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Milyen kérdésekre kereshet választ 

az Olvasó ebben a kötetben 

• kik és hányan beszélik a magyar nyelvet 
Kárpátalján? 

• milyen kilátásai vannak a régió magyar 
közösségének a demográfiai mutatók 
alapján? 

• miért beszél több nyelven is a 
kárpátaljai magyarok többsége? 

• vane valamilyen rendszer, logika 
abban, hogy hol, mikor, kivel milyen 
nyelven beszélünk? 

• mi az a kétnyelvűség és milyen típusai 
vannak? 

• milyen társadalmi következményei 
lehetnek a kétnyelvű nyelvi helyzetnek? 

• miért kiegyensúlyozatlan a 
nyelvtudásunk? 

• hogyan válhat valaki kétnyelvűvé a 
családban és az iskolában? 

• milyen kortól lehet/érdemes 
nyelve(ke)t tanulni? 

• miért ajánlják a nyelvészek és a 
pszichológusok az anyanyelven való 
oktatást? 

• miért nem ajánlják a nyelvészek és a 
pszichológusok a többségi nyelven való 
tanulást? 

miért használnak a kárpátaljai magyarok 
ukrán/orosz eredetű szavakat a magyar 
beszédükben? 

• mi az oka annak, hogy időnként 
egyazon beszélgetésen belül átváltunk 
egyik nyelvről a másikra? 

mit tartanak szokatlannak a kárpátaljaiak 
nyelvhasználatában a magyarországiak 
és miért? 

• milyen törvények, rendeletek és hogyan 
szabályozzák Ukrajnában a nyelvek 
használatát? 
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hogy milyen nyelvet vagy nyelveket használ
az adott szituációban.

Az alábbi ábrán azt tüntettük fel, hogy a
válaszadók hány százaléka használja a magyar
nyelvet a megadott helyzetekben. A templom-
ban és a családban szinte mindenki magyarul
beszél mindegyik régióban, de a lakásból ki-
lépve egyre kevesebben használják a magyart.

Nézzük meg a következõ ábrát is, ahol a
többségi nyelv(ek) használatát mutatjuk be!
A családban alacsony, a nyilvános helyzetek-

ben ellenben mind a négy országban magas
az államnyelv használati aránya.

Ha egymás mellett szemléljük az ábrákat,
észrevehetjük, hogy valamennyi régióban azo-
nos színtereken csökken a magyar nyelv hasz-
nálati aránya, és ezzel párhuzamosan emelke-
dik a többségi nyelvé. Azt is megfigyelhetjük,
hogy minél távolabb kerülünk a privát szférától
és közeledünk a formális nyelvhasználati szín-
terek felé, úgy emelkedik az államnyelv haszná-
latát jelzõ görbe és esik a magyar nyelvet jelölõ.

A magyar nyelvet (is) használók aránya

négy ország magyar lakossága körében

A többségi nyelvet (is) használók aránya

négy ország magyar lakossága körében

A kétnyelvûség lehetséges

következményeirõl és típusairól

A nemzetiségileg és nyelvileg heterogén környezet-
ben kisebbségként élõ közösségek elõtt rendszerint
három út áll: az integráció, az asszimiláció, esetleg
a szegregáció.

Az integrációnak szükséges eszköze a kétnyelvû-
ség: a többségi nyelv ismerete biztosítja a teljes körû
részvétel lehetõségét a társadalmi életben, az anya-
nyelv megõrzése pedig a saját identitás és kultúra
megtartását biztosítja.

Az asszimiláció folyamatában is szükséges a két-
nyelvûség, ám itt csak átmeneti jelenségként. Addig
van rá szükség, amíg a kisebbségi közösség fokoza-
tosan átáll az új, többségi egynyelvûségre, általában
átvéve az új kultúrát és identitást is (esetleg meg-
tartva korábbi identitásának és kultúrájának néhány
marginális elemét). A nyelvi asszimiláció (beolva-
dás) végállomása a nyelvcsere (vagy a nyelvhalál).

A szegregációhoz nincs szükség kétnyelvûségre. A
csak anyanyelvi egynyelvûség azonban nem teszi le-
hetõvé sem a horizontális, sem a vertikális mobili-
tást, mintegy bezárja az egyént saját kis közösségébe.

