítottuk össze: 1) Olyan intézmény, ahol az oktatás nyelve az anyanyelv (a 
magyar); az államnyelvet (ukrán) és egy (vagy két) idegen nyelvet (pl. angol, né-
met) tantárgyként oktatják. A kutatópontjaim közül ilyen a Beregszászi 4. sz. Kos-
suth Lajos Középiskola, valamint a Beregszászi 6. sz. Általános Iskola. 2) Olyan in-
tézmény, ahol a tannyelv az államnyelv (az ukrán), a kisebbség nyelvét (a magyart) 
tКntпrРвkцnt oktКtjпk; toЯпЛЛп ОРв (ЯКРв kцt) iНОРОn nвОlЯ is sгОrОpОl К kötОlОг  
                                                                                                                                               
visгonвlКРos töЛЛsцРi hОlвгОtЛ l ПКkКНóКn, Кг пllКmnвОlЯ nОm mОРПОlОl  sгintű ismОrОtО К ЛОrОРsгá-
sгi mКРвКrok ОsОtцЛОn. UtóЛЛit sok sгül  Кг ukrпn tКnnвОlЯű iskola választásával igyekszik orvosolni, 
mondván, a magyar nyelv támogatottsága a családban és a környezetben úgyis megvan. A Beregszászi 
Járási Közigazgatási Hivatal 2010/2011-es adatai alapján a városhoz 11 iskola tartozik: 5 magyar, 4 
ukrán, 1 orosz tКnnвОlЯű, ЯКlКmint ОРв mКРвКr–ukrпn kцttКnnвОlЯű. A ПОlsorolt tКnintézetekben a 
2010/2011-es tanévben összesen 3462 tanuló részesül iskolai oktatásban, ОЛЛ l1378 tanuló jár magyar 
osztályba, ami az összlétszám 39,8%-a. Összehasonlításképpen a 2006/2007-es tanévben a város isko-
láiba még 3632 tanuló járt, a magyar iskolások részaránya pedig 48,2% volt. Az eltОlt iН sгКkЛКn К 
magyar iskolások aránya tehát 8,4%-kal csökkent. 
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tantárgyak között. A kutatópontjaim közül ilyen a Beregszászi 5. sz. Középiskola. 
3) Aгok Кг ukrпn tКnnвОlЯű iskolпk, mОlвОkЛОn ОРвпltКlпn nОm oktКtjпk К kisОЛb-
ség nyelvét; egy (esetleg két) idegen nyelv tantárgyként való tanulása pedig kötele-
г . A kutatópontjaim közül ilyen a Beregszászi 1. sz. Általános Iskola. A 2009-ben 
mОРkцrНОгОtt sгül k, К mОРОl г  цЯ КНКtköгl ihОг hasonlóan, az alábbi motivációs 
tцnвОг k hКtпsпrК Япlasztottak tannyelvet gyerekeik számára: rejtett kompenzáció, 
mКРКs sгintű tuНпs mОРsгОrгцsО, nвОlЯtuНпs mОРsгОrгцsО, tпrsadalmi mobilitás. 

A statisztikai adatok alapján a jelenlegi oktatáspolitikai helyzet mind a ma-
РвКr, minН pОНiР Кг ukrпn tКnnвОlЯű oktКtпsi intцгmцnвОkОt, sгül kОt sгпmos kihí-
vás, olykor nehézség elé is állítja. A vizsgált oktatási intézményekben a tanítókkal 
kцsгítОtt intОrjúkЛól kiНОrült, hoРв К mКРвКr tКnnвОlЯű iskolпkЛКn ПОlОmОltцk Кг 
ukrán órák számát, új beszédközpontú módszerrel oktatják az államnyelvet az 
eredményesség érdekében, illetve a tanulólétszám megtartása végett (vö. SÉRA 
2010b). Aг ukrпn tКnnвОlЯű iskolпkЛКn oktКtó tКnítóknКk К mКРвКr КnвКnвОlЯű ta-
nulók nagy száma és hiányos nyelvtudása okoz problémát, mert a tananyagot és a 
köЯОtОlmцnвrОnНsгОrt ukrпn КnвКnвОlЯű Нiпkok sгпmпrК пllítottпk össгО, К tКnítók 
pОНiР КnвКnвОlЯű ukrпn tКnulók oktКtпsпrК ЯКnnКk kцpОsítЯО (nОm mКРвКr Кnвa-
nyelv-domináns diákokra, akiknek az ukrán második vagy sok esetben idegen 
nyelv). 

