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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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nyelv és a nemzeti identitás közé nem ritkán egyen-
lõségjelet tesznek. Erre utal a Nyelvében él a nemzet

szállóige is. Európában egy idõben az egy nyelv � egy
állam � egy nemzet modell volt a minta, s így kezdtek
egységes nemzetállam építésébe a földrész országai-
nak nagy részében. Szinte általános vélekedésnek szá-
mít még ma is, hogy a nyelv a nemzet legfõbb jelképe.
Mindez nem véletlen: a nyelv egyik legfontosabb funk-
ciója épp az identitás jelzése, kifejezése.

Joggal merülhet fel a kérdés: milyen viszonyban
van egymással a kétnyelvû közösségek nyelvi és nem-
zeti azonosságtudata? Vajon a kétnyelvûek egy vagy
több nemzeti azonosságtudattal rendelkeznek? A
kétnyelvûség egyszersmind együtt jár a kettõs nem-
zeti kötõdéssel is? Ezekre a kérdésekre azonban nem
adhatunk egyértelmû választ.

Számos olyan közösség létezik, ahol a nyelv va-
lóban a nemzeti lét meghatározó szimbóluma; ám
több olyanról is tudunk, melyek önmeghatározásá-
ban a nemzeti nyelvnek nem jut kiemelt szerep. A
ma már nagyobb részben angol anyanyelvû skótok,

Kétnyelvû környezet és nemzeti

azonosságtudat

írek nemzeti identitásában saját nyelvük nyilvánva-
lóan nem olyan tényezõ, ami döntõen befolyásolja a
nemzeti hovatartozásukat. Az angolok és amerikai-
ak egyazon nyelv különbözõ változatait beszélik anya-
nyelvként, mégsem jut senkinek eszébe megkérdõ-
jelezni, hogy az egyiknek vagy másiknak nincs joga
önálló nemzetnek tekinteni magát. Ausztria lakosai
éppúgy németül beszélnek, mint Németország pol-
gárai, ám identitásukban mégis osztrákoknak érzik
magukat. Vagyis nem feltétlenül és nem minden
körülmények között igaz az a sokat hangoztatott
állítás, mely szerint nyelvében él a nemzet.

Kétnyelvûség és kulturális identitás

�A csoporthoz való tartozás és a kulturá-
lis identitástudat szerint elkülöníthetünk két-
kultúrájú, egykultúrájú, illetõleg az új kultú-
rát szerzett és a kultúrájukat vesztett kétnyel-
vûeket. A kétkultúrájú kétnyelvû esetében
pozitív azonosságtudat érvényesül azoknak a
közösségeknek az irányába, amelynek nyel-
veit beszéli, ezt a kétnyelvû egyént mindkét
csoport egyaránt tagjának fogadja el. Az egy-
kultúrájú kétnyelvû magas kétnyelvûségi kom-
petenciája ellenére csak saját nyelvének kul-
túrájával azonosul, és a kultúra szempontjá-
ból ezáltal csak egyetlen közösség tagjának
minõsül. Az új kultúrát szerzett kétnyelvû
saját anyanyelvének kulturális azonosulását
feladva a másik nyelvhez kapcsolódó kultú-
rát fogadja el saját kultúrájának. A kultúrá-
ját vesztett kétnyelvû feladja saját kultúráját,
ugyanakkor nem azonosul a második nyelv-
hez kötõdõ kultúrával.� Borbély Anna: Két-
nyelvûség és többnyelvûség. In: Kiefer Ferenc
szerk., Magyar nyelv, 595�627. Budapest:
Akadémiai Kiadó, 2006. 600. old.

Nemzetiség és anyanyelv kapcsolata

Ukrajnában

A 2001. évi ukrajnai népszámlálás során az
állampolgárok nemzetiségét és anyanyelvét is
tudakolták a kérdezõbiztosok. Az Ukrajnában
élõ nemzetiségek körében általában jelentõs azok
aránya, akik más nyelvet tekintenek anyanyel-
vüknek, mint amely nemzetiséghez tartozónak
vallják magukat. Például az ukrajnai
belaruszok, lengyelek, görögök vagy németek
identitásában az anyanyelv nem tekinthetõ meg-
határozó tényezõnek. Körükben a nyelvi beolva-
dás, az anyanyelv elvesztése nem feltétlenül jár
együtt a nemzeti identitás elvesztésével. Az Uk-
rajnában élõ oroszok, krími tatárok, románok
és magyarok körében viszont magas az anya-
nyelvükhöz ragaszkodók aránya. Ezekben a kö-
zösségben tehát a nemzetiségi hovatartozás és
az anyanyelv szorosan összefonódik.