A kárpátaljai magyar kisebbségi közösség szá-
mára az integráció a járható út, ami azt jelenti, hogy
szükségünk van a kétnyelvûségre.

Azonban az olyan integráció, melynek során a ki-
sebbségi csoport megtartja nyelvét és kultúráját, saj-
nos nem mindegyik kétnyelvûségi típus mellett való-
sítható meg. A kétnyelvûségnek ugyanis számos tí-
pusa van. Mindegyik típus áttekintésére itt nincs mód,
csak a szempontunkból lényegeseket emeljük ki.

A kétnyelvû közösségek nyelveihez fûzõdõ társa-
dalmi viszony alapján meg szokták különböztetni a

Integráció: egy adott társadalmi-politi-
kai egységbe (pl. egy államszerkezetbe) való
beilleszkedés, a sajátos etnográfiai, kulturá-
lis, nyelvi jellemzõk megõrzése mellett.

Asszimiláció: a megkülönböztetõ nyelvi,
néprajzi, kulturális jellemzõk eltûnése, a ha-
gyományos anyagi és nem anyagi kultúra ele-
meinek elvesztése, egy meghatározott etnikai
csoporthoz való tartozás (kötõdés) feladása,
ill. ezzel párhuzamosan olyan vonások kiépí-
tése, amelyek egy másik kultúrát jellemeznek.
Az új vonások a régiek helyébe lépnek, és egy-
ben jelentkezik a másik (rendszerint többsé-
gi) kultúrához való kötõdés érzése is. A folya-
mat tehát leválás és csatlakozás is egy idõben.

Szegregáció: egy közösség elszigetelése/
elszigetelõdése, elzárása/elzáródása az adott
társadalom egészében zajló folyamatoktól.
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Hozzáadó kétnyelvûség Európában:

Finnország példája

A hozzáadó (additív) kétnyelvûség egyik
példája Finnország (finnül: Suomi, svédül:
Finland), ahol 1919 óta az Alkotmány értel-
mében a finn és a svéd nyelv egyaránt hivata-
los nyelvként szolgálja az ország lakosságá-
nak nyelvi igényeit. Ez a gyakorlatban azt je-
lenti, hogy Finnországban ugyanolyan felté-
telek mellett lehet svéd nyelven hivatalos ügye-
ket intézni, tanulni, dolgozni, orvoshoz for-
dulni, svéd nyelvû újságokat és könyveket ki-
adni, mint ahogyan finn nyelven.

Ez azonban nem attól egyedülálló, mert két
nyelvet használnak egyszerre államnyelvként
(hiszen ez más többnemzetiségû országban is
elõfordul, például Svájcban, Belgiumban stb.),
hanem azért, mert Finnország lakosságának
csak nagyon kis része beszéli a második ál-
lamnyelvet anyanyelvként. Hivatalos adatok
szerint az ország 5,2 millió lakosának mind-
össze 5,5 százaléka, azaz mintegy 285 ezer
finn állampolgár anyanyelve a svéd. Tulajdon-
képpen tehát egy alig 6%-os kisebbség nyel-
vét emelték a 92%-nyi többség nyelvével azo-
nos államnyelvi státuszba (a más nyelvûek
aránya 2% körüli az országban). Tehát, ha
felvetõdik a kérdés bennünk, hogy miért is
van Finnországnak két hivatalos nyelve, ak-
kor semmiképpen sem a svéd közösség szá-
mossága a válasz.