2011 tavaszán eРв mКРвКr цs ОРв ukrпn tКnnвОlЯű iskolпt ЯпlКsгtottКm, Кг ott 
tanuló diákok szüleivel készítettem interjúkat. A két iskola a Beregszászi 4. sz. 
Kossuth LКjos KöгцpiskolК (mКРвКr tКnnвОlЯű) цs К Beregszászi 5. sz. Középiskola 
(ukrпn tКnnвОlЯű). A 2008-ban beiskolázott, jelenleg harmadik osztályban tanuló 
diákok szüleivel készítettem beszélgetéseket. Három-három interjút készítettem 
(ukrán és magyar tannyelv iskolában tanuló diákok szüleivel) az alábbi témakörök 
mentén: személyes adatok, identitás és nyelvhasználat, tannyelv-választás, az okta-
tás és a közösség jelenО цs jöЯ jО. 

5. N y e l v e l s a j á t í t á s  é s / v a g y  t a n n y e l v  К  s г ü l i  i n t e r j ú k  
a l a p j á n . – MinН К mКРвКr, minН Кг ukrпn tКnnвОlЯű iskolпЛКn tКnuló sгül k Яá-
laszaiban két fontos dolog körvonalazódik: n e h é z s é g e k  (problémák), valamint 
m e g o l d á s o k  (КlkКlmКгkoНпsok) ПiРвОlhОt k mОР, mОlвОk К Нiпkok nвОlЯtuНá-
sával és az iskolai tannyelvvel, az oktatással függnek össze. Az alábbiakban az uk-
rпn tКnnвОlЯű iskolпЛКn tКnuló РвОrОkОk sгülОiЯОl kцsгítОtt intОrjúkКt ОlОmгОm. 

A) N e h é z s é g e k . – Az 5. sz. Általános Iskolában tanuló magyar anyanyel-
Яű Нiпkok nКРвrцsгt К jпrпs mКРвКr lКktКtК tОlОpülцsОir l цrkОгnОk, Кhol К nвОlv-
körnвОгОti hКtпs is köгrОműköНhОt КЛЛКn, hoРв К РвОrОkОk nОm ЛОsгцlik Кг пllКm-
nyelvet. A sгül i intОrjúkЛКn olyan nehézségek (sztereotípiák) fogalmazódnak meg, 
melyek nagyrészt az államnyelven való tudásnak a lehetséges hiányából (is) fakad-
hatnak. „Azért adtuk ide, mert nekem a nagyobbik lányom magyar iskolába járt, 
nem is ment tanulni sehova, mert hát az ukrán, a nélkül nem lehetett. Így döntöt-
tünk, hК mпr  nОm, Кkkor К mпsik”(B. U. ő.). Az említett vélemények alapján a 
sгül knцl Кг пllКmnвОlЯ ОlsКjпtítпsК nОm Оsгköгkцnt ПoРКlmКгóНik mОР tКnnвОlЯ-
választási döntéseikben, hanem célként, melyet csak az ukrán tannyОlЯű iskolпkЛКn 
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érhetnek el (lásd Л ЯОЛЛОn: CSERNICSKÓ–GÖNCZ 2009, SÉRA 2010 b). Hasonlóan 
ЯцlОkОНik К mпsik КНКtköгl m is, Кki КггКl inНokoltК tКnnвОlЯ-választási döntését, 
hogy a nagyobbik lánya nehezebben boldogul az államnyelv ismerete nélkül. 
„…hát azért, mert tanultunk a nagyobbik lányom hibájából, oda jár dolgozni és … a 
Beregszászba, a szupermarketbe kasszir, és ha jön egy ukrán vásárló, nagyon nehéz 
neki” (B. U. 5.). 

