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NYELVHASZNÁLAT KÁRPÁTALJÁN A TANDEM 2016 

ADATAI ALAPJÁN 

 

Csernicskó István – Hires-László Kornélia 

 

A kutatásról 
2016 nyarán Tandem 2016 címmel 5 kutatóintézet együttműködésé-

ben végeztünk kérdőíves szociológiai vizsgálatot Kárpátalján. A 
munkát a Nemzetpolitikai Kutatóintézet, a II. Rákóczi Ferenc 
Kárpátaljai Magyar Főiskola Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóköz-

pontja és Lehoczky Tivadar Társadalomkutató Intézete, illetve a 
Momentum Doctorandus társadalmi szervezet végezte, az ukrán 
lakosság körében végzett terepmunka kivitelezésében pedig az 
Ungvári Nemzeti Egyetem Szociológiai és Szociális Munka Tanszéke, 
valamint a Kárpáti Közvélemény-kutató Központ működött közre. 

A kutatás Kárpátalja lakosságának együttélési viszonyait vizs-

gálta különös tekintettel az ukrán és a magyar lakosságra. A kérdőív 
ezen belül kitért a lakosság általános helyzetének, nyelvhasználatá-

nak, értékrendjének, társadalmi közérzetének, migrációs tapasztala-

tainak felmérésére, valamint Magyarország Kárpátalja-politikájának 
értékelésére. 

A vizsgálat hiánypótló, hiszen Ukrajnában 2001 óta nem tar-

tottak népszámlálást, így alig rendelkezünk friss és hiteles adatok-

kal a régió lakosságának nemzetiségi és anyanyelvi összetételéről, 
nyelvismeretéről stb. A számtalan ukrajnai szociológiai vizsgálatban 
Kárpátalja csupán marginálisan jelenik meg, hisz ez a régió az or-

szág területének mindössze 2,1%-át adja, lakossága pedig (az első 
és mindeddig egyetlen ukrajnai népszámlálás adatai alapján) 
Ukrajna összlakosságának alig 2,6%-át teszi ki. Az országos szocio-

lógiai kutatások kárpátaljai (al)mintája ezért gyakorlatilag semmit 
sem mond el a régióban élő emberekről. Az ország népességének 

0,3-át képviselő magyar nemzetiségű állampolgárok pedig szinte 
meg sem jelennek az országos szociológiai vizsgálatokban, láthatat-

lan szereplők. Kárpátalja felnőtt lakosságának nem kizárólag 
magyar szempontú szociológiai vizsgálata szinte egyedülálló a 
térségben. Az pedig, hogy Kárpátalja ukrán és magyar felnőtt népes-

ségét egyszerre, azonos szempontok szerint vizsgálják, a régió 
kutatás-történetében számít újdonságnak. 
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Összesen 1212 adatközlőt kérdeztünk meg 74 kutatóponton 
(magyarul 44 településen, ukránul 55 helységben), ezek közül 24 
kutatóponton magyar és ukrán nyelven egyaránt folyt kérdőívezés. 
Összesen 97 kérdezőbiztos vett részt az adatfelvételben. Az adat-

közlők közül 814-en ukrán, 398-an magyar nyelven töltötték ki a 
kérdőívet. Az adatközlők 59,6%-a (721 fő) ukrán, 37,6%-a (455 fő) 
magyar nemzetiségűnek vallotta magát. A megkérdezettek 57,9%-a 

(702 fő) ukrán, 38,7%-a (469 adatközlő) magyar anyanyelvű volt. A 
minta súlyozott változata megalapozottan tekinthető a 18–64 éves 
kárpátaljai ukrán és magyar népesség nem arányosan rétegzett 
reprezentatív mintájának (életkor, nem, iskolázottság és lakóhely 
szerint). 

Az alábbiakban azt vizsgáljuk meg, hogy a Tandem 2016 
kutatás adatai alapján az adatközlők milyen nyelvet/nyelveket 
használnak bizonyos helyzetekben. 

Nyelvválasztás a különböző helyzetekben 
Az ukrajnai nyelvi helyzetről számos összefoglaló elemzés készült. A 
kutatók körében konszenzus van abban, hogy Ukrajnában két nagy 
nyelv uralja a nyelvhasználati színterek legnagyobb részét: az ukrán 
és az orosz (Besters-Dilger 2008, 2009; Bowring 2014; Shumlianskyi 

2010). Bilaniuk szerint „Ukrajnában mindenki kétnyelvű, különböző 
mértékben” (Bilaniuk 2010: 109). 

