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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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sikeresebben elsajátítani a második nyelvet, amikor az
elsõdleges cél nem maga a nyelvtanulás, nem az óra
anyagának vagy a házi feladatnak a bebiflázása, ha-
nem a gyerek számára érdekes témákról való kommu-
nikáció gyakorlása a különbözõ szerepjátékok, nyelvi
játékok révén. Nagyon fontos módszertani elv (amit
egyébként az anyanyelv elsajátítása is alátámaszt), hogy
az iskolában a nyelvórán a kommunikációra (az egyes
beszédhelyzetekben felmerülõ �problémák� megoldá-
sára) kell a hangsúlyt fektetni. A tanulók teljesítmé-
nyét pedig inkább a tartalom (vagyis a kialakított nyelv-
használati szituáció megoldása) felõl kell értékelni, nem
pedig a grammatikai formák helyessége alapján. A
nyelvtani ismeretek elsajátítása ugyanis csupán egyik
eszköz a sikeres kommunikáció irányába, s nem a leg-
lényegesebb eleme a nyelvtanulásnak vagy nyelvokta-
tásnak. Ezt egyébként könnyû belátni: ha a valódi élet-
ben használni akarunk egy nyelvet, akkor sohasem azt
a kérdést kell megválaszolnunk, hány tagmondatból
áll egy közlés, vagy hogy milyen ragozásban áll az adott
ige; ehelyett egy adott beszédhelyzetet kell úgy megol-
danunk, hogy megértjük, mit akarnak tõlünk, s úgy
tudunk válaszolni, hogy minket is megértsenek. Ha
pedig az iskolán kívüli világban erre van szükség, ak-
kor nyilvánvaló, hogy a tanórákon is ezt kell(ene) elsõ-
sorban gyakorolni.

Mit mérlegeljen a szülõ, ami-

kor az oktatás nyelvérõl dönt?

A fent elmondottakból világos, hogy a tannyelv
megválasztása elsõsorban identitásformáló, valamint
esélyegyenlõséget növelõ hatása miatt fontos. Az iden-
titás (az egyén tudása arról, hogy bizonyos társadalmi
csoportokhoz tartozik, és ez számára érzelmi és érték-
jelentõségû) a megélt tapasztalatok révén alakul ki. Így
magától értetõdõ, hogy a választott iskola, annak tan-
nyelve és az oktatott tartalmak a tanulók identitásfor-
málásának meghatározó tényezõi. A szülõ tehát, ami-
kor iskolát és tannyelvet választ gyerekének, döntõ
módon befolyásolja nemzeti azonosságtudatának ala-
kulását. Sok szülõ gyakran nincs teljesen tisztában
döntésének következményeivel. Az iskolának és az ok-
tatási szakembereknek kötelessége ezekrõl a szülõket
megfelelõen informálni, ily módon is hozzájárulva a
szabad identitásválasztás jogának gyakorlásához.

Egyértelmû, hogy a szülõ kizárólagos joga olyan tan-
nyelvû iskolába íratni gyerekét, amely szerinte a gyer-
mek boldogulását leginkább szolgálja. Ahhoz azonban,
hogy egy ilyen fontos döntés, amely a gyerek egész to-
vábbi életútját, lelki fejlõdését, közösségi és családi kap-
csolatait nagymértékben befolyásolja, valóban a gyerek
javát szolgálja, a szülõnek sok mindent mérlegelnie kell.

Elsõ lépésként az elvárásait kellene megfogalmaznia a
gyerek (nyelvi és egyéb) fejlõdését illetõen és áttekinte-
nie a rendelkezésére álló oktatási lehetõségeket. E két
dolgot kell majd utána összehangolnia: a célt (elvárása-
it, amiket a gyerekénél el szeretne érni) és a célhoz veze-
tõ utat (a választott oktatási programot, a tannyelvet).
Nem valószínû, hogy sok olyan szülõ akadna, aki ki-
sebbségiként ezt ne úgy fogalmazná meg: azt szeretné,
hogy gyereke a magyar és az ukrán nyelvben is minél
magasabb szintû jártasságokat szerezzen, illetve alapo-
san elsajátítsa a többi tantárgy anyagát is.