Az interjú alapján, s a már említett nyelvkörnyezeti hatás, valamint inkább az 
orosг nвОlЯtuНпs hКtпsпrК, ОРв sгül  kiЯцtОlцЯОl (Кг КnвК ukrпn nОmгОtisцРű цs 
КnвКnвОlЯű) nОm tuНnКk sОРítОni К sгül k К РвОrОknОk Кг órпn ОlhКnРгott КnвКР Оl-
sКjпtítпsпЛКn, miЯОl Кг пllКmnвОlЯОn törtцnik. Aг ukrпn КnвКnвОlЯű sгül  is mОg-
jegyzi, hogy már nem úРв tКnulnКk К Нiпkok, mint Кг  iНОjükЛОn. „Nekem is le kell 
ülni vele, most más tanulni, mert mi nem így tanultuk annak idején. Egy csomó új 
program, szó, minden van” (B. U. 5.). EРв mпsik sгül i ЯцlОmцnвЛОn sгintцn Оl-
hangzik, hogy a gyerek a harmadik osztályban nem mindig érti az elolvasott anya-
Рot, НО k sОm tuНnКk sОРítОni, mОrt nОm bírják az államnyelvet. „Nem, fordítni 
nem tud. Nem tudja lefordítani, amit elolvas, még nem érti. Hogy ez még ezután 
lОsг, ЯКРв nОm is ПoРjК, nК nОm tuНom. k tanulják ukránul, de nekik magyarul 
nincs az mondva, hogy mit jelent. Nekik maguktól kell arra rájönni, hogy az mit je-
lent. Nem tudja lefordítni, amit el is olvas. Mondom, hogy én nem nagyon tudok, 
МsКk nКРвjпЛól tuНok, цn цrtОm, hoРв mir l ЯКn sгó, НО hК ПОlkцrНОгОm, még annyit 
sem tud, amit én. Nem úgy tanulják az ukrán nyelvet, mint amikor mi tanultuk an-
nak idején, én az oroszt az iskolában. Ez ukrán iskola, nem ukrán-magyar. Nem né-
zik, hogy ez magyar gyerek, nem fordítják neki” (B. U. 5.). Hasonlóképp vélekedik 
egв mпsik sгül  is, Кki sгОrint К РвОrОknОk Кг КnРol цs Кг ukrпn nвОlЯЯОl is proЛlé-
mпi ЯКnnКk, Яisгont К mКРвКr nвОlЯ órпkon kitűn  osгtпlвгatokat szokott elérni. 
(Aг ő. sг. ÁltКlпnos IskolпЛКn Оls  osгtпlвtól „kötОlОг en” angol vagy német nyel-
vet, valamint magyar nyelvet oktatnak az ukrán anyanyelvűek számára is.) 

B) „ M e g o l d á s ” . – Az államnyelv elsajátításának, valamit az oktatás prob-
lцmпjпnКk К mОРolНпsпt К sгül k Кг ukrпn tКnnвОlЯű iskolпnКk К ЯпlКsгtпsпЛКn lпt-
ták. „…hát a mi iskolánk itthon gyenge. Hátha Оr sОЛЛ iskolК lОnnО itt К mКРвКr, 
akkor elgondolkodtam volna rajta, hogy beadom Beregszászba. Ez az iskola, a mi-
énk, egy nagy nulla” (B. U. 5.). A sгül  ОlmonНпsпЛКn mцР Кг is sгОrОpОl, hoРв К 
РвОrmОkük ОРв цЯiР К hОlвi tОlОpülцs mКРвКr tКnnвОlЯű iskolпjпban tanult, majd a 
köЯОtkОг  цЯЛОn К BОrОРsгпsгi ő. sг. ukrпn tКnnвОlЯű iskolК Оls  osгtпlвпЛК újrК 
beíratta a gyerekét: „azért adtam ukrán iskolába is, hogy legalább a családból valaki 
hadd tudja az ukránt” (B. U. 5.). EРв mпsik sгül , miЯОl К nКРвoЛЛik lánya magyar 
tКnnвОlЯű iskolпЛК jпrt цs nОm tКnultК mОР Кг пllКmnвОlЯОt, íРв nОm kОrült ЛО ПОl-
s oktКtпsi intцгmцnвЛО, КbЛКn lпttК К mОРolНпst К kisОЛЛik РвОrОkО jöЯ jцrО nцгЯО, 
hoРв ukrпn tКnnвОlЯű iskolпt ЯпlКsгtott sгпmпrК. 