A nemzetiség és anyanyelv egybeesése Uk-
rajna nagyobb nemzetiségeinél, %-ban

(a 2001. évi népszámlálás adatai alapján)

A
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A Kárpát-medence magyar kisebbségeinél azon-
ban a magyarsághoz való tartozást a vérségi leszár-
mazás, a kulturális összetartozás, a történelmi (és
vallási) hagyományok, a nemzeti szimbólumok és
egyéb tényezõk mellett fõképpen a magyar nyelvhez
való kötõdés határozza meg. A magyar nemzet ese-
tében a nyelv mint a hétköznapi érintkezés eszköze,
az információ és a kultúra hordozója egyben identi-
tást fémjelzõ szimbólummá is válik.

A magyar nemzet tagjai számára tehát a közös
nyelv olyan kapocsként mûködik, amely ennek a
közösségnek a legfõbb összekötõ jegye, s amely egy
nemzetben egyesíti az egyébként különbözõ államok-
ban élõ, más-más állampolgárságú embereket. A
magyar nyelvnek a kárpátaljai magyar nemzetré-
szen belül is meghatározó szerepe van a nemzeti azo-
nosságtudat összetevõi között.

2006-ban 593 kárpátaljai magyart arra kértünk,
hogy 1-tõl 5-ig terjedõ skálán (ahol 1 = egyáltalán nem,
5 = nagyon erõsen) értékeljék, hogy a megadott szem-
pontok mennyire fontosak abban, hogy ki a magyar,
mitõl magyar a magyar. Az adatközlõk az önmeghatá-
rozás mellett (magyarnak tartsa magát) a nyelvi ténye-
zõket (jól beszéljen magyarul, magyar legyen az anya-
nyelve) tartották a legfontosabbnak; lényegesen kisebb
jelentõséget tulajdonítanak ebben a kérdésben a vérségi
köteléknek (legalább egyik vagy mindkét szülõje ma-
gyar legyen); az állampolgárság (magyar állampolgár
legyen, Magyarországon éljen) mint szempont pedig szin-
te elhanyagolhatónak bizonyult.

Hasonló eredményeket kaptunk akkor is, ami-
kor nem kérdõív segítségével, hanem interjú kereté-
ben kérdeztük az embereket arról, szerintük mitõl
magyar a magyar. Három tipikus választ idézünk:

(1) TM: És meg tudod-e azt fogalmazni, hogy
mitõl magyar a magyar?

AK: Hát elsõsorban azt mondanám magyarnak,
aki magyarul gondolkozik és magyarul álmodik,
tehát az anyanyelv az, ami nap mint nap, amit nap
mint nap használ, és úgy beszélget másokkal. Nem
tudom másképp megfogalmazni.

(2) TM: Mitõl magyar? Ki számít magyarnak?
AK: Hát az, aki gyerekkorától a magyar, például

a magyar nyelvet beszéli. Az a magyar.
TM: Csak ennyi? Elég az, hogy a magyar nyelvet

beszélje, vagy kell lenni még másnak is?
AK: Nem az, hogy beszélje, mer én beszélem mond-

juk az ukránt valamilyen szintig, akkor se�, még ha
perfekt tudnám beszélni, akkor se tudok ukrán len-
ni. Szóval az benne van az ember vérébe, hogy az a
nyelv, az az anyanyelvem, amilyen az én nyelvem, az
a magyar, magyar vagyok. Ilyen nyelven álmodok,
vagy nem tudom. Szerintem attól magyar valaki.

(3) AK: Hát azt szoktam mondani, hogy min-
den ember olyan nemzetiségû, aminek érzi magát.
Én a magyar, magyar az anyanyelvem, magyar ö
környezetben élek, ö magyarhoz, szóval magyar kul-
túrkörhöz tartozom, és a magyart érzem a szívem-
hez legközelebbinek, és számomra ezt jelenti magyar-
nak lenni.

(TM = terepmunkás, AK = adatközlõ. A beszélge-
tésekbõl vett idézeteket szerkesztés nélkül közöljük.)