Számos, a nyelvi fejlõdés folyamatát kétnyelvûségi
helyzetben kevésbé ismerõ szülõ abból indul ki, hogy a
gyerek az anyanyelvét a családban már úgyis megta-
nulta, ezért a többségi iskolában majd hozzátanulja a
többségi nyelvet is, és így mindkettõ birtokába jut. Ma
már (ismerve a felcserélõ és hozzáadó kétnyelvûségi
helyzetek hatásait és a nyelvek elsajátításában jelent-
kezõ kölcsönhatásokat) tudjuk, hogy ez a jóhiszemû,
de naiv elképzelés leggyakrabban nem két nyelv bir-
toklásához, hanem (számos más körülménytõl függõ-
en) a többségi nyelv dominanciájához, távlatilag eset-
leg nyelvcseréhez és a nemzetiség feladásához vezet.
Anyanyelvi tudásában a gyerek megreked a társalgá-
si, konyhanyelvi szinten (amely miatt majd késõbb szé-
gyenkezik, és nem is meri vagy nem akarja használni
anyanyelvét; ugyanakkor képtelen lesz azt saját gyere-
kére átörökíteni, vagy nem is érzi azt szükségesnek).

A kisebbségi szülõk 20�30%-a mégis a többségi
nyelven folyó oktatás mellett dönt. Ahhoz azonban,
hogy a két nyelv nagyjából egyforma szintig felfejlõd-
jön, a két nyelv és két kultúra hatásainak nagyjából
egyenlõ erõsséggel kell hatniuk a gyerekre. Amennyi-
ben az egyik nyelv használata csak a családra és a
legszûkebb környezetre korlátozódik, az élet minden
más területén pedig a másik nyelv és kultúra hatásai

�Az elsõ nyelv a legtöbb szlovákiai magyar
beszélõ számára egyedüli vagy döntõ megha-
tározója nyelvi identitásának, így szerepe
összehasonlíthatatlanul fontosabb a másod-
nyelvénél, amely sok esetben csupán eszköz
arra, hogy az emberek a szükséges mérték-
ben integrálódni tudjanak a többségi társa-
dalomba. A másodnyelv indokolatlan mérté-
kû fejlesztése, a másodnyelvi dominancia az
egyént elidegenítheti otthoni környezetétõl és
saját kisebbségi közösségétõl.� Lanstyák Ist-
ván: A kétnyelvû oktatás veszélyei Szlovákiá-
ban. In: Ring Éva szerk., Felzárkózás vagy
bezárkózás? A többnyelvû oktatás elõnyei, ve-
szélyei a kisebbségi közösség életében, 43�73.
Budapest: EÖKIK, 2005. 59. old.
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érik a gyereket, világos, hogy az anyanyelv elsorvad,
és helyét az erõsebb hatásokkal bíró veszi át. A több-
ségi nyelven folyó oktatás gyakran ilyen felcserélõ
helyzethez teremti meg a feltételeket, még akkor is,
ha a szülõk önszántukból és nem kényszerbõl tették
meg ezt a lépést. Ilyenkor természetesen azzal is szá-
molni kell, hogy az iskolába induló gyerek a többi,
többségi osztálytársához viszonyítva (márpedig ezen-
túl hozzájuk viszonyítják teljesítményét) jelentõs hát-
ránnyal indul, és esetleg évekre lesz szükség, amíg
azoknak nyelvét és kultúráját át nem veszi. Ez pedig
elkerülhetetlen, ha sikeres akar lenni, hisz a legter-
mészetesebb dolog, hogy a többségi nyelven oktató
iskolában a többségi nyelv és kultúra a norma.

