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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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Egyéb kétnyelvûségi hatások

A kétnyelvûségnek (vagyis annak, hogy egyazon sze-
mély nem csupán egy nyelvet ismer valamilyen szinten
és használ bizonyos helyzetekben) a már ismertetett
hatásai mellett számon tarthatjuk az alábbi eseteket is.

A kárpátaljai magyarok jelentõs részének például �
éppen azért, mert a hivatalos helyzetekben, ahol általá-
ban az aláírására szükség van, nem a magyar, hanem a
többségi nyelv használatos � nem magyar, hanem cirill
betûs az aláírása. (Aki kételkedik ebben, nézze meg csa-
ládtagjai, barátai személyi igazolványát: az elsõ oldalon,
a fénykép alatti aláírás sok esetben ukrán nyelvû.)

Cirill betûs aláírás egy magyar nyelvû szülõi
igazoláson

Az sem ritka, hogy � fõként a hivatalban dolgo-
zó, ukrán nyelven gyakran író � kárpátaljai magya-
rok nem a magyar nyelvben szokásos módon (év,
hónap, nap) írják a dátumot, hanem úgy, ahogyan
az a szláv nyelvekben természetes: nap, hónap, év.

Azoknál, akiknek nem a magyar (hanem például
az ukrán vagy az orosz) a domináns (leggyakrabban
használt) nyelvük, az is elõfordulhat, hogy amikor
magyar nyelven írnak, néha egy-egy cirill betû csú-
szik a magyar ábécé betûi közé. Tipikusnak tekinthe-
tõ például, hogy a magyarul gyengébben beszélõ, nem
magyar tannyelvû iskolában végzett kárpátaljaiak egy
része nem a g, G, hanem a d, D betûbõl �lágyítja� a
gy, Gy betût, ahogyan ez a szláv helyesírásban meg-
szokott. Az ukrán és az orosz helyesírás szerint a ä,

Ä betû lágy változatát az úgynevezett lágyító jellel
(ì�ÿêèé çíàê) hozzák létre: äü, Äü.

Láthattuk tehát, milyen hatással van a nyelvi rend-
szerre és a kétnyelvûek kommunikatív kompetenciájá-
ra, nyelvhasználati szokásaira, nyelvi viselkedésére az,
hogy kétnyelvû környezetben élnek. Fontos azonban

Nem a magyarban megszokott dátumformátum
egy magyar nyelven írott óvodai hirdetményben

Magyar nyelvû felirat Beregszászban: a gy he-
lyett dy szerepel, a cs pedig �angol módra� ch-ként
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megjegyeznünk, hogy a kétnyelvûek nyelvhasználata
semmivel sem rosszabb (igaz: nem is jobb), mint az
egynyelvûeké, s legalább annyira hatékony, illetve leg-
alább annyira szolgálja az adott közösség kommuni-
kációjának sikerességét, mint az egynyelvû közössé-
gek nyelvhasználati szabályrendszere.

A nyelvi változatosság és a nyelvek egymásra ha-
tása alapvetõ nyelvi tulajdonság. Hogyan lehetne a
magyar nyelv kivétel ez alól? Természetes tehát, hogy
vannak eltérések a magyarországi és a különbözõ ál-
lamokban élõ magyar közösségek nyelvhasználata
között. A magyar nyelv változatai közötti különbsé-
gek azonban nem csak a kisebbségbe szakadt magya-
rok miatt léteznek. A különfejlõdés ugyanis �kettõn
áll�: természetes, hogy a határon túli magyar nem-
zetrészek nyelve kicsit másképpen, másfelé változott
az elmúlt évtizedekben, mint a magyarországi, de hát
a trianoni Magyarországon belül sem maradt meg
máig a magyar nyelv 1918 elõtti állapotában.

A magyarországi és a határon túli magyar nyelv-
változatok közötti eltérések tehát teljesen természe-
tesek, és megszüntetésük mindaddig lehetetlen, amíg
a magyar nyelvet beszélõk különbözõ államokban,
eltérõ politikai, gazdasági, társadalmi rendszerben