A svéd nyelv finnországi használatának
gyökerei a függetlenség elõtti történelmi idõkre
nyúlnak vissza. A svéd anyanyelvûek nem õs-
honos nép a területen, bevándorlások során
kerültek a mai Finnország tengerparti része-
ire az 1100�1200-as évektõl kezdõdõen. Ak-
koriban a különbözõ nyelvjárásokat beszélõ
finn törzsek még nem álltak készen az állam-
alapítás és a feudális árutermeléssel járó élet-
mód feladatainak megvalósítására, ezért a
Svédországból betelepülõ új népcsoport vál-
lalta magára az államapparátus, az egyház-
szervezet kiépítését, az ipar és a kereskede-
lem körülményeinek megteremtését, a váro-
sok felépítését és benépesítését, természetesen
svédül beszélõ emberekkel. Mindeközben a mai
Finnország területét �Keleti tartomány� né-
ven a Svéd Birodalomhoz csatolták, s erõs svéd
hatás érvényesült az élet minden területén. A
finn nemzetté válás folyamatában az volt dön-
tõ jelentõségû, amikor I. Sándor orosz cár

hozzáadó (additív) és a felcserélõ (szubtraktív) két-
nyelvûségi típust. A hozzáadó kétnyelvûség esetében
a kétnyelvûséget értékként kezelik; ez a típus segít a
kisebbségi nyelv megtartásában, hiszen ebben a hely-
zetben a saját nyelvet is értékesnek és hasznosnak
tekintik. A felcserélõ típusnál a kétnyelvûséget a nyelv-
cseréhez vezetõ út átmeneti fázisaként kezelik, a ki-
sebbségi nyelv presztízse, értéke alacsony. A Kárpát-
medence Magyarországgal szomszédos államaiban élõ
magyar kisebbségei a huszadik században ilyen vagy
olyan mértékben, de valamennyien kétnyelvûvé vál-
tak. Sajnos azonban ez a kétnyelvûség jórészt nem a
hozzáadó, hanem a felcserélõ típushoz hasonlítható
inkább. Valószínûleg ez a magyarázata annak, hogy a
kisebbségi magyar nemzetrészek általában negatívan

Idézet az Európai Együttmûködési és Biz-
tonsági Szervezet (EBESZ) A nemzeti kisebb-
ségek oktatási jogairól szóló Hágai Ajánlások
és értelmezõ megjegyzések címû  dokumentu-
mából: �a kisebbségeknek nem csak az a jo-
guk, hogy identitásukat az anyanyelv közege
révén megõrizzék, hanem az is, hogy integrá-
lódjanak és részt vegyenek a szélesebb állam-
közösségi társadalomban azáltal, hogy az ál-
lam nyelvét megtanulják. (�) az EBESZ tag-
államok nemzeti kisebbségeinek többnyelvû-
vé válása úgy tekinthetõ, mint a nemzeti ki-
sebbségek védelméhez és integrációjához kap-
csolódó nemzetközi dokumentumok céljainak
elérését szolgáló leghatékonyabb eszköz�.
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1809-ben Svédország egykori Keleti tartomá-
nyát széleskörû autonómiát élvezõ finn nagy-
hercegségként csatolta az Orosz Birodalom-
hoz. Bár a hivatalos nyelv továbbra is a svéd
maradt, az orosz cári politika a nagyherceg-
ség svéd kötõdéseinek lazítása érdekében fel-
karolta a finn nyelv ügyét. Az itt élõ svéd nyel-
vû értelmiség kénytelen volt újragondolni hely-
zetét ebben az új �Finnországban�. Természe-
tesen a Finnország függetlenné válásáig
(1918) vezetõ úton találkozhatunk heves nem-
zeti érzésekkel, nacionalizmussal, politikai
hangulatkeltéssel s összecsapásokkal is mind-
két nép oldaláról, de a függetlenség utáni idõk-
tõl a két nyelv egyenjogú, államnyelvi státuszba
kerülése a kedélyeket is megnyugtatta.