Vagyis a kárpátaljai magyarok számára a ma-
gyar nemzethez tartozást elsõsorban az önmeghatá-
rozás, illetve a nyelvi, kulturális közösség jelenti, nem
pedig a politikai, állampolgársági szempontok.

Az anyanyelv és a nemzeti identitás összefonó-
dásának, egymást meghatározó és erõsítõ kapcso-
latának képe a kárpátaljai magyar szépirodalom-
ban is hangsúlyosan jelenik meg. Költõink az anya-
nyelv és az identitás egymáshoz való viszonyát több
szempontból érzékeltetik költõi képekbe burkolva.

Az anyanyelv a saját csoportba tartozókkal össze-
köt, másoktól viszont megkülönböztet, így válik a
nemzeti identitás meghatározójává:

�vállaljuk egymást, nem hervadó
anyanyelvünket, és mert van, ami
teljesen ÖSSZEKÖT, MEGKÜLÖNBÖZTET�
(Dupka György: Egy távoli ismerõsnek)

Mások az anyanyelv elvesztése miatt, a kisebbsé-
gi helyzetben nem ritkán elõforduló nyelvcsere ve-
szélye miatt aggódnak:

�idegen szavú papagájok
verik ki fejedbõl a legszebb álmot�
(Balla D. Károly: Szigeten)

Kárpátaljai magyarok válasza az

alábbi kérdésre:

Mennyire fontosak az alábbi szempontok
abban, hogy valaki magyarnak számít-e?

(1 = egyáltalán nem, 5 = nagyon erõsen;
átlagok)
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�nyelvünk lassan
elveszítjük,
fogy szánkról az ének,
öklünk rázzuk
a regének,
a rusnya reménynek�
(Kõszeghy Elemér: Házi himnusz)

�� ezerszer jaj
a nyelvehagyottnak,
mert biccen a szó már
a száj szögletén.�
(Vári Fábián László Illyés Gyula fejfája elõtt)

Kisebbségi helyzetben az anyanyelv megõrzése
erkölcsi kötelesség:

�s lesz barát, ki elhagy majd gyarlón,
kinek mennybe szédül a lelke,
de maradok én, hogy Krisztusként
feszüljek föl a nyelvkeresztre�
(Kõszeghy Elemér: Úton)

�Dögölj meg, te állat,
ki odadobtad anyádat
mindenféle jöttmentnek,
pártos érdeknek,
janicsárnak,
magad is megfizetett
 utcalány vagy,
s ezerszer átkozott,
mert striciknek felkínáltad
szegény anyádat �
az anyanyelvet.�
(Horváth Sándor: Átok)

Az anyanyelv megõrzése egyenlõ a megmaradás-
sal, az otthon és haza, valamint a nemzettudat meg-
tartásával:

�egyetlen hazám van:
anyanyelvem,
benne kell halálig
kitelelnem�
(Kõszeghy Elemér: (Egyetlen))

�anyanyelv, édes, maradj velem,
hogy lehessek még szavak embere.
Látod, nincs erõm, hogy megtartsalak,
tarts meg te magadnak, tégy csodát velem�
(Czébely Lajos: Kérés)

�Eleitõl fogva
génjeinkben hordva:
anyaország, anyaöl,
anyatej, anyanyelv. (�)

Makacs szánkra fegyelmet
izzó jogarral égess,
csak õrizz meg bennünket, édes,
édes anyanyelv!�
(Vári Fábián László: Illyés Gyula fejfája elõtt)

Az antológiában kárpátaljai magyar költõk val-
lanak szülõföldjükrõl, az anyanyelv megtartó erejé-
rõl, a kisebbségi sorsról.

A Termini Kutatóhálózat a határon túli magyar
nyelvészek közös mûhelye, mely a magyar nyelv
határtalanítását tekinti egyik központi feladatának.
Kárpátaljáról a Hodinka Antal Intézet tagja a mun-
kacsoportnak.