Ha a szülõ az ukrán tannyelvû iskolába irányítja
gyermekét, radikális változást idéz elõ a gyerek nyel-
vi környezetében: addig elsõsorban az anyanyelv fejlõ-
dését serkentette a környezet, ezután pedig a másik
(többségi) nyelv fejlõdéséhez alakulnak ki a megfelelõ

�A kisebbségi gyerekek többségi nyelven való
iskolázása a kisebbségek beolvasztásának év-
századok óta alkalmazott módszere. Így hal-
tak ki vagy kerültek a kihalás szélére többek
között a franciaországi õshonos kisebbségek
nyelvei, az aino nyelv Japánban, az indián nyel-
vek Amerikában, a bennszülött nyelvek Auszt-
ráliában vagy a vogul és az osztják a Szovjet-
unióban. (�) Az államnyelven való iskolázás,
ha nem is vezet el mindig az anyanyelvrõl való
teljes lemondásig, másodnyelv-dominanciát
alakít ki. Az, aki nem anyanyelvén tanult, el-
vont dolgokról, természettudományos kérdé-
sekrõl, irodalomról, történelemrõl általában
csak másodnyelvén tud társalogni. (�) Aki
szlovák, román vagy szerb iskolába jár, csak
másodnyelvén fog tudni biztosan írni-olvasni,
csak az államalkotó nép kultúráját, történel-
mét ismeri meg. (�) Nem anyanyelvének, ha-
nem másodnyelvének ismeri meg a formális és
irodalmi változatait, vagy akár ifjúsági nyelv-
változatát, argóját, valamint különféle szaknyel-
vi rétegeit. Maga is érezni fogja hiányos anya-
nyelvi kompetenciáját; ez anyanyelvével kap-
csolatban gátlást, negatív attitûdöt vált ki, s
végül még inkább anyanyelve feladására, a
másodnyelv preferálására fogja ösztönözni.
Államnyelvi többségû területen a másodnyel-
ven iskolázott fiatalok ritkán maradnak alkal-
masak anyanyelvük átörökítésére. Általában
ezt az igényüket is elveszítik.� É. Kiss Katalin:
Anyanyelvünk állapotáról. Budapest: Osiris,
2004. 134�136. old.

Göncz Lajos vajdasági pszichológus-nyel-
vész vizsgálatai szerint azoknak a délvidéki
magyar gyerekeknek, akiket a magyar nyel-
ven elvégzett osztályok és a többségi nyelv né-
hány éves iskolai tanulása után szerb nyelvû
iskolába írattak át, jelentõsen romlott az isko-
lai teljesítménye. Az alábbi két ábra azt mutat-
ja, hogy a magyar tannyelvû negyedik osztály-
ból szerb tannyelvû ötödikbe került, ill. a ma-
gyar nyelvû általános iskolából szerb nyelven
oktató középiskolába került magyar gyerekek-
nek sokkal nagyobb mértékben romlottak az
iskolai osztályzatai, mint azoknak a kortársa-
iknak, akik végig anyanyelvükön tanulhattak.

A tannyelvet váltó magyar gyerekeknél (kí-
sérleti csoport) a negyedik osztály után fél osz-
tályzattal (0,534 jeggyel) lett rosszabb az is-
kolai átlagteljesítménye, míg a továbbra is
anyanyelvükön tanuló kortársaiknál (ellenõrzõ
csoport) a csökkenés elhanyagolható (mind-
össze 0,010 osztályzat). Azoknál a kisebbségi
gyerekeknél, akik az anyanyelven végzett ál-
talános iskolából kerültek többségi nyelven
oktató középiskolába, az iskolában nyújtott tel-
jesítménye csaknem egy teljes osztályzattal
(0,837 jeggyel) romlott. Azok viszont, akik
továbbra is anyanyelvükön tanulhattak, az
eredményesség csökkenése fele annyi volt
(0,415 osztályzatnyi).

