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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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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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Az elvárásaink pontos megfogalmazására azért
van szükség, mert nincs általában vett kétnyelvûség
és nincs általában értelmezett nyelvtudás.

A mi reális célunk tehát az úgynevezett
anyanyelvdomináns hozzáadó (additív) kétnyelvûség.
Ez pedig azt jelenti, hogy a gyerek az anyanyelve
megtartása mellett sajátítja el a többségi nyelvet olyan
szinten, amely lehetõvé teszi a társadalmi integráci-
ót, ám nem veszélyezteti az anyanyelve megtartását.

Ha az állam vagy bárki más anyanyelvi szintû
nyelvtudást vár el attól, aki nem anyanyelvi beszélõ-
je egy nyelvnek, az vagy irreális és teljesíthetetlen
elvárásokat fogalmaz meg, vagy pedig szándékosan
hátrányosan különbözteti meg a kisebbségieket.

Bármely nyelv legyen is az oktatás nyelve, ha a
szülõ, az iskola vagy az állam azt a célt tûzi ki, hogy
a kisebbségi gyermek az iskoláskor végére úgy be-
széljen ukránul, mintha az anyanyelve volna, telje-
síthetetlen feladat elé állítja a gyereket, s ezzel tu-
lajdonképpen megnehezíti, gátolja az államnyelv si-
keres elsajátítását.

Ha tehát azt szeretnénk, hogy gyermekünk való-
ban kétnyelvûvé legyen, és képes legyen a körülmé-
nyeknek megfelelõ szinten használni az államnyel-
vet, de megmaradjon magyarnak, akkor nem a több-

�A mindennapi beszélt nyelv tekintetében
az oktatási programok céljául a (�) kisebb-
ségi csoportok számára a �magas szintû ki-
egyensúlyozott kétnyelvûség� helyett sokkal
reálisabb azt kitûzni, hogy a diákok a közép-
iskola végére �jól� sajátítsák el másodnyelvük-
ben a mindennapi beszélt nyelvi regisztereket,
képesek legyenek a hétköznapi élethelyzetek-
ben megértetni magukat a többségi közösség-
hez tartozó egynyelvû emberekkel nagyobb
kommunikációs problémák nélkül. A reális cél
tehát a másodnyelvi folyékonyság elérése, az
elsõnyelvi dominancia mellett.� 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. 53�54. old.

�Amikor az iskolai oktatás a gyermekek
�kétnyelvûsítését� tûzi ki céljául, mindenekelõtt
azt kell tisztáznia, a kétnyelvûség mely fajtájá-
nak kialakítását tartja kívánatosnak. Nem lé-
tezik ugyanis sem �általában vett kétnyelvûség�,
sem valamiféle �kétnyelvûségi standard�. A két-
nyelvûségnek számos válfaja van, melyekben a
két nyelv helyzete és viszonya más és más.�
Lanstyák István: Nyelvünkben otthon.
Dunaszerdahely: NAP Kiadó, 1998. 68. old.

�A magas szintû kiegyensúlyozott (kiegyen-
lített) kétnyelvûség sokáig hangoztatott igényé-
nek helyébe a kisebbségi kétnyelvûségben egyre
inkább az anyanyelvdomináns kétnyelvûség lép
mind az elvárás, mind a megvalósulás terén � a
másodnyelv beszélt nyelvi regisztereinek jó szintû
elsajátításával, az anyanyelv ugyanis fontosabb
mind a kommunikatív, mind pedig a kognitív
funkciók szempontjából, a második nyelv csak
eszköz a többségi társadalomba való integráló-
dásra.� Kolláth Anna: Kihívások és megoldá-
sok. Gondolatok a szlovéniai Muravidék kétnyel-
vû oktatásáról. In: Csernicskó István és Kontra
Miklós szerk., Az Üveghegyen innen. Anyanyelv-
változatok, identitás és magyar anyanyelvi ne-
velés, 85�104. Ungvár�Beregszász: PoliPrint
Kft � II. Rákóczi Ferenc KMF, 2008. 86. old.