A fentiek alapján nyilvánvaló, hogy a magyar
nemzetrész fennmaradása Kárpátalján nagyban függ
attól, hogy megtartható-e a magyar nyelv a kárpát-
aljai magyarok anyanyelveként.
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A magyar nemzeti identitással szorosan összefo-
nódó magyar nyelv megtartását jelentõs mértékben
befolyásolja az, mennyire tartják beszélõi hasznos-
nak és szépnek ezt a nyelvet. Azaz: a magyar nyelv
jövõje nagy mértékben függ attól, milyen szimbolikus
értéket tulajdonít neki a nyelvet fenntartó közösség.
Ha a nyelvet éltetõ csoport tagjai úgy vélik, hogy az
általuk beszélt (egyik) nyelvnek nincs értéke, nincs
gyakorlati haszna, s ha nem látják szépnek, akkor
sokkal nagyobb az esélye annak, hogy elfordulnak
tõle; leváltják, akár egy divatjamúlt ruhadarabot vagy
bútort, s más nyelvet használnak, amikor erre vá-
lasztási lehetõségük van.

�Látni kell: a magyar nemzetiség sorsa
jelentõs mértékben a magyar nyelv sorsa a
területen.� Sebestyén Árpád: A kárpátaljai
magyarság nyelvhasználatának kérdései nap-
jainkban: a magyar nyelv helyzete és fejlõdé-
sének fõbb kérdései a területen. Kézirat.

Ami csökkenti a magyar nyelv presztízsét Kárpátal-
ján: az OTP kárpátaljai fiókjaiban egyetlen magyar nyel-
vû feliratot vagy szóróanyagot, reklámot sem találhatunk.

Ami emeli a magyar nyelv hasznosságának tuda-
tát: az Ukrszocbank magyar nyelven is reklámozza
szolgáltatásait

Ha már a beregszászi OTP-fiók nem kínál hitelt
magyarul a kárpátaljai magyaroknak, akad a város-
ban, aki fontosnak tartja, hogy anyanyelvén szólítsa
meg a hitelre vágyókat
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A magyar nyelv értékét nagyban növeli, hogy ez
a nyelv a szomszédos Magyarország nyelve. Ma Kár-
pátalján viszonylag sokan � magyarok és nem ma-
gyarok egyaránt � járnak át Magyarországra dol-
gozni, tanulni, bevásárolni, kirándulni. A vízum
igénylésénél, a határátlépésnél, a munkavállalásnál,
a felvételi során, az üzletekben vagy a Balaton part-
ján egyaránt hasznos, jól jön a magyar nyelvtudás.

A magyar nyelv gyakorlati értékét és hasznossá-
gát az is növeli, hogy Kárpátalján sok beszédhely-
zetben használható. Vannak magyar nyelven oktató
iskoláink, felsõoktatási intézményeink, színházunk,
könyvkiadásunk, lapjaink, folyóirataink stb. Ám �
mivel számos helyzetben arra kényszerülünk, hogy
az államnyelvet használjuk � a csak magyar nyelv-
tudás kevésnek bizonyulhat. Nem véletlen, hogy sok
kárpátaljai magyar úgy véli: aki csak magyarul tud
Kárpátalján, az nehezen boldogul.

��egy kisebbségi nyelv vonzó ereje nõ, ha
ez a nyelv összeköti beszélõit szimbolikusan
vagy gyakorlatilag egy gazdaságilag és politi-
kailag fejlettebb világrésszel.�

Susan Gal: Mi a nyelvcsere és hogyan tör-
ténik? Regio 1991/1: 66�76. old.

Kárpátaljai magyarok és nem magyarok
átkelésre várakoznak a Tiszaújlak�Tiszabecs
határátkelõnél

2006-ban arra kértünk 593 kárpátaljai magyar
felnõttet, ítéljék meg, hogy szerintük aki csak ma-
gyarul, csak ukránul vagy csak oroszul tud, az a)
könnyen boldogul, b) lehetnek nehézségei, c) nehe-
zen boldogul.

A válaszokból kiderül, hogy a válaszadók több-
sége (60%-a) szerint azon a településen, ahol õ él,
könnyen elboldogul valaki úgy is, ha csak magyarul
beszél. Ám ha kilépnek ebbõl a faluból vagy város-
ból, már nem elegendõ a magyar nyelvtudás. Erre
utal, hogy a megkérdezettek fele (54%-a) úgy véli,
Kárpátalján nehezen boldogulhatunk, ha nem be-
szélünk más nyelvet is a magyaron kívül.