A nyelvek használata a különböző nyelvhasználati színtereken 
számtalan kutatás tárgya Ukrajnában. Az ország különböző régióban 
más-más nyelv használata dominál a mindennapokban (Csernicskó 
2016). Nyugat-Ukrajnában és az ország középső részén egyértelműen 
az ukrán a leggyakrabban használt nyelv. Északkeleten kissé az orosz 
felé billen a mérleg nyelve, és sokan használják a szurzsikot1 

(Масенко 2010: 68; 2011: 4–6.; Bernsand 2001: 38–47). Kelet- és 
Dél-Ukrajnában azonban az ukrán nyelv használati aránya nagyon 
alacsony, az orosz messze a leggyakrabban használatos nyelv. A kuta-

tások adatai alapján egyértelmű, hogy Ukrajnában mind az orosz, 
mind az ukrán nyelv használati köre széles körű, a társadalom jelen-

tős része mindkét nyelvet használja. 
A magyar nyelv a Kárpát-medencében a XX. század végén című 

kutatási program keretében azonos szempontok szerint vizsgálták 
kutatók Trianon nyelvi következményeit (Kontra 1998: 13–15). 

Egyebek mellett azt is megvizsgálták, hogy a Magyarországgal 
szomszédos államokban élő magyar közösségek milyen nyelveket 

                                                           
1 Az ukrán értelmező szótárak szerint a szurzsik [суржик] szó első jelentése: rozs és a búza, 
vagy rozs és árpa, esetleg árpa és zab keverékét jelenti.  
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használnak különböző élethelyzetekben. A kutatási program egyik 
legfőbb ide vonatkozó tanulsága, hogy: 

„A templomban és a családban szinte mindenki magyarul beszél, 
de a lakásból kilépve egyre kevesebben használják a magyart. (…) A 
családban alacsony, a nyilvános helyzetekben magas az államnyelv 

használati aránya”, illetve hogy „valamennyi régióban azonos színte-

reken csökken a magyar nyelv használati aránya, és ezzel párhuza-

mosan emelkedik a többségi nyelvé. Azt is megfigyelhetjük, hogy minél 
távolabb kerülünk a privát szférától es közeledünk a formális színterek 

felé, úgy emelkedik az államnyelv használatát jelző görbe, és esik a 
magyar nyelvet jelölő” (Beregszászi – Csernicskó 2004: 62–63). 

A Tandem 2016 adatai egyrészt alátámasztják, másrészt ár-

nyalják a fent említett kutatások eredményeit. Amint az a 7. és 8. 

táblázatban látszik, Kárpátalján teljesen természetes, hogy egyazon 
helyzetben több nyelv is használatos: mind az ukrán, mind a magyar 
alminta nyelvhasználatára az jellemző, hogy szinte minden beszéd-

helyzetben több nyelven beszélnek, írnak, olvasnak az adatközlők. 
Érdekes, hogy az ukrán mintában az ukrán nyelv (a szomszé-

dokkal, barátokkal és iskolatársakkal való kommunikációt és a 
bevásárlást kivéve) szinte minden helyzetben 80% fölötti arányban 
megjelenik. Az államnyelv használati aránya egyértelműen a hivata-

lokban a legmagasabb: itt az ukránul megkérdezettek 92%-a 

használja az ukrán nyelvet. Kárpátalján tehát az ukrán nyelv betölti 
államnyelvi funkcióját, egyértelműen dominál a hivatali életben. 

A magyar nyelv előfordulása a barátokkal és a szomszédokkal 
folytatott érintkezésben, valamint tévézéskor a leggyakoribb: az ukrán 
mintában csupán ezeken a helyzetekben használja az adatközlők több, 
mint tizede nyelvünket. S bár a Szovjetunió már 25 éve széthullott, és 
annak ellenére, hogy a Krím 2014-es orosz annexiója és az ország 
keleti részein kitört fegyveres konfliktus következményeként az orosz 
nyelvű rádió- és tévéadásokat betiltották Ukrajnában, az orosz nyelv 

megjelenése épp a televízió-nézés, valamint az interneten és a 
közösségi oldalakon történő böngészés terén a legmagasabb (6. 