�A magyar nyelvû oktatást hátrányosan
befolyásoló tényezõ, hogy az oktatási hatóság
az államnemzeti koncepció jegyében egy alap-
vetõen diszkriminatív elvet tekint az esély-
egyenlõség feltételének: az államnyelvnek a
többségiekével azonos szintû ismeretét. Álta-
lánosan a helyzetet úgy lehet jellemezni, hogy
az államnyelv ismeretét már korai gyermek-
kortól nemcsak elvárják, hanem meg is köve-
telik, de módszeresen soha nem tanítják.�
Péntek János: A magyar nyelv erdélyi helyze-
te és perspektívái. In: Fedinec Csilla szerk.,
Értékek, dimenziók a magyarságkutatásban,
136�152. Budapest: Magyar Tudományos
Akadémia Magyar Tudományosság Külföldön
Elnöki Bizottság, 2008. 149. old.

Péntek János kolozsvári nyelvészprofesszor
egyenesen nemzetállami paradoxonról beszél
az államnyelv oktatásának eredménytelensé-
ge kapcsán: �a román oktatási hatóság és
oktatási rendszer több mint nyolc évtizede
maga akadályozza a román nyelv hatékony
iskolai oktatását éppen azzal, hogy már a böl-
csõdében és késõbb is folyamatosan ugyan-
olyan román nyelvi tudást vár el a magyar
gyermekektõl, mint a román ajkúaktól.� Pén-
tek János: A bevehetetlen vár: a román nyelv.
Krónika 2002. december 7�8.
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ségi (ukrán) nyelven oktató iskolát célszerû választa-
nunk. Olyan anyanyelvi oktatásra van szükségünk,
ahol az államnyelvet speciálisan erre felkészített, a
kisebbségi nyelvet és kultúrát is ismerõ tanárok ta-
nítják, mégpedig nem úgy és nem olyan módszerek-
kel, mint az ukrán anyanyelvûek számára. A többsé-
gi nyelv elsajátítása ugyanis akkor lehet eredményes,
ha azt az anyanyelvi ismeretekre alapozva, második
nyelvként oktatják; nem pedig úgy, mintha a gyere-
kek már az iskolába lépéskor beszélnének ukránul.

Annak oka, amiért jelenleg a kárpátaljai magyar
tannyelvû iskolákban a magyar gyerekek túlnyomó
többsége nem sajátítja el megfelelõ szinten az ukrán
nyelvet, az államnyelv oktatása során alkalmazott
módszerekben és szemléletben, valamint az eredmé-
nyes nyelvtanuláshoz szükséges legfontosabb feltéte-
lek (megfelelõen képzett tanárok, jó tantervek és tan-
könyvek, oktatási segédanyagok, szemléltetõk, szó-
tárak) hiányában keresendõ. S hogy miért ez a hely-
zet? Mert a többségi társadalmak nagyon gyakran
nem a hozzáadó, hanem a felcserélõ kétnyelvûséget
tekintik kívánatosnak a kisebbségek számára. Vagyis
a többségi közösség sok esetben nem a kisebbség in-
tegrációját, hanem az asszimilációját (beolvadását)
szeretné elõsegíteni. Többek között azzal, hogy azt
sugallja: az érvényesülés egyetlen útja az, ha a ki-
sebbségiek feladják saját nyelvüket, kultúrájukat és
identitásukat. Ez a fajta stratégia sokszor eredmé-
nyes, és hatására a kisebbségiek (látszólag önként,

Kontra Miklós és Szilágy N. Sándor az er-
délyi helyzetrõl írja az alábbiakat, ám a mi vi-
szonyainkra is érvényesek a szavaik: �a máso-
dik nyelv (az államnyelv) elsajátításának köte-
lessége azzal a lehetõséggel vagy joggal kell jár-
jon, hogy a tanuló a második nyelvet második
nyelvként tanulhassa. Meg vagyunk gyõzõdve
arról, hogy a második nyelv második nyelvként
való tanulásának joga fontos jog. Ha ugyanis a
második nyelvet tanulóknak ezt a nyelvet úgy
tanítják, mintha anyanyelvük lenne � figyelmen
kívül hagyva azt, hogy L2 tanulóknak az L1
tanulókétól eltérõ tananyagokra és módszerek-
re van szükségük �, akkor ennek pedagógiai
következménye csak az lehet, hogy az L2-t nem
sajátítják el kellõ mértékben a tanulók.� Kont-
ra Miklós és Szilágyi N. Sándor: A kisebbsé-
geknek van anyanyelvük, de a többségnek nincs?
In: Kontra Miklós � Hattyár Helga szerk. Ma-
gyarok és nyelvtörvények, 3�10. Budapest: Te-
leki László Alapítvány, 2002. 7�8. old.