�A nyelvi különfejlõdésen azonban nem
kell mindjárt a legrosszabbat érteni. A nyel-
vet gyakran szoktuk egy élõ szervezethez ha-
sonlítani. Ebben persze sok minden sántít, az
viszont helytálló benne, hogy bizonyos meg-
kötésekkel rá is érvényesek az evolúció általá-
nos törvényszerûségei. Azok pedig azt mutat-
ják, hogy ha egy élõ szervezetnek megváltozik
a környezete, akkor csak úgy tud fennmarad-
ni, ha alkalmazkodik hozzá, ha olyan tulaj-
donságokat fejleszt ki, amelyek az új helyzet-
ben lehetõvé teszik a túlélést. Így egyazon fa-
jon belül is több változat jöhet létre, és ez a
változatosság nemhogy veszélyeztetné a faj
egységét, hanem ellenkezõleg: az új körülmé-
nyek között éppen ez teszi lehetõvé a fennma-
radását. Ha tehát a magyar nyelvnek 1918
után országonként egymástól némileg eltérõ,
a megváltozott körülményekhez is alkalmaz-
kodó változatai alakulnak ki, abban én sem-
miképpen sem pusztulása elõjelét, hanem ép-
pen életképességének bizonyságát látom.�

Szilágyi N. Sándor: A magyar nyelv a
Magyarországgal szomszédos országokban.
In: Fedinec Csilla szerk., Értékek, dimenziók
a magyarságkutatásban, 105�117. Budapest:
MTA Magyar Tudományosság Külföldön El-
nöki Bizottság, 2008. 106. old.

élnek (az már más kérdés, hogy ha ezen változtatna
valaki, akkor sem tûnnének el egy csapásra ezek az
eltérések, és minden bizonnyal újabbak is kialakul-
nának). A magyar nyelv különbözõ államokban be-
szélt és írott változatai közötti eltérések jelentõs része
éppen a politikai, gazdasági és társadalmi rendszer-
hez szervesen kapcsolódó szókészletben van, illetve
abból adódik, hogy a magyarországi magyarok ab-
szolút többsége egynyelvû környezetben él, az ország-
határokon túl élõk ellenben kétnyelvû környezetben.

Több nép, nyelv és kultúra egymás mellett
élése természetszerûleg nem csak a nyelvekben
hagy nyomot. Így annak hatása, hogy a kár-
pátaljai magyarok soknemzetiségû régióban
élnek, szükségszerûen nemcsak a magyar nyelv
itt használt változataiban mutatható ki, hanem
a táplálkozásban, öltözködésben, szokásokban
is. Például a legtöbb kárpátaljai magyar csa-
ládban a magyaros ételek mellett idõnként
borscs, grecska, pelmenyi is kerül az asztalra,
és a kvaszt, a szeljotkát vagy a vinyigretet is
sokan szeretik. A nemzetiségileg vegyes lakos-
ságú településeken az is megszokott, hogy a
nyugati keresztény kultúrkörhöz tartozó ma-
gyarok nem végeznek nagymosást, kerti mun-
kát, amikor a keleti keresztények a húsvétot
vagy a karácsonyt ünneplik, s ugyanezt elvár-
ják az ortodox (pravoszláv) szomszédoktól sa-
ját ünnepeik idején. Sok kárpátaljai magyar
tudatában van annak, hogy amikor szláv kollé-
gái, ismerõsei Jézus feltámadását ünneplik,
akkor a Õðèñòîñ âîñêðåñ! üdvözlésre a Âî

èñòèíå âîñêðåñ! válasz illik. S a legtöbben
arról sem feledkeznek meg, hogy január ele-
jén, amikor a keleti keresztények a Megváltó
születésének megünneplésére készülnek, így
köszöntsék ukrán, ruszin, orosz ismerõseiket:
Ç ð³çäâîì Õðèñòîâèì!

Azon sem lepõdhetünk meg, hogy a népek,
nyelvek és kultúrák érintkezése során a nép-
költészet sem maradhatott érintetlen: �Tény,
hogy a magyar és a kárpátukrán nép évszá-
zadok óta tartó interetnikus kapcsolatai mély
nyomokat hagytak egymás folklór mûfajai-
ban. Leginkább talán a történelmi mondák-
ban és a katonadalokban mutathatók ki a
párhuzamok, hisz a közös történelmi sors ezt
indokolttá teszi, de a balladára irányított fi-
gyelem sem hasztalan, mert több típus teljes
vagy részleges tartalmi hasonlatosságán be-
lül a balladai szövegépítés számos eleme, mo-
tívuma között mutatható ki azonosság.� Vári
Fábián László: Vannak ringó bölcsõk. Kárpát-
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aljai magyar népballadák. Ungvár�Budapest:
Intermix Kiadó, 2006. 16�17. old.