táblázat). Abban, hogy a kérdőívet ukránul kitöltők 27,2%-a szokott 

oroszul is tévézni, az is közrejátszhat, hogy az ukrajnai tévéadók 
műsorainak jelentős része kétnyelvű; gyakran egyazon műsoron belül 
ukrán és orosz nyelven is beszélnek a műsorvezetők, vendégek, 
riportalanyok (Bilaniuk 2010). Az adatokból az is látható, hogy a 
kárpátaljai ukránok körében az orosz nyelv funkcionális megterhelt-

sége, előfordulási gyakorisága valamivel magasabb, mint a magyar 
nyelvé: a vizsgált helyzetek többségében az ukrán adatközlők gyak-

rabban használják az oroszt, mint a magyart (1. táblázat). 
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1. táblázat. Az ukrán, magyar és orosz nyelv megjelenési 
gyakorisága különböző nyelvhasználati színtereken az ukrán 

almintában (a kérdésre válaszolók %-ban) 

  

az 

ukránt 
a 

magyart 

az 

oroszt 

Munkahelyen 85,9 8,7 8,5 

Bevásárláskor 78,5 9,4 6,7 

Orvosnál 88,8 3,8 5,3 

Hivatalokban 92,0 3,6 2,9 

A szomszédokkal 69,4 14,0 12,7 

Barátokkal 69,1 16,2 16,2 

Iskolatársakkal iskolán kívül 72,5 8,8 11,3 

TV nézéskor 86,1 12,4 27,2 

Újságolvasáskor 87,8 7,9 18,3 

Rádió hallgatásakor 87,3 7,8 18,8 

Internetes oldalak 

böngészésekor 87,5 8,8 34,0 

Facebookon és más közösségi 
oldalakon 88,6 9,3 32,8 

 

Adataink alapján kitűnik, hogy a kárpátaljai magyarok az ukrán 
függetlenség negyedszázada alatt az orosz mint hivatalos/hivatali 

nyelv használatáról fokozatosan átálltak az ukrán nyelv használatára 
azokban a helyzetekben, ahol nem használhatják (kizárólag) a 
magyar nyelvet: az államnyelv használati gyakorisága messze meg-

haladja az orosz nyelv előfordulási gyakoriságát (Csernicskó 2010a). 

Az is látható ugyanakkor, hogy a magyar alminta nyelvhasználatát 
tekintve egyértelműen magyar domináns: két helyszín kivételével a 
magyar nyelv megjelenési gyakorisága magasabb, mint az ukráné; az 
államnyelvet csak a hivatalokban és az orvosnál használják többen, 
mint a magyart. Jól látszik az adatokból az is, hogy a kárpátaljai 
magyar közösség információs terét is a magyar nyelv dominálja: 
tévézés, újságolvasás, rádiózás, internetezés, illetve a közösségi hálók 
használata közben a legmagasabb a magyar nyelv előfordulásai 
aránya (2. táblázat). Ezek az eredmények megegyeznek a kárpátaljai 
magyar közösségben végzett korábbi szociolingvisztikai kutatások 
adataival (Csernicskó 1998; Molnár 2010). 
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2. táblázat. Az ukrán, magyar és orosz nyelv megjelenési 
gyakorisága különböző nyelvhasználati színtereken a magyar 

almintában (a kérdésre válaszolók %-ban) 

  

az 

ukránt 
a 

magyart 

az 

oroszt 

Munkahelyen 46,3 84,2 15,0 

Bevásárláskor 52,1 83,4 13,3 

Orvosnál 64,8 62,0 12,2 

Hivatalokban 61,4 53,6 12,4 

A szomszédokkal 28,4 86,8 5,9 

Barátokkal 27,5 88,4 7,9 

Iskolatársakkal iskolán kívül 25,3 90,3 3,5 

TV nézéskor 35,3 95,4 10,1 

Újságolvasáskor 25,2 94,2 5,2 

Rádió hallgatásakor 38,0 92,5 5,5 

Internetes oldalak böngészésekor 33,7 93,6 12,0 
 

1. ábra. Az anyanyelv kizárólagos megjelenése különböző 
nyelvhasználati színtereken az ukrán és a magyar almintában 
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Látható, hogy a kizárólag a magyar nyelvet használók aránya 
csak az informális, a magánszférához sorolható helyzetekben 

kimagasló. A magyarok csupán a szomszédokkal, a barátokkal, az 

iskolatársakkal és a közösségi hálón történő kommunikáció során 
használják az ukrán minta adatközlőinél gyakrabban kizárólag a 
magyar nyelvet (1. ábra). 