Napjainkban a svédek fõleg három régióban
élnek: az autonóm Åland szigeteken, a nyugati
parton fekvõ Osterbotten-ben (székhelye Vaasa/
Vasa), és a déli parton, a fõváros (Helsinki/
Helsingfors) közelében. A finnországi svédek az
1809-es elszakadás óta nem azonosítják magu-
kat az anyaországgal, Svédországgal, csak a svéd
nyelvhez ragaszkodnak, annak használata fon-
tos a számukra. A svéd nyelv használatának a
nyelvtörvényben megszabott feltétele azonban,
hogy az adott településen a svéd anyanyelvûek
aránya elérje a 8%-ot vagy a 3000 fõt. A svédek
által lakott három fõ területen a svéd anyanyel-
vûek szinte minden településen meghaladják a
törvényszabta 8%-os küszöböt, sõt arra is van
példa, hogy a finn anyanyelvû lakosság kerül a
8%-os küszöb alá, s mivel a törvény ugyanúgy
vonatkozik a finn nyelvre, mint a svédre, Finn-
ország ezen településein kizárólag a svéd nyelv
használható hivatalos nyelvként. Így tehát van-
nak az országnak finn és svéd egynyelvû vidé-
kei, illetve olyan kétnyelvû régiói is, ahol a finn
többség mellett a svédek a kisebbség, valamint
ahol a lokálisan többséget alkotó svédek mellett
a finnek élnek kisebbségben. Finnország északi
része is kétnyelvû, ám itt a lappok (vagy aho-
gyan magukat nevezik: a számik) aránya éri el
a 8%-os küszöböt, így itt finn�lapp (finn�szá-
mi) kétnyelvûség van.

Finnország kétnyelvû településein a hely-
ségnevek, az utcatáblák, a feliratok és reklá-
mok, az éttermek étlapjai, a busz- és vonatje-
gyek is kétnyelvûek. A fõváros, Helsinki (svéd
megnevezése Helsingfors) is ilyen terület.

A törvények szerint azon a nyelven szere-
pel az elsõ helyen a felirat, amely népesség
többséget alkot az adott területen.

Az oktatási törvény értelmében Finnország
minden finn tannyelvû iskolájában (azokon a
területeken is, ahol egyáltalán nem élnek své-
dek) második nyelvként oktatják a svéd nyel-
vet, s ugyanúgy a svéd tannyelvû iskolákban

a finnt. Felsõfokú tanulmányok végzésére is
van lehetõség mindkét nyelven: Finnország 20
egyeteme közül 3 svéd tannyelvû, 6 finn-svéd
kétnyelvû, továbbá bizonyos intézményekben,
mint például a Helsinki Egyetem orvostudo-
mányi karán és a Színmûvészeti Egyetemen,
rendszeresen indul svéd nyelvû képzés is.

Emellett minden finnországi középiskolá-
ban nagy hangsúlyt fektetnek az idegen nyel-
vek (fõleg az angol) oktatására. Az egyeteme-
ken, fõiskolákon pedig egyre több angol nyel-
vû képzést indítanak, nemcsak a külföldrõl
érkezõ cserediákok számára, hanem finn anya-
nyelvûek részvételével is.

Tehát egy finnországi fiatal, legyen akár svéd,
akár finn nyelvû a családi és az iskolai háttere,
érettségizõ korára az oktatás és a környezet ré-
vén három nyelvet sajátíthat el: az anyanyelvét,
a második hivatalos nyelvet és az angolt.

Finnországban a nyelvi környezet is egy-
re inkább a többnyelvûséget tükrözi. Az egy-
nyelvû finn, illetve svéd területeken is egyre
nagyobb tért hódít az angol párú kétnyelvû-
ség; míg ott, ahol már eredetileg is két nyel-
vet használtak, harmadikként bekerül az
angol is a nyelvek sokszínûségébe.

Finnország többnyelvûsége hozzáadó (additív)
jellegû, hiszen a nyelvek egymáshoz való viszonya
stabil: mindkét (vagy mindhárom) nyelvet érté-
kesnek, hasznosnak tartják a beszélõk, a nyelvek
egyenrangúak, s nem veszélyeztetik egymást.

A finn fõváros vasúti pályaudvara kétnyel-

vû felirattal: Helsinki (finnül) és Helsingfors

(svédül).
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Annak ellenére, hogy az egynyelvû finn területe-
ken az iskolában megszerzett svéd tudást csak
igen kevesen hasznosítják a munkájuk, minden-
napi életük során, az emberek többsége nem érzi
fölöslegesnek a svéd nyelv iskolai tanulását, hi-
szen az nemcsak a finnországi svéd közösség felé
szolgál közvetítõ nyelvként, hanem az egész észa-
ki régióban is, Finnország és szomszédai között.