Benében nem szégyellik, hogy itt magyarok (is) élnek

Itt az is boldogul, aki csak magyarul tud: egy
cég, amely fontosnak tartja, hogy a kisebbségiek is
igénybe vegyék szolgáltatásaikat

A benei öregfiúk meccsén az is �labdába rúghat�,
aki csak magyarul tud

Ha valaki csak magyarul/ukránul/oroszul tud az
Ön állandó lakóhelyén vagy Kárpátalján, az:
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A kárpátaljai magyarok tehát tudatában vannak
annak, hogy anyanyelvük hasznos és értékes, ám
nem minden helyzetben használható. Érzelmi kötõ-
désük is erõs ehhez a nyelvhez. Amikor arra kértük
õket, ítéljék meg, melyik nyelv szebb: a magyar vagy
az ukrán, a megkérdezettek négyötöde (81%-a) egy-
értelmûen a magyar mellett foglalt állást.

A kárpátaljai magyarok azonosságtudatában
azonban nemcsak a nemzeti identitás kialakításá-
ban, hanem a regionális kötõdés kifejezõdésében is
van szerepe. A különbözõ szociológiai és nyelvészeti
kutatások eredményei alapján kiderült, hogy a kár-
pátaljai magyarok nem általában véve �magyarnak�,
hanem elsõsorban �kárpátaljai magyarnak� érzik
magukat. Azaz: önazonosságuknak szerves része a
szülõföldjükhöz való kötõdés.

A szülõföld pedig nemcsak a földrajzi környeze-
tet jelenti, hanem mindazt, ami az emberek tudatá-
ban hozzá kapcsolódik, többek között a magyar nyelv
itt beszélt, helyi nyelvváltozatait is. Erre enged kö-
vetkeztetni, hogy a kárpátaljai magyarok nemcsak
az ukrán nyelvnél tartják szebbnek a magyar nyel-

Ön szerint melyik nyelv szebb: a magyar
vagy az ukrán?

Határozza meg 1-tõl 5-ig terjedõ skálán
(ahol 1 = egyáltalán nem, 5 = nagyon erõ-
sen), hogy mennyire érzi Ön a kárpátaljai
magyarsághoz, a magyar nemzethez és az
ukrán nemzethez tartozónak magát!

vet, hanem úgy érzik, a magyarul beszélõk között
éppen itt, Kárpátalján beszélik a legszebben anya-
nyelvünket. Nyilvánvaló, hogy ez nem objektív, tu-
dományosan igazolható álláspont, hanem csupán
szubjektív vélemény, ám jól jelzi, hogy a kárpátaljai
magyarok körében az anyanyelvnek (és azon belül
az általuk használt nyelvváltozatoknak) fontos, iden-
titást meghatározó szimbolikus értéke van.

Ha egy nyelvet vagy nyelvváltozatot értéktelen-
nek, csúnyának, szégyellnivalónak látnak, ha nega-
tív értékítéletek kötõdnek hozzá, akkor az elõsegít-
heti a nyelvcserét, vagyis egy másik nyelv használa-
tára való fokozatos áttérést. A helyi nyelvváltozatok
presztízse azonban magas, s ez egyértelmûen a nyelv-
megtartásnak kedvez.

Mivel Kárpátalján értelemszerûen a magyar nyelv
helyi változatai használatosak a leggyakrabban, ez egy-
ben azt is jelenti, hogy ha meg akarjuk õrizni a ma-
gyar nemzeti azonosságtudat legfõbb összetevõjeként
megjelenõ magyar nyelvet, akkor a regionális nyelvvál-
tozatok, a helyi nyelvjárások megõrzésére is figyelmet
kell fordítanunk. Márpedig ezekhez a nyelvváltozatok-
hoz szervesen és szükségszerûen hozzátartoznak azok
a jellegzetességek, melyekrõl ebben a kötetben is olvas-
hatunk: a szókölcsönzések, a gyakorisági eltérések, a
kódváltások, a nyelvjárási jelenségek stb.