A turisztikai útvonalakat propagáló Lonely Planet oldalon úgy 
jelenik meg Kárpátalja, mint amely „olvasztótégelye a magyar, a 
szlovák, az ukrán és a roma kultúráknak, és lenyűgöző társadalmi 
elegy. Otthona Ukrajna legjobb vörösborainak és a legáthatolhatatla-

nabb nyelvjárásoknak (a helyiek azt állítják, hogy kárpátaljaiul 
beszélnek)”.2 

Ezek az „áthatolhatatlan” nyelvjárások, melyeket sokan 
„kárpátaljai”-nak neveznek (Márku 2013), a hivatalos ukrán akadé-

miai álláspont szerint az ukrán nyelv helyi, regionális nyelvjárásai 
(Чучка 2000: 526–527; Німчук 2000; Савойська 2011: 285–286). 

Mások viszont úgy vélik, hogy ezek az ukrántól különálló ruszin nyelv 
területi változatai (Капраль – Поп 2001). Anélkül, hogy ebben a 
politikai, és nem nyelvészeti kérdésben állást foglalnánk,3 azt 

tényként rögzíthetjük, hogy ezek a sajátos, az ukrán kodifikált 
sztenderd nyelvváltozattól (irodalmi és köznyelvtől) jelentős mérték-

ben eltérő nyelvváltozatok Kárpátalja egyik turisztikai brendjévé, 
gazdaságilag is konvertálható erőforrássá váltak (Csernicskó 2014). 
Jelentőségüket mutatja, hogy használati gyakoriságuk jelentős mind 
az ukrán, mind pedig a magyar alminta adatközlőinél (3. táblázat). A 
kérdőívet ukránul kitöltők körében a helyi regionális dialektus 
használati gyakorisága a leginformálisabb helyzetekben (a barátokkal 

és szomszédokkal való érintkezésben) meghaladja az ukrán és más 
nyelvek előfordulási gyakoriságát. 

A 3. táblázatban bemutatott adatokhoz kapcsolódóan érdekes, 
hogy az ukrán mintában sokan válaszolták azt, hogy a családban 
„kárpátaljai nyelvjárásban” (is) beszéltek/beszélnek. A megkérde-

zettek 6-7 éves korában 129 családban (az adatközlők 16,1%-ánál) 
beszéltek otthon nyelvjárásban; a felmérés idején pedig 131 meg-

kérdezett (16,4%) válaszolta azt, hogy otthon, családi körben 

                                                           
2 http://www.lonelyplanet.com/ukraine/transcarpathia/introduction (letöltés ideje: 2016. 09. 

18.). Eredetiben: „(it is) a melting pot of Hungarian, Slovak, Ukrainian and Roma cultures and 

has a fascinating social mix. It's also the home of Ukraine's best red wines and most 

impenetrable dialects (locals claim to speak Transcarpathian)”. 
3 Erről bővebben lásd Csernicskó 2013; 2017. 

http://www.lonelyplanet.com/ukraine/transcarpathia/introduction
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nyelvjárásban társalognak.4 A nem sztenderd regionális dialektus 
gyakori és széles körű használatából ennek a nyelvváltozatnak a 
magas presztízsére következtethetünk (Csernicskó 2014). A nyelv-

járás magas presztízse, gyakori használata a regionális identitást is 
erősítheti. 

 

3. táblázat. A helyi (kevert) ukrán nyelvváltozat használati 
aránya különböző helyzetekben az ukrán és magyar almintában 

(%-ban) 

 

A nyelvek jövője szempontjából lényeges a presztízsük. A kuta-

tás során ezért arra is rákérdeztünk, hogy gyermekük későbbi boldo-

gulása érdekében mennyire tartják fontosnak adatközlőink az ukrán, 
a magyar, az orosz, az angol és a német nyelvet. Az egyes nyelvek 

fontosságát 1-től (egyáltalán nem fontos) 5-ig (nagyon fontos) terjedő 
skálán értékelték a megkérdezettek. Mindkét minta nagyon fontosnak 
tartotta a saját nyelvét. Az ukránok valamivel magasabb fontossági 
értéket tulajdonítottak saját nyelvüknek, mint a magyarok. Második 
legfontosabb nyelvként mind az ukrán, mind a magyar minta a globá-

lis világnyelvet, az angolt nevezte meg. A harmadik legmagasabb 

értéket mindkét mintában a másik nyelve kapta: az ukránok eszerint 
viszonylag magasra értékelik a magyar, a magyarok pedig az ukrán 
nyelv szerepét gyermekük jövője szempontjából.  