A finnországi svédek számára a finn nyelv is-
merete, tanulása az integráció útját jelenti, hi-
szen anyaországuknak immár Finnországot tar-

ják. Ahhoz, hogy saját kultúrájukat és nyelvüket
megtartva tudjanak ebben az országban élni (azaz
integrálódhassanak), feltétlenül szükséges szá-
mukra a finn nyelv ismerete is. Az angol magas
szintû elsajátítása pedig Finnország európai in-
tegrációját hivatott segíteni azáltal, hogy a finn
állampolgárok nyelvtudásuk révén bekapcsolód-
hatnak az európai vérkeringésbe, valamint maga
Finnország is vonzóvá, megközelíthetõvé válik az
európai népek számára, hiszen a külföldi turista
gyakorlatilag bárkivel szót tud érteni angolul.

Tömegközlekedési napijegy a finn fõvárosból,

három nyelvû (finn, svéd és angol) szöveggel.

Háromnyelvû (finn, svéd és angol) infor-

mációs tábla Helsinkiben.

viszonyulnak a kétnyelvûséghez, s egyfajta trójai fa-
lóként, a megmaradást veszélyeztetõjeként szemlélik.
Ám ez nem azt jelenti, hogy Európában sehol sem
találkozhatunk hozzáadó kétnyelvûséggel.

A kétnyelvûség, mint említettük, ritkán jár azonos
szintû nyelvtudással mindkét nyelvben. Azt a kétnyel-
vûségi típust, amelynél fennáll a megközelítõleg azonos
nyelvtudásszint, balansz (kiegyenlített) kétnyelvûségnek
nevezik. A két- vagy többnyelvûek túlnyomó többsége
azonban egyik nyelvén jobban beszél, mint a másikon.
Ezt a fajta kétnyelvûségi típust domináns (egyenlõtlen)
kétnyelvûségként említik a szakirodalomban.

A dominancia nem feltétlenül csak azt jelenti,
hogy melyik nyelven rendelkezik magasabb szintû
nyelvtudással a beszélõ, hanem azt is, hogy melyik
nyelvet használja gyakrabban, több nyelvhasználati
színtéren. A kétnyelvû közösségekben használatos
nyelvek közötti munkamegosztás következtében
ugyanis az sem ritka, hogy bár a beszélõ egyértel-
mûen elsõnyelv-domináns (azaz anyanyelvén tud a
legjobban), bizonyos témákról könnyebben képes a
másodnyelven társalogni, mert errõl a témáról anya-
nyelvén nem szokott beszélgetni. S természetesen
fordítva is igaz mindez: vannak olyan témák, me-
lyekrõl szinte soha nem szoktunk ukránul vagy oro-
szul szólni.

Két idézet a kétnyelvûek nyelvtudásszint-
jérõl és dominanciáról:

�Nem tudok oroszul. (�) Beszélni tudok,
értek is, de nem beszélek helyesen, nem tu-
dok ragozni. (�) A traktoralkatrészek nevét
meg magyarul nem tudom.�

Zelei Miklós: A kettézárt falu. Budapest:
Ister Kiadó, 2000. 16�17. old.

TM: � Milyen szinten beszélsz oroszul?
AK: � Elég jól. Magyarul természetesen

sokkal jobban. De azért oroszul is elboldogu-
lok, gond nélkül.

TM: � És orvosnál, bár ott sose kelljen,
oroszul el tudod mondani, hogy mi a bajod,
ez nem okoz nehézséget?

AK: � Hát látod, ha ilyen területekre ke-
rül a társalgás, akkor már nagyon nehéz meg-
fogalmazni, hogy mit akarsz, vagy hogy mi
fáj. Elmutogatja az ember, hát azér van a keze.
Vagy ha végigtapogat, akkor jajgatsz nagyo-
kat, és akkor úgyis észreveszi.

(20 éves kárpátaljai magyar diáklánnyal
készített interjúból.)

TM = terepmunkás, kutató; AK = adatközlõ.