Tannyelvet váltó, ill. végig anyanyelven tanuló
gyerekek iskolai teljesítményének változása
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feltételek. Ennek a következménye, hogy az anyanyelv
fejlõdése megtorpan, helyébe egy másik nyelv lép,
amely azonban késéssel kezd el (intenzívebben) fej-
lõdni. Az egyéni adottságoktól függ, hogy mikor, vagy
egyáltalán felfejlõdik-e olyan szintre, mintha szüle-
tésétõl fogva a gyereknél ezt a nyelvet fejlesztették
volna. Ez a törés a beszéd fejlõdésében a gondolko-
dásra és annak fejlõdésére is kihat, mert a beszéd és
a gondolkodás szoros kapcsolatban vannak egymás-
sal. A szülõnek tehát, ha valóban mûködõképes két-
nyelvûséget szeretne kifejleszteni gyerekénél, dönté-
sével a hozzáadó kétnyelvûségi körülmények megte-
remtését kellene segítenie. Az ukrán nyelven folyó
oktatást választva viszont éppen a felcserélõ helyzet
kialakulásához járul hozzá.

Egyes szülõk az általános iskola felsõbb osztálya-
itól (az ötödik iskolaévtõl) vagy a középiskolától �irá-
nyítják át� a gyereket az anyanyelvibõl a többségi is-
kolába. Az átirányító programok hatásai hasonlóak
a befullasztási programok hatásaihoz, csak valami-
vel enyhébb formában jutnak kifejezésre. A kutatá-
sok szerint ráadásul azoknak a kisebbségi gyerekek-
nek, akiket az anyanyelven elvégzett osztályok és a
többségi nyelv néhány éves iskolai tanulása után több-
ségi nyelvû iskolába írattak át, jelentõsen romlik az
iskolai teljesítménye. A magyar tannyelvû iskolából
tehát az elsõ néhány osztály elvégzése után sem cél-
szerû átvinni a többségi nyelvû iskolába a gyereket.

Gyakran hallhatjuk azt, hogy abban az esetben,
ha a tanuló nem a többség nyelvén tanul, nem tud
érvényesülni, nem nyer felvételt a felsõoktatási intéz-
ményekbe. Ebben a kérdésben azonban a tannyelv
(oktatás nyelve) problémáját összekeverik a nyelvok-
tatás kérdésével, vagyis a tudást a nyelvtudással. Az
érvényesülés és az egyetemi/fõiskolai felvételi termé-
szetesen könnyebben megy annak, aki jól beszéli az
államnyelvet. Senki nem kérdõjelezi meg, hogy szük-
ség van a többségi nemzet nyelvének ismeretére. Ám
ha annak a nyelvnek az ismerete, amelyen a tudást
szeretnénk megszerezni, hiányos, akkor az hiányos
tudáshoz, alacsony szakmai képzettséghez vezet, ami
nem segíti, hanem ellenkezõleg: sokkal inkább gátol-
ja az egyén boldogulását.

Húsz�harminc évvel ezelõtt, amikor még nem volt
lehetõség arra, hogy Kárpátalján anyanyelvükön sze-
rezhessenek felsõ végzettséget a magyarok, a ma-
gyar tannyelvû iskola elvégzését követõen számos
magyar fiatalt vettek fel az egyetemre a magyar nyel-
ven letett felvételi vizsgák eredményei, vagyis: szak-
tárgyi tudásuk alapján. Ma sokan arra való hivat-
kozással érvelnek az ukrán tannyelvû iskola mellett,
hogy a magyar iskolák végzõsei ukrán nyelvtudás
hiányában nem boldogulnak majd a felsõoktatás-
ban. Ha az egyetemi felvételin valóban a szaktudást,
és nem pedig az államnyelv ismeretének fokát mé-
rik, akkor ez az érvelés nem állja meg a helyét. Ma-
gyar nyelven oktató iskoláink ugyanis alapos tudás-
sal vértezik fel azokat, akik tanulnak. Magas szintû
szaktárgyi tudás az anyanyelven szerezhetõ meg a
legkönnyebben. Viszont ha az érettségi és felvételi
vizsgákon nem a szaktudás a mérvadó, hanem az,
hogy ki milyen fokon beszél ukránul, akkor ez egy-
értelmû diszkrimináció, a kisebbségiek hátrányos
megkülönböztetése. A nyelvészeti kutatások ugyan-
is egyértelmûen igazolják, hogy a nem anyanyelvi
beszélõk túlnyomó többsége soha nem tesz szert
olyan fokú nyelvtudásra egy másik nyelven, mint
azok, akik anyanyelvként sajátították el ezt a nyel-
vet; még a másik nyelven elvégzett iskolában sem.
Vagyis aki azt állítja, hogy azért kell ukrán iskolába
íratni a gyereket, hogy az sikeres legyen és boldo-
guljon, tulajdonképpen azt mondja: ahhoz, hogy si-
keres legyen gyermekünk, nyelvében és kultúrájá-
ban ukránná kell válnia.