                                                           
4 Ebben a számban nincsenek benne azok, akik azt válaszolták, hogy otthon ruszinul 
beszéltek/beszélnek. Három megkérdezett számolt be arról, hogy gyerekkorában ruszinul 

beszéltek otthon, és csupán egyetlen adatközlő családjában használják a ruszint most. 

  

ukrán 
minta 

magyar 

minta 

Munkahelyen 43,2 27,4 

Bevásárláskor 59,6 28,9 

Orvosnál 30,6 23,5 

Hivatalokban 22,5 21,2 

A szomszédokkal 77,8 13,1 

Barátokkal 74,1 14,6 

Iskolatársakkal iskolán kívül 58,7 4,6 

TV nézéskor 31,6 2,9 

Újságolvasáskor 26,6 2,3 

Rádió hallgatásakor 26,6 3,2 

Internetes oldalak böngészésekor 25,4 1,0 

Facebookon és más közösségi oldalakon 29,2 2,0 
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A magyarok körében azonban magasabb átlagértéket kapott az 
államnyelv fontossága, mint az ukránok körében a magyar nyelvé. 
Mindkét minta valamivel fontosabbnak, hasznosabbnak tartja a jövő 
nemzedék számára a német nyelvet, mint az oroszt (2. ábra). 

 

2. ábra. Az egyes nyelvek fontosságának megítélése az ukrán és 
a magyar mintában (átlagértékek: 1=egyáltalán nem fontos, 

5=nagyon fontos) 

 

Asszimiláció 

A családban mindkét almintában a saját nyelv használata dominál 
(4. táblázat). Figyelemre méltó azonban, hogy az ukrán és a magyar 
almintában egyaránt nőtt azoknak az aránya, akik 6-7 éves gyer-

mekkorukhoz képest ma már az ukrán nyelvet használják otthon a 
családban, és csökkent azoké, akik a magyart.  

 

4. táblázat. Nyelvhasználat a családban az adatközlő 6-7 éves 
korában és ma, alminták szerinti bontásban %-ban (az első 

helyen említett nyelvek) 

  

ukrán alminta magyar alminta 

6-7 éves 
korban most 

6-7 éves 
korban most 

ukránul 85,7 92,9 11,9 13,6 

magyarul 4,8 2,4 87,8 86,1 

oroszul 4,9 1,5 0,3 0,3 

más nyelven 4,3 3,2 0 0 
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Az ukrán mintában az adatközlő gyerekkorához képest 
jelentősen – 4,9%-ról 1,5%-ra – visszaesett az otthon oroszul 

beszélők aránya. A népszámlálás során kimutatott hasonló 
jelenséget kárpátaljai kutatók a reasszimilációval magyarázzák 
(Molnár – Molnár D. 2005: 20–21). Valószínű, hogy kutatásunk ezen 
eredményei is erre vezethetők vissza. 

Kutatási adatok szerint a kárpátaljai magyarok egy része nem 
magyar, hanem többségi (ukrán vagy orosz) tannyelvű iskolában 
szocializálódott. Bár pontos adataink nincsenek arról, hogy a közös-

ség mekkora hányada végzett magyar, illetve nem magyar tannyelvű 
iskolát, a különböző empirikus kutatások adatai alapján következ-

tethetünk ezekre az arányokra. Az 5. táblázatban nyolc, a közösség-

ben végzett kérdőíves kutatás ide vonatkozó eredményeit foglaltuk 
össze, melyek azt mutatják, hogy a mintában szereplő adatközlők 
mekkora hányada végezte magyar, illetve nem magyar nyelven az 
(általános) iskolai tanulmányait. 