53

�A döntõ az, hogy a szlovákiai magyarok-
nak milyen lehetõségeik vannak anyanyelvük
használatára a magán- és a közélet különbözõ
színterein. Minél kisebb mértékben szorulnak
rá a beszélõk a másik nyelvre, annál inkább
anyanyelv-domináns a kétnyelvûségük, s így
annál kevésbé jelentkezik anyanyelvükben a
másik nyelv hatása.� Lanstyák István: A ma-
gyar nyelv jelene és jövõje Szlovákiában. In:
Lanstyák István � Szabómihály Gizella: Ma-

gyar nyelvtervezés Szlovákiában, 12�18. Po-
zsony: Kalligram Könyvkiadó, 2002. 13. old.

Pozitív példák: kétnyelvû hirdetõtábla Beregszász

központjában, illetve kétnyelvû étlapok.

A hozzáadó kétnyelvûség esélye akkor a legna-
gyobb, amikor a közösség legnagyobb része olyan
anyanyelv-domináns kétnyelvû, akik a lehetõ leg-
több színtéren használhatják anyanyelvüket. Ilyen
körülmények között van a legnagyobb esélye a nyelv-
megtartásnak.

Zelei Miklós: A kettézárt falu c. riportkötete egy

kétnyelvû kisközösség sorsába nyújt betekintést.



vane jogunk magyarul fordulni egyegy 
hivatalhoz? 

kiírhatjuke magyarul is üzletünk, 
vállalkozásunk nevét? 

• reklámozhatjuk-e magyar nyelven 

cégünk szolgáltatásait? 

kihirdetheti-e magyarul is határozatait 

egy magyarok lakta település 

önkormányzata? 

• valóban nyelvében él-e a nemzet? 

milyen összefüggés van a kárpátaljai 

magyarok anyanyelve és nemzeti 

azonosságtudata között? 



A nyelvészek ma már sokat tudnak arról, milyen alapvető demográfiai mutatókkal jellemezhető a Kárpát
medencei magyarság; konkrét adataik vannak a határon túli magyar nyelvváltozatok jellemzőiről; pontos 
ismeretekkel rendelkeznek arról, milyen nyelvi jogi helyzetben használatos a magyar nyelv az egyes régiók
ban; szakmailag megalapozott, saját kutatási eredményekkel is alátámasztható tanácsokkal tudnak szolgálni a 
kétnyelvűségről és annak hatásairól, a tannyelvválasztásról, illetve ennek lehetséges következményeiről stb. 
Ám ezek a kutatási eredmények és ismeretek csak nehezen (vagy gyakran egyáltalán nem) jutnak el azokhoz, 
akik mindebből profitálhatnának. 
Célunk, hogy a magyar nyelv kárpátaljai változatai kapcsán az elmúlt másfél évtizedben felhalmozott tudo
mányos kutatási eredményeket tájékoztató és ismeretterjesztő szándékkal és formában egyetlen kötetben fog
laljuk össze. Munkánk mindezen ismereteket szándéka szerint röviden, könnyen értelmezhető és áttekinthető 
módon, a nyelvészeti szakképzettséggel nem rendelkező művelt olvasót célközönségként tekintve mutatja be. 
Könyvünk egyfajta segédkönyve kíván lenni azoknak a szülőknek, akik tanácstalanok abban, milyen tannyelvű 
iskolát válasszanak gyermekük számára; azoknak a pedagógusoknak (s nem csak a nyelv szakosoknak), akik nap 
mint nap találkoznak a kétnyelvűség hatásaival tanítványaik nyelvi produkcióiban; azoknak a köztisztviselőknek 
(polgármestereknek, önkormányzati képviselőknek, helyi politikusoknak), akik egyegy hivatalos határozat meg
szövegezése vagy közzététele előtt nem tudják eldönteni, kihirdethetike magyarul döntésüket; azon vállalkozóknak, 
üzletembereknek, akik szeretnék magyarul is kiírni üzletük nevét, hirdetni árukínálatukat és szolgáltatásaikat, meg
kötni szerződéseiket, ám nem tudják, vane erre jogi lehetőségük; azon helyi politikusoknak, döntéshozóknak, akik 
nem tájékozottak a nyelvi emberi jogok területén. Ajánljuk továbbá könyvünket mindazoknak, akik érdeklődnek a 
kárpátaljai magyar nyelvváltozatok, a Kárpátalján élő magyarok iránt. 