Egy nyelv csak addig marad fenn, amíg használ-
ják. Amíg lesznek családok, ahol magyarul beszélnek,
s ameddig lesznek szülõk, nagyszülõk, akik tovább
adják a magyar nyelvet a következõ generációknak,
addig a magyar nyelv Kárpátalján is fennmarad. Ku-
tatásaink szerint azonban azok körében, akik nem
magyar tannyelvû iskolába jártak, 20% azoknak az

Gereben Ferenc szociológus a Kárpát-me-
dence magyarsága körében végzett szociológiai
kutatásai során azt tapasztalta, hogy �a diplo-
mások � a többség nyelvén végzett egyetem vagy
fõiskola elõtt � jobbára anyanyelvükön iskolá-
zódtak.� Gereben Ferenc: Olvasáskultúra és
identitás. A Kárpát-medence magyarságának
kulturális és nemzeti azonosságtudata. Buda-
pest: Lucidus Kiadó, 2005. 71. old.

�Akik felsõfokú tanulmányokat kívánnak
folytatni ukrán nyelven, azok a megfelelõ nyel-
vi alapokat a magyar iskolában megszerezve
és anyanyelvükön téve le a felvételi vizsgát, épp
olyan eredményesen fogják tudni ukránul
folytatni tanulmányaikat, mint sok százezer
európai kortársuk, akik a középiskolát hazá-
jukban anyanyelvükön elvégezve az EU vala-
melyik más országának egyetemén tanulnak
tovább hosszabb vagy rövidebb ideig.�

Jeszenszky Géza, Magyarország egykori
külügyminiszterének nyílt levele Volodimir
Ohrizko ukrán külügyminiszternek. igazi
Kárpáti Igaz Szó, 2008. július 5., 4. old.
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aránya, akik a magyaron kívül más nyelvet is használ-
nak a családi érintkezésben, miközben azoknak, akik
magyarul tanultak, csak 9%-a használ más nyelvet is
családi körben. A magyar tannyelvû iskolában tanul-
tak körében jelentõsen magasabb azok aránya is, akik
egyértelmûen tovább adják õseik nyelvét a következõ
nemzedéknek. Körükben 95% azok aránya, akik csak
magyarul beszélnek gyermekeikkel. A nem magyar
iskolában tanult felnõttek közül ellenben csaknem min-
den harmadik (28%) hol magyarul, hol nem magya-
rul szól gyermekéhez, s minden huszadik (5%) egyál-
talán nem beszél magyarul gyermekeivel, esélyt se adva
arra, hogy elsajátítsa nagyszülei nyelvét.

Ahhoz, hogy a szülõ megfontoltan dönthessen,
tudnia kell(ene) mindazt, amit a fentiekben össze-
foglaltunk. Valamint nem árt tudatában lennie an-
nak, hogy az államnyelv elsajátítása nem cél, ha-
nem csupán egy(ik) eszköz a boldoguláshoz.

Milyen szintû nyelvtudás

várható el a kisebbségiektõl?