 

5. táblázat. A magyar, illetve nem magyar tannyelvű (általános) 
iskolát végzett adatközlők aránya a kárpátaljai magyar közösség-

ben néhány szociológiai, szociolingvisztikai kutatás adatai alapján 

Kutatási program, év 
A minta 

(fő) 

Magyar 

tannyelvű 
iskolát 
végzett, 
%-ban 

Nem magyar 

tannyelvű 
iskolát 

végzett, %-

ban 

Olvasásszociológiai, 1995 

(Gereben 1995, 2005) 
300 84 16 

Mozaik, 2001 

(Csernicskó–Soós 2002) 
500 81 19 

Rétegződés, 2003 

(Beregszászi – Csernicskó 2006) 573 85 15 

Nyelvválasztás, 2006 

(Molnár 2009a,b, 2010a, b, c.) 
516 87 13 

Kárpát Panel, 2007 

(Papp Z. – Veres szerk. 2007) 
350 87 13 

Nyelvválasztás, 2008 

(Csernicskó 2010b) 
410 80 20 

B-Fókusz Intézet, 1996 

(Dobos 2011) 
294 65 35 

B-Fókusz Intézet, 2011 

(Dobos 2011) 
550 55 45 

Magyar Ifjúság Kutatás 2016 

(Bauer et al. 2017) 
500 86 14 
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A Tandem 2016 adatai szerint az ukrán minta adatközlőinek 
abszolút többsége ukránul végezte tanulmányait az oktatás minden 
szintjén. Érdekes, hogy miközben magyar nyelvű óvodába, az általá-

nos iskolába (főként alsó tagozatba) még viszonylag sokan jártak az 
ukrán alminta adatközlői közül, a felsőbb iskolai szinteken már 
jelentősen csökken a magyar nyelven tanultak aránya (6. táblázat). 
A magyar mintában a középiskolai szint a legmagasabb iskolai 
fokozat, ahol a magyar nyelven tanulók aránya meghaladja a 70%-

ot, a magasabb iskolai fokozatokban jelentősen visszaesik azoknak 
az aránya, akik magyar nyelven tanultak (6. táblázat). 

 

6. táblázat. Az egyes iskolatípusok tannyelve az ukrán és a 
magyar almintában  

(az adott intézménytípust elvégzettek %-ában) 

  

ukrán minta magyar minta 

ukránul oroszul magyarul ukránul oroszul magyarul 

óvoda 86,0 6,9 6,5 14,8 7,7 70,5 

alsó 
tagozat  

(1-4. oszt.) 85,2 6,5 5,3 14,6 7,2 77,8 

általános 
iskola 88,1 5,5 4,0 13,9 6,7 78,8 

középiskola 91,6 5,5 2,7 16,8 7,7 75,2 

szakiskola 94,6 2,9 2,5 26,6 18,2 51,0 

technikum 92,2 5,2 2,6 30,3 28,4 34,9 

egyetem 

(alapszak) 94,0 3,6 1,6 41,5 15,3 38,9 

egyetem, 

mester-

képzés 89,1 7,7 1,3 53,4 13,2 26,7 

 

Mindez azért érdemes figyelemre, mert korábbi kutatásaink 
rámutattak arra, hogy a kárpátaljai magyar közösségben szoros 
összefüggés mutatható ki az iskoláztatás nyelve és a családi nyelv-

használat között (Csernicskó 2010b). A kárpátaljai magyar közösség 
593 fős reprezentatív mintáján 2010-ben végzett kérdőíves vizsgálat 
adataiból kiderült például, hogy 

„Azok körében, akik nem magyar tannyelvű iskolába jártak, majd-

nem 40% azok aránya, akik nem csak a magyar nyelvet használják a 
családi érintkezésben (…); miközben azok körében, akik magyarul 
tanultak, 93,16% csak magyarul beszél a szüleivel.  
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Az eredményekből az is azonnal szembetűnik, hogy a többségi 
nyelven iskolázottak között minden ötödik válaszadó (21,74%) csak 
többségi nyelven beszél a szüleivel” (Csernicskó 2010b: 81). 