6. Ö s s z e f o g l a l á s . – Tanulmányomban a nyelvi tervezés és nyelvi kon-
МОpМiók kцrНцskörцt ЯiгsРпltКm (oktКtпsi ЯОгОt kkОl, nвОlЯцsгОkkОl kцsгítОtt intОr-
júk alapján), valamint az oktatáspolitika döntéseinek a hatásait (kisiskolás gyerekek 
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szüleivel készített interjúk alapján) a kárpátaljai magyar közösség viszonylatában. 
A nвОlЯцsгОkkОl, oktКtпsi ЯОгОt kkОl kцsгítОtt intОrjúk КlКpjпn sгпmos Кг okta-

tással, tannyelvvel és helyi problémákkal kapcsolatos nehézségre, illetve lehetséges 
megoldásra lehet következtetni. Múlt és jelen viszonylatában: a közösség nyelvpoli-
tikai és oktatási helyzetét a többségi, anyaországi és regionális helyzetek egyaránt 
befolyásolják. Problémát, nehézséget jelent, hogy az elmúlt években csökkent a 
magyar nyelv értéke, a magyar iskolahálózat presztízse, nincs összehangolt nyelv-
politikК, ОsОtt К mКРвКr nвОlЯű oktКtпs min sцРО. MОРolНпsok, jöЯ beli lépések 
szintjén összehangolt nyelvpolitikára, konszenzus keresésére van szükség a min -
sцРi oktКtпs Оr sítцsО ЯцРОtt, illОtЯО К ЯОrsОnвkцpОs tuНпs КlКkítпsК МцljпЛól. 

A sгül kkОl készített interjúk alapján a gyerekük tannyelv-választásával, okta-
tásával és államnyelvi ismereteivel kapcsolatosan számos probléma (nehézség), va-
lamint ezek megoldására irányuló elképzelés alakult ki. Az ukrпn tКnnвОlЯű iskolá-
ban tanuló gyerekek szülei úgy vélik, hogy a gyerekek a nyelvkörnyezeti hatás miatt 
(részben) nem értik az államnyelvet, nem képesek tanulni és információt szerezni az 
ukrпn nвОlЯОn kОrОsгtül, К sгül k pОНiР nem minden esetben tudnak segíteni a gye-
reküknek. EnnОk ОllОnцrО К jöЯ ЛОli boldogulás és társadalmi mobilitás reményében 
kitartanak az ukrán iskola, vagyis tannyelv-választási döntésük helyessége mellett. 

A nyelvi konfliktusok elkerülését vagy kezelését szokták gyakran a nyelvpoli-
tikК П  МцljпnКk mОРnОЯОгni. AгonЛКn ОгОk hпttОrцЛОn К nвОlЯОt ∕nвОlЯОkОt ЛОsгé-
l k köгötti tпrsКНКlmi, politikКi ЯКРв РКгНКsпРi konПrontпМió пll (CSERNICSKÓ 
2010: 554). Az elmúlt évek nyelvészeti kutatásai számos, a helyi magyar közösség-
ЛОn ЯцРЛОmОn , ПolвКmКtЛКn lцЯ  nвОlЯi цs tпrsКНКlmi problémára mutatnak rá. E 
kutatások nagy részének eredményei – KONTRA MIKLÓS szerint – parlagon hever-
nОk, mОlвnОk köЯОtkОгtцЛОn sokkКl töЛЛ ЛКjjКl küsгköНnОk Кг пllКmi ЯОгОt k, mint 
amennyi elkerülhetetlen lenne (KONTRA 2010: 140). A nyelvészeti és egyéb kutatá-
sok csak akkor érnek célt, ha valóban társadalmi hozadékuk is lesz, és alapul veszik 

kОt különЛöг  nвОlЯi цs oktКtпsi НöntцsОk mОРhoгКtКlпЛКn is. 
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Language Policy, Choosing the Language of Instruction and Educational 

Strategies in Relation to the Hungarian Minority in Transcarpathia 

The current study takes under investigation the effects and consequences of language planning 
in Ukraine in the recent past. I will show which segments of the educational policy had deep influence 
on the Transcarpathian Hungarian parents in choosing the language of instruction in their children’s 
schooling. With the help of my research I will demonstrate the proceeded changes in Ukrainian lan-
guage planning with special attention to minority education (both from practical and theoretical per-
spective). Based on interviews with parents the effect of these changes will be introduced. 
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