A gyermekünk nyelvtudásával és az iskolával kap-
csolatban megfogalmazott elvárásainknak célszerû il-
leszkedniük a reális lehetõségekhez. A legtöbb kisebb-
ségi magyar szülõ például azt szeretné, hogy gyermeke
ugyanolyan szinten sajátítsa el az ukrán nyelvet, mint
az ukrán anyanyelvûek. A nyelvtudományi kutatások
azonban egyértelmûen és minden kétséget kizáróan
bizonyították, hogy ennek az elvárásnak a kétnyelvûek
döntõ többsége egész egyszerûen nem képes megfelel-
ni. S nem azért, mert az anyanyelvén tanult, hanem
azért, mert a kétnyelvû személyek legnagyobb része
(attól függetlenül, hogy milyen nyelven tanult) az egyik
nyelvet magasabb szinten ismeri, mint a másikat. A
kétnyelvû ember ugyanis nem két egynyelvû személy
egyszerre. Az egyik legismertebb, nemzetközileg nagy-
ra tartott kétnyelvûség-kutató, François Grosjean ha-
sonlata szerint: aki két anyanyelvi szintû nyelvtudást
vár el a kétnyelvûektõl, az olyan, mintha valaki azt
akarná, hogy a gátfutó fusson olyan gyorsan, mint
egy sprinter, és ugorjon olyan magasra, mint a magas-
ugró. Vagyis: lehetetlent kíván.

A kárpátaljai magyarok kétnyelvûségével, s en-
nek megfelelõen az iskolai ukránnyelv-oktatással kap-
csolatban is az a reális elvárás fogalmazható meg,
hogy gyermekünk az iskoláskor végére szerezzen meg-
felelõ szintû jártasságot a többségi nyelvben a négy
alapvetõ nyelvi készségben: legyen képes megérteni
az ukrán nyelven hozzá intézett beszédet (beszédér-
tés), tudja megfogalmazni ukránul a mondandóját
(beszédlétrehozás), értse meg, amit az államnyelven
olvas (olvasás), és ha erre szükség van, legyen képes
írásban is kifejezni magát ukránul (írás).

Milyen nyelven beszél Ön gyermekeivel?
(576 fõs kárpátaljai magyar mintája alap-

ján; a kérdésre válaszolók %-ában.)

��aki magyarul végezte a tanulmányait, az
általában anyanyelvét használja az élet lehetõ leg-
több színterén�. Gereben Ferenc: Olvasáskultú-
ra és identitás. A Kárpát-medence magyarsá-
gának kulturális és nemzeti azonosságtudata.
Budapest: Lucidus Kiadó, 2005. 71. old.

�Mai ismereteink tükrében tehát (leszámít-
va azokat az eseteket, amikor a szülõk tuda-
tosan és átgondoltan nyelvcserét akarnak el-
érni a gyereknél) mindenképpen végig anya-
nyelvi oktatás ajánlható a kisebbségi tanulók-
nak, mert ez teremti meg az additív kétnyel-
vûségi helyzetet.� Göncz Lajos: A magyar nyelv
Jugoszláviában (Vajdaságban). Budapest�Új-
vidék: Osiris, Forum, MTA Kisebbségkutató
Mûhely, 1999. 117. old.

�A nyelvi kisebbségek számára célként ki-
tûzött, a mindkét nyelv magas szintû tudá-
sán alapuló kétnyelvûséget kisebbségi helyzet-
ben dolgozó szakemberek (�) túlzott idealiz-
musnak tekintik, s megállapítják, hogy a két-
nyelvûség tartós fönnmaradásának is a ki-
sebbségi nyelv dominanciája a záloga, tehát a
kisebbséginyelv-domináns bilingvizmus, hi-
szen ekkor a legkevesebb az esély egy új, nyelv-
cserében végzõdõ egynyelvûség létrejöttére.�
Bartha Csilla: A kisebbségi nyelvek megõrzé-
sének lehetõségei és az oktatás. In: Nádor
Orsolya és Szarka László szerk., Nyelvi jo-
gok, kisebbségek, nyelvpolitika Kelet-Közép-
Európában, 56�75. Budapest: Akadémiai
Kiadó, 2003. 60. old.
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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. 