Ennek fényében megvizsgáltuk, hogy a Tandem 2016 kutatás 
során a magyar mintában mutatkozik-e összefüggés az oktatás 
nyelve, illetőleg aközött, hogy milyen nyelvet használnak a család-

ban. A 2016-ban nyert adatok összecsengenek a korábbi kutatás 
eredményeivel. A magyar nemzetiségűek körében azok, akik általá-

nos iskolai tanulmányaikat magyar nyelven végezték, jóval maga-

sabb arányban használták 6-7 éves gyerekként és használják felnőtt 
korukban ma is otthon, családi körben a magyar nyelvet, mint azok, 
akik ukrán vagy orosz tannyelvű intézményben szereztek általános 
iskolai végzettséget. Az ukrán vagy orosz nyelvű általános iskolába 
jártak körében négyszer magasabb azoknak az aránya, akik a több-

ségi nyelvet használták/használják otthon a családban (27,8% és 
33,3%), mint azok között, akik magyarul tanultak (7,3% és 7,6%) 
az általános iskolában (3. ábra). 

 

3. ábra. A családban használt nyelv és az általános iskolai 
tannyelv összefüggése a magyar mintában (%-ban) 

 
A fenti kutatási eredmények különösen fontosak, ha figye-

lembe vesszük Bartha Csilla kétnyelvűség-kutató szavait: „A 
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támogató nyelvi jogi keretek, legfőképpen pedig a kisebbség nyelvén 
folyó oktatás alappillére lehet a nyelvmegőrzésnek” (Bartha 2003). 

A 2001-es népszámlálás adatait elemezve Molnár József úgy 
véli, hogy Kárpátalján a vegyes házasságok „magas arányának 
kedveznek a különböző nemzetiségek együttélése a megyében, a köz-

tük levő mérsékelt szociokulturális távolságok, valamint a tolerancia 
viszonylag magas foka”, majd hozzáteszi: „A házasságok etnikai 
heterogenitásának mértéke számos társadalmi hatással bír (így pél-
dául a vegyes házasságokat tartják térségünkben az asszimiláció fő 
színterének), ami aláhúzza a kérdés tanulmányozásának a fontos-

ságát” (Molnár 2015: 51). 

A fentiek alapján mi is megvizsgáltuk, hogy mekkora az etni-
kailag vegyes házasságok aránya a mintában. Az ukrán mintában a 
házasságban élők 82,7%-a választott ukrán házastársat magának. A 
magyar mintában az etnikailag homogén házasságok aránya hasonló 
volt: 83,5%. Az ukrán minta házas adatközlőinek tehát 17,3%-a, a 

magyarnak 16,5%-a élt etnikailag vegyes házasságban. Az ukrán 
mintában a házasságban élők 7,9%-a magyar, a magyar mintában 
pedig 11,4%-a ukrán társat választott magának (7. táblázat). 
 

7. táblázat: Az etnikailag homogén, illetve vegyes házasságban 
élők aránya az ukrán és magyar mintában 

 (a házasok között, %-ban) 

 

Etnikailag homogén 
házasság 

Vegyes 

házasság 

Ukrán-magyar 

frigy 

Ukrán 
minta 82,7 17,3 7,9 

Magyar 

minta 83,5 16,5 11,4 

Összefoglalás 
Az Ukrajna egészére jellemző többnyelvűség – bizonyos megköté-

sekkel – Kárpátalján is jelen van. A kutatás adatai alapján megálla-

píthatjuk azonban, hogy Ukrajna egészéhez mérten Kárpátalján 
sokkal kisebb az orosz nyelv funkcionális megterheltsége, és jóval 
nagyobb az ukráné. Konstatálhatjuk, hogy az ukrán anyanyelvűek 
jóval gyakrabban használhatják kizárólag anyanyelvüket a társadal-

mi élet különböző helyzeteiben, mint a magyarok. A nyelvhasználati 
színterek jelentős részén a magyar nyelv jellemzően más nyelvekkel 
(elsősorban az ukránnal) együtt, váltakozva jelenik meg.  

A kárpátaljai ukránok nyelvhasználatában egyértelműen az 
ukrán nyelv, illetve annak regionális változata dominál. A minta 
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magyar része nyelvhasználatában a magyar nyelv tölt be megha-

tározó szerepet. 
Az empirikus kutatás adatai alapján egyértelmű, hogy a 

magyar nyelven oktató iskolai hálózat megőrzése és fejlesztése 
alapvető fontosságú a magyar nyelv hosszú távú megőrzése szem-

pontjából Kárpátalján. Szoros összefüggés mutatkozik ugyanis az 
oktatás tannyelve és a magyar nyelv családi használata, a magyar 
nyelv továbbörökítése között. 
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