L1 = elsõ nyelv (anyanyelv), L2 = máso-
dik nyelv (többségi nyelv).

valójában azonban a többség által sugalmazottak
miatt) feladják az anyanyelvükön oktató iskoláikat,
és inkább a többségi tannyelvûeket választják.

Miközben a beolvasztó politikát folytató állam
mindent megtesz annak érdekében, hogy a kisebb-
ségieket a többségi nyelven oktató iskola, vagyis tu-
lajdonképpen az asszimiláció irányába terelje, szán-
dékosan nem támogatja azt, hogy a kisebbségi nyel-
ven oktató iskolában eredményes és hatékony legyen
az államnyelv oktatása.

A mai globalizálódó világban a nem is olyan távoli
jövõben � amelyre a szülõ szeretné felkészíteni a gyere-
két � minden bizonnyal több nyelv ismerete lesz az ér-
vényesülés feltétele. Ilyen körülmények között az anya-
nyelven történõ oktatás a legmegfelelõbb döntés.

A kisebbségek anyanyelvi oktatásának
fenntartása mellett érvelõk �olyan társadal-
mat képzelnek el, amelyet kulturális és nyelvi
sokféleség jellemez; az átmeneti nyelvhaszná-
latot támogatók szeme elõtt pedig egy kultu-
rálisan homogén társadalom lebeg, amelyet a
kisebbségek asszimilálódása és a nyelvváltás
jellemez.� David Crystal: A nyelv enciklopé-
diája. Budapest: Osiris, 1998. 457. old.

�A beolvasztó célú politikának nem érdeke,
hogy az anyanyelvû iskolában tanuló diákok
jól elsajátítsák a többségi nyelvet, ezért nem
törekszik a korszerû módszerek bevezetésére.�
Lanstyák István � Szabómihály Gizella: Nyelv-
politika a kisebbségek oktatásában. In: Magyar
nyelvtervezés Szlovákiában, 76�83. Pozsony:
Kalligram Könyvkiadó, 2002. 78. old.

�Aligha tévedünk, ha az anyanyelvû iskolá-
nak meghatározó szerepet tulajdonítunk a ki-
sebbségi nyelvek fenntartásában: az iskolák
egyfelõl tudatos nyelvi ismeretekkel vértezik föl
a tanulókat, másrészt lehetõséget nyújtanak az
anyanyelv napi használatára, méghozzá � s ez
nagyon fontos � a legkülönfélébb stílusszinte-
ken, az iskolai kosárlabdameccseken való beki-
abálásoktól a szikár szaknyelvi megnyilatko-
zásokon keresztül a magasztos témákról írt
fogalmazások �fennkölt stíl�-jéig.� Lanstyák
István: A szlovák nyelv árnyékában. In: Kont-
ra Miklós szerk., Tanulmányok a határainkon
túli kétnyelvûségrõl, 11�72. Budapest: Ma-
gyarságkutató Intézet, 1991. 39. old.
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Ha a szülõ a fentiek ismeretében mégis a többsé-
gi nyelven való oktatás, vagyis tulajdonképpen
hosszú távon az asszimiláció (a beolvadás) mellett
határoz, tudnunk kell: az asszimiláció ugyanolyan
emberi jog, mint a nyelv és identitás megtartása. A
mi feladatunk nem az erkölcsi ítélkezés, hanem is-
mereteink, tudásunk megosztása azokkal, akiknek
a döntéseit megkönnyíthetjük, megalapozottá és
megfontolttá tehetjük. Tájékoztatás nélkül ugyanis
a szülõk gyakran az alapvetõ ismeretek hiányában
döntenek arról, milyen nyelven tanuljon gyermekük.

Felelõsségünk továbbá az is, hogy az anyanyel-
ven oktató iskola keretében megtaláljuk annak le-
hetõségét, hogy az államnyelv oktatása eredményes
legyen, s hogy olyan iskoláink legyenek, amelyek-
ben gyermekeink � miközben elsajátítják az ukrán
nyelvet és megtartják anyanyelvüket is � egészséges
nemzettudatot és magas szintû szaktárgyi tudást
szerezhetnek anyanyelvükön.

