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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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Kétnyelvûség nagyon sokféle módon jöhet létre.
Két nép érintkezése szükségszerûen együtt jár nyel-
veik valamilyen fokú kontaktusba kerülésével is, s a
kapcsolatok gyakran járnak együtt az õket beszélõ
közösségek vagy egyes csoportjaik kétnyelvûvé válá-
sával. A nyelvi kölcsönzés feltétele is a kétnyelvû-
ség. De hogyan is alakulhat ki ez a jelenség?

Kétnyelvûség leggyakrabban a népmozgások nyo-
mán jön létre. A népmozgásoknak pedig rendkívül
változatos okai lehetnek. Ilyen például a jobb szál-
lásterület keresése. Mi, magyarok is így kerültünk
a honfoglalás révén a Kárpát-medencébe. A hadjá-
ratok során kialakuló hódítások nyomán is kiala-
kulhatnak etnikailag és nyelvileg vegyes területek.
A gyarmatosítás során terjedt el például Afrikában
vagy Észak-Amerikában az angol és a francia, Dél-
Amerikában a spanyol és a portugál nyelv.

A 20. századból sok példánk akad arra is, hogy
a kétnyelvûség szélesebb körben való elterjedése a
politikai határok megváltozásával magyarázható.
Így kerültek például magyar nemzetiségû és anya-
nyelvû tömegek a mai Magyarországgal szomszédos
államokba az elsõ világháború után, vagy így kény-
szerültek az orosz elsajátítására Észtország, Lett-
ország és Litvánia polgárai, miután a Szovjetunió
kötelékébe kerültek a második világégést követõen.
Aztán a szovjet birodalom széthullása után függet-
lenné vált volt szovjet köztársaságokban maradt oro-
szok számára így vált szükségessé a helyi nemzeti
nyelvek megtanulása.

Kétnyelvûség alakulhat ki migráció következté-
ben is. Az Amerikába kivándorolt magyaroknak meg
kellett tanulniuk valamilyen szinten angolul, ha
munkába akartak állni; a németországi török ven-
dégmunkások nagy része is elsajátítja bizonyos mér-
tékig a német nyelvet.

Ám a kétnyelvûség létrejöttének két leggyakoribb
színtere a család és az iskola.

Aszerint, hogy mikor alakul ki a kétnyelvûség (azaz
hogy milyen életkorban történik a második nyelv el-
sajátítása), megkülönböztetik a gyermekkori, a fia-

talkori és a felnõttkori kétnyelvûséget. A gyermekko-
ri kétnyelvûség esetében a két nyelv elsajátítása meg-
közelítõleg a 10�11. életév körül befejezõdik. Fiatal-

Hogyan válhat valaki kétnyelvûvé?

A kétnyelvûség típusai a

nyelvelsajátítás ideje és indí-

téka szerint

kori kétnyelvûséget akkor emlegetnek, amikor a má-
sodik nyelvet 11 és 17 éves kor között tanulja meg a
beszélõ. Felnõttkori a kétnyelvûség akkor, ha a másik
nyelvet a 17. életév után sajátítja el valaki.

Ukrán nyelvoktató mesekönyv és CD óvodások

és kisiskolások részére

A gyermekkori kétnyelvûség esetén a két nyelv
elsajátítása folyhat egyidejûleg (ezt nevezik szimul-
tán kétnyelvûségnek is, az eredményét pedig
lingvizmusnak), illetve történhet egymás után is (ezt
szukcesszív kétnyelvûségnek hívják, az eredménye-
ként létrejött kétnyelvûséget pedig glottizmusnak).
Egyidejûleg történhet a nyelvek elsajátítása akkor,
ha a gyermek olyan családban nõ fel, ahol nem egy,
hanem két nyelvet használnak a környezetében.
Ilyenkor a gyereknek gyakorlatilag akár két �anya-
nyelve� is kialakulhat. Egymást követõen akkor fo-
lyik a nyelvelsajátítás, ha a gyerek elõbb egynyelvû
környezetben tanul meg beszélni, majd (például az
óvodában, esetleg lakóhelyváltás következtében) két-
nyelvû környezetbe kerül.

Születéskor az egészséges gyermek hangképzõ
szervei elvileg a világ minden nyelvének valamennyi
hangját képesek létrehozni. Ám mi, emberek, ere-
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dendõen lusták vagyunk, s ahol lehet, megpróbá-
lunk energiát megtakarítani. Még a hangképzésben
is. Többek között ebbõl fakad, hogy a beszélni tanu-
ló gyermek beszédszervei csak azoknak a hangok-
nak a képzését tanulják meg, amelyeket a környe-
zetében hall a nyelvvel ismerkedõ kisbaba. Ezeknek
a hangoknak a kiejtését a hangképzõ szervek sorra
elsajátítják, majd begyakorolják, és ráhangolódnak
arra, hogy ezeket (és csak ezeket) a beszédhangokat
kell kiejteniük, ha olyan nyelven akarnak beszélni,
mint a környezetük. Ehhez hasonlóképpen a gye-
rek füle is csak azoknak a beszédhangoknak a meg-
különböztetésére lesz érzékeny, melyeket az anya-
nyelve elsajátítása során maga körül hall.