593 kárpátaljai magyar felnõtt válaszai az
Ön szerint hol beszélnek a legszebben magya-
rul? kérdésre (%-ban)

�A kárpátaljai magyar beszédet mindenki
szépnek tartja. (...) A kárpátaljai magyar
nyelvhez és a helyi nyelvjárásokhoz való ér-
zelmi viszonyt tudakoló kérdésekre csupán
elenyészõ számban találunk távolító, elutasí-
tó válaszokat. Többségük vállalja, hogy hasz-
nálja is, szépnek is tartja, az idetartozás att-
ribútumának, természetes dolognak tekinti.�
Károlyi Margit � Szabó Géza: Adalékok a be-
regszászi fõiskolások identitástudatához. In:
Dr. Boros László (szerk.): Kárpátalja. A Nyír-
ségi Földrajzi Napok elõadásai, 239�246.
Nyíregyháza, 1999. 245. old.
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Magyar nyelvû tájékoztató egy bankjegykiadó
automatán: ami nem sikerült a beregszászi OTP-
fiókban, az megoldható egy ukrán bankban Csapon

Amíg azok a pozitív vélemények vannak abszolút
többségben, melyek nem kiirtani, hanem megtartani
szeretnék a helyi nyelvjárás sajátosságait, s ameddig
a kárpátaljai magyarlakta települések lakói kedvezõ-
en tekintenek saját nyelvhasználatuk jellemzõ voná-
saira, megmarad az igénye annak is, hogy ezt a ma-
gyar nyelvet továbbörökítsék a következõ nemzedé-
kek számára is. Ha használni fogjuk nyelvünket min-
den olyan helyzetben, amikor erre lehetõségünk nyí-
lik � családi körben és nagy nyilvánosság elõtt, szó-
ban és írásban, imádkozás és újságolvasás során, az
iskolában és a munkahelyen, vásárlás vagy eladás köz-

A szerelem nem ismer nemzetiségi és nyelvi kor-
látokat

�Semmilyen szisztematikus nyelvtervezés
(bármilyen szükség van is rá) nem helyette-
sítheti a nyelvet és kultúrát reprodukálni kí-
vánó népakaratot.� Williams, Colin: English�
Welsh. In: Goebl, Hans et al eds., Contact
Linguistics, 1075�1087. Berlin�New York:
Walter de Gruyter, 1997. 1087. old.

ben, amikor szolgáltatást keresünk vagy kínálunk �
akkor reális esély van arra, hogy a kárpátaljai ma-
gyarok kétnyelvûsége hosszú távon át anyanyelv-do-
mináns, hozzáadó kétnyelvûség legyen, az a nyelvi
helyzet pedig, melyben élünk, állandó kétnyelvûségi
szituáció, ahol nem fenyeget a nyelvcsere veszélye.

Egyházaink szerepe a nyelvmegtar-

tásban

A nyelv megtartását kisebbségi helyzetben
sok tényezõ között az is segíti, ha a kisebbsé-
giek nemzettudatában, a többségiektõl való
különbözõségében az anyanyelv mellett más
jegyek is vannak. A kárpátaljai magyar ki-
sebbségi nemzetrész azonosságtudatának meg-
õrzésében, a magyar nyelv megtartásában ép-
pen ezért meghatározó szerepe van az egyhá-
zaknak. A kárpátaljai magyarok túlnyomó
többsége ugyanis református, római katolikus
vagy görög katolikus, a vidékünkön többséget
alkotó ukránok/ruszinok ezzel szemben jellem-
zõen ortodox (pravoszláv) vallásúak.

Az egyházaknak a nemzeti nyelv és identi-
tás fenntartásában nyelvi szempontból is na-
gyon fontos szerepe van. A kutatások azt iga-
zolják, hogy a kárpátaljai magyar közösség
hitéletében egyértelmû a magyar nyelv domi-
nanciája: az itt élõ magyarok legnagyobb része
magyarul imádkozik, magyarul olvassa a Bib-

liát (ennek igazolására lásd a nyelvválasztás-
ról szóló fejezetet).

A rendszerváltást követõen, a kommunis-
ta diktatúra enyhülése utáni években az egy-
házak, az egyházi hivatalok magyar nyelvû-
sége hozzájárult a magyar nyelv használati kö-
rének, funkcióinak bõvüléséhez is azzal, hogy
a püspöki hivatalokban, az egyházi intézmé-
nyekben a helyi magyar közösség történelmi
egyházai a magyar nyelvet (is) használják. Az
egyházak fõ tevékenységük: a hívek lelki gon-
dozása mellett könyveket adnak ki, lapokat
jelentetnek meg, intézményeket tartanak fenn,
óvodákat és iskolákat alapítottak, mindez
pedig kiterjesztette a magyar nyelv használa-
ti körét, növeli értékét.

www.sionradio.eu



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. 