Az interetnikus kapcsolatok hatása a nép-
zenében is tetten érhetõ: �Bartók Béla saját
gyûjtései, illetve az akkor rendelkezésére álló
gyûjtemények elemzése alapján (�) kimutat-
ta, hogy a szlovák népzenei anyagnak mint-
egy 20%-a magyar eredetû, miközben a ma-
gyarnak nagyjából 40%-a szlovák, illetve szlo-
vák-morva közvetítésû német dallam.� Liszka
József: Két part között� A népi kultúra he-
lye és szerepe Európa egyik ütközési zónájá-
ban. In: Fedinec Csilla szerk., Értékek, di-
menziók a magyarságkutatásban, 17�34.
Budapest: MTA Magyar Tudományosság
Külföldön Elnöki Bizottság, 2008. 24. old.

Az, hogy olyan régióban élünk, mely több
nép, nyelv, kultúra és vallás metszéspontjá-
ban található, nemcsak nyelvhasználatunkra,
népzenénkre, szokásainkra és étkezésünkre
van hatással, hanem még arra is, hogyan
mérjük az idõt.

Az idõsebbek még emlékeznek arra, hogy a
Szovjetunió fennállása idején az ország euró-
pai területein, így Kárpátalján is a moszkvai
idõszámítás volt a hivatalos, ami két órával jár
a közép-európai idõszámítás elõtt. A Kárpát-
alján élõ magyarok és õslakos (nem a második
világháború után betelepült) szlávok órái még-
is az ún. helyi, vagyis a közép-európai idõt
mutatták. A Szovjetunió részét alkotó Kárpát-
alján könnyen elõfordulhatott az, hogy ha va-
lakitõl megkérdezték, hány óra van, a pontos
idõ közlése után hozzátette: mi szerintünk (ha
magyar volt) vagy ïî íàøîìó (ha szláv). Ha
pedig a hivatalos idõt felelte a kérdésre, a
Moszkva szerint, illetve ïî ìîñêîâñêè volt a
kísérõ szöveg. A hivatalos és a központi idõ
kettõssége nem okozott zavart a kárpátaljaiak
életében. Ha magyarul vagy ukránul kérdez-
ték az idõt, a helyi, azaz a közép-európai idõt
mondták, ha oroszul, akkor a hivatalos idõt,
azaz a moszkvait. Az utcákon, munkahelyi, is-
kolai hirdetõtáblákon kifüggesztett plakátokon

megadott kezdési idõpontokból még azt is pon-
tosan meg lehetett állapítani, hogy hivatalos
rendezvényre (párt- vagy komszomolgyûlésre,
november 7-i ünnepi mûsorra stb.) vagy helyi
érdekû eseményre (pl. Újévi mûsoros estre)
hívogat. Elõbbi esetén a kezdési idõpont mel-
lett semmilyen jelzés nem szerepelt, utóbbin
azonban az idõpont után zárójelben mindig ott
állt, hogy h. i. sz. (helyi idõ szerint) vagy m. i.
sz. (moszkvai idõ szerint).

Az idõszámítás ilyesfajta kettõsségének
szimbolikus identitásjelölõ szerepe volt. Ezt
jelzi, hogy az ukrán elszakadási törekvések, a
Moszkvától való függetlenség kivívásának
egyik elsõ lépése az volt, hogy 1990. június 1-
tõl Ukrajna egész területén egységesen a kije-
vi idõ vált hivatalossá, ami a moszkvaihoz
képest egy órával visszább, a közép-európai-
hoz viszonyítva pedig eggyel elõrébb áll (ha
Kijevben dél van, Budapesten még csak 11
óra, Moszkvában pedig már 13 óra van).

A Szovjetunió felbomlása után a kárpát-
aljai karórák továbbra is õrzik a kettõsséget;
csak a Moszkva szerint helyett már Kijev sze-
rint (çà êè¿âñüêèì ÷àñîì) járja. De a mi sze-
rintünk és a ïî íàøîìó maradt. S az egy-
nyelvû, egykultúrájú magyarországiak egy
része ugyanúgy nem érti, hogyan lehet Kár-
pátalján egyszerre kétféle idõszámítás, mint
ahogyan azt sem értik néha, miért mondja azt
kárpátaljai magyar ismerõsük, hogy Beugrok
a gasztronomba, és veszek fél kiló halvát.

Kétféle idõszámítás: magyarul a helyi,
ukránul a hivatalos (kijevi) idõ szerint van fel-
tüntetve a posta nyitvatartási ideje



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 tannyelv-választásról, 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 egy-egy hivatalos határozat meg
szövegezése vagy közzététele előtt nem tudják eldönteni, kihirdethetik-e magyarul döntésüket; azon vállalkozóknak, 
üzletembereknek, akik szeretnék magyarul is kiírni üzletük nevét, hirdetni árukínálatukat és szolgáltatásaikat, meg
kötni szerződéseiket, ám nem tudják, van-e 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. 