�A szülõk és gyermekeik iskola- és prog-
ramválasztási szabadsága � még az esetleges
meglévõ jogi garanciák és több program esetén
is � mindaddig látszólagos, ameddig a külön-
féle egy- vagy kétnyelvû oktatási-nevelési mó-
dok, illetõleg a rendelkezésre álló intézmények,
nevelési célok, valamint a különbözõ nevelési
módszerek között � adekvát tájékoztatás híján
� nem a tudományosan is megalapozott infor-
mációk, hanem tévhitek és hiedelmek alapján
döntenek.� Bartha Csilla: A kisebbségi nyel-
vek megõrzésének lehetõségei és az oktatás. In:
Nádor Orsolya és Szarka László szerk., Nyelvi
jogok, kisebbségek, nyelvpolitika Kelet-Közép-
Európában, 56�75. Budapest: Akadémiai Ki-
adó, 2003. 68�69. old.

Választási lehetõségeinkrõl

Jelenleg Kárpátalján a tannyelv és a nyelv-
oktatás szempontjából a következõ típusú is-
kolák mûködnek, s (elvileg) ezek közül vá-
laszthat a szülõ, amikor arról dönt, milyen
iskolába járjon gyermeke:

1. Az oktatás nyelve az anyanyelv (a magyar);
az államnyelvet (ukrán) és egy (vagy két) idegen
nyelvet (pl. angol, német) tantárgyként oktatnak.

2. Két- vagy több tannyelvû iskolák, ahol
a képzés párhuzamos osztályokban folyik, me-
lyekben a képzés nyelve:

a) a kisebbségek anyanyelve (a magyar);
az államnyelvet (ukrán) és egy (vagy két) ide-
gen nyelvet tantárgyként oktatnak;

b) az államnyelv (az ukrán), a kisebbség
nyelvét (a magyart) tantárgyként oktatják;
egy (vagy két) idegen nyelv is szerepel a köte-
lezõ tantárgyak között.

3. A tannyelv az államnyelv (az ukrán), a
kisebbség nyelvét (a magyart) tantárgyként
oktatják; egy (vagy két) idegen nyelv is szere-
pel a kötelezõ tantárgyak között.

4. Ukrán tannyelvû iskolák (egy vagy két
kötelezõ idegen nyelv kivételével minden tan-
tárgyat az államnyelven oktatnak), ahol a ki-
sebbségiek (például a magyarok) csak fakul-
tatív tantárgyként tanulhatják anyanyelvüket.

5. Ukrán tannyelvû iskolák, melyekben
egyáltalán nem oktatják a kisebbség nyelvét;
egy (esetleg két) idegen nyelv tantárgyként való
tanulása kötelezõ.

6. Egyházak, társadalmi vagy kulturális szer-
vezetek által szervezett és mûködtetett vasárna-
pi iskolák, ahol az ukrán tannyelvû iskolába járó
kisebbségiek anyanyelvüket tanulhatják.

Az egy tömbben élõ magyar szülõk számá-
ra egyértelmûen az 1. típus: az úgynevezett
anyanyelvmegtartó iskola ajánlható. Gyakor-
latilag ezzel megegyezõ a 2. típuson belül az
a) altípus, annyi különbséggel, hogy ez eset-
ben nem önálló magyar tannyelvû iskoláról
van szó, hanem olyanról, ahol egy iskolán be-
lül magyar és nem magyar nyelven oktató
osztályok mûködnek. Az ilyen iskolák eseté-
ben is egyértelmûen az a) altípust (vagyis a
magyar tannyelvû osztályt) javasoljuk.

Azokon a településeken, ahol erre nincs lehe-
tõség (mert a településen nem mûködik magyar
tannyelvû iskola vagy osztály), érdemes kérvényez-
ni az iskola vezetõinél a 3. típus alkalmazását;
vagyis azt, hogy a magyar nyelv és irodalom sze-
repeljen az iskola órarendjében kötelezõ tantárgy-
ként. Ha erre sincs mód, akkor a 4. típus beveze-
tését lehet kérvényezni: oktassák fakultatív (vá-
lasztható) tantárgyként a magyar nyelvet azok-
nak a gyerekeknek, akik ezt szeretnék.

Az 5. típust nem ajánljuk a kárpátaljai ma-
gyar szülõknek. Ez ugyanis az úgynevezett nyelvi
befullasztási program megvalósítója (melyrõl a
fentiekben már szó esett). Ám ha nincs más vá-
lasztható iskola, és a 3. vagy 4. típus (a magyar
nyelv tantárgyként vagy fakultatív oktatásának
bevezetése) sem lehetséges, akkor a szülõk bát-
ran fordulhatnak az egyházakhoz és a pedagó-
gusszövetséghez azzal a kéréssel, hogy nyújtsa-
nak segítséget a vasárnapi iskolák beindításá-
hoz és mûködtetéséhez.



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. 