Körülbelül a serdülõkor vége felé (úgy 14�15 éves
korban) az embernek a beszédszervei úgy hozzászok-
nak ahhoz, hogy csak azokat a hangokat kell létrehoz-
niuk, amelyeket abban a nyelvben használnak, melyet
õ is megtanult, illetve a füle is rááll arra, hogy csak
ezeket kell hallás útján megkülönböztetnie, hogy gya-
korlatilag már képtelenek változtatni a beidegzõdései-
ken. Ezért van az, hogy kisgyermekkorban, mielõtt még
ez a fajta rögzülés lezárult volna, az ember képes akár
a más számára legbonyolultabbnak tûnõ hangok kép-
zését is észrevétlenül, gond nélkül elsajátítani. Illetve
ezzel magyarázható az is, hogy felnõtt korban, miután
a hangképzõ szerveink már beálltak egy nyelv hangja-
inak képzésére, hiába kezdünk új nyelv tanulásába.
Ennek a nyelvnek a nyelvtanát akár nagyon is jól elsa-
játíthatjuk, nagy szókincsre is szert tehetünk, de az
idegenes kiejtésünk (akcentusunk) elárulja, hogy ezt a
bizonyos nyelvet nem anyanyelvként tanultuk meg.

Vagyis ha gyermekkorban tanuljuk meg ukrán anya-
nyelvûektõl például a ïèñàòè, ÷èòàòè (írni, olvasni)
szavakat, akkor szinte bizonyos, hogy a magyar nyelv-
bõl hiányzó ukrán è és a hangot is éppúgy fogjuk kiej-

teni, mintha nekünk is anyanyelvünk volna az ukrán.
Ha viszont a serdülõkor után (az artikulációs bázis rög-
zülését követõen), vagy pedig olyanoktól tanulunk uk-
ránul, akik nem képesek oly módon képezni ezeket a
hangokat, mint az anyanyelvi beszélõk, akkor bizony
megmarad az idegenes kiejtésünk, és akcentussal fog-
juk beszélni ezt a nyelvet; s még az is nehezünkre fog
esni, hogy hallás útján meg tudjuk különböztetni (pél-
dául egy iskolai tollbamondás során) egymástól az uk-
rán è és i magánhangzót. Vigasztaljon viszont bennün-
ket, hogy így vannak ezzel mások is: az ukránok is csak
akkor tudják megtanulni kiejteni a számukra egzoti-
kusnak tûnõ (az õ nyelvükbõl hiányzó) ü, û, ö, õ hangja-
inkat, ha gyermekkorukban kezdenek el magyarul ta-
nulni, mégpedig olyanoktól, akik úgy ejtik ezeket a han-
gokat, mint ahogyan a magyar anyanyelvûek.

A magyarul akcentussal beszélõ ukrán anyanyel-

vûek számára az ukrán nyelv hangrendszerébõl hi-

ányzó magyar �a� magánhangzó kiejtése is gondot

okoz. Ilyenkor a beszélõ az adott hanghoz szerinte

legközelebb álló hangzóval helyettesíti azt, amelyi-

ket nem tudja kiejteni. A fénykép tanúsága szerint

nemcsak a hangzó nyelvben, hanem írásban is.

A nyelvelsajátítás oka vagy indítéka szerint el
szokás különíteni a természetes, az önkéntes és az
elrendelt kétnyelvûséget. Természetesnek tekintik a
kétnyelvûséget, ha az spontán módon jön létre, pél-
dául kétnyelvû családban, nyelvileg vegyes lakossá-
gú településen. Önkéntesnek nevezik azt a kétnyel-
vûségi típust, amikor az egyén saját (esetleg szülei)
elhatározásából, önként dönt úgy, hogy beiratkozik
egy nyelvtanfolyamra, és megtanul még egy nyelvet.
Elrendelt a kétnyelvûség akkor, ha a nyelvtanulás
kötelezõ, például erre vonatkozó törvények, rende-
letek írják elõ az államnyelv elsajátításának szüksé-
gességét a kisebbségiek számára.

�Gyermekkorban még éppen csak megta-
nultuk, hová tegyük a nyelvünk hegyét, ha t-t,
d-t, n-t akarunk ejteni, késõbb aztán e képzõ-
mozzanat már teljesen belénk rögzül, anyanyel-
vünk � otthonunk � hangjaira egészen könnyen
rájár a nyelvünk, az idegen hangokra pedig
annál nehezebben. (Ezt a beidegzõdött
hangképzõkészség-rendszert hívják a nyelvé-
szek artikulációs bázisnak.) A szóban forgó
körülmény az oka annak, hogy a gyermek sok-
kal fogékonyabb az anyanyelvébõl hiányzó han-
gok képzésére, mint a felnõtt: beidegzései a
kevesebb gyakorlat folytán még gyengébbek, és
nem gátolják annyira, mint a �megcsontoso-
dott� felnõttet.� Szilágyi N. Sándor: Világunk,

a nyelv. Budapest: Osiris, 2000. 65. old.



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. 


