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1. BEVEZETÉS 

 
A kárpátaljai magyar nemzetrész kisebbségi helyzetben élő közösség, esetükben "a 

nyelvmegtartás valószínűleg egyet jelent a nemzeti megmaradással, a nyelvmegtartásnak a 

család mellett a másik legfontosabb színtere pedig az iskola" (BEREGSZÁSZI 2002: 7). A 

kárpátaljai magyar iskolahálózat léte és működése tehát egyik feltétele annak, hogy a vidék 

magyarsága közösségként élhessen és funkcionálhasson, legyen jövője, a magyar nyelvnek 

pedig presztízse legyen a beszélői körében. Az, hogy a kárpátaljai magyar iskolahálózat 

hosszú távon fennmarad-e, az ukrán állam oktatáspolitikai döntései mellett elsősorban a 

kárpátaljai magyar szülőkön múlik: azon a döntésükön, hogy milyen tannyelvű iskolát 

választanak gyermeküknek. 

Az iskolai tannyelv-választás témakörének, a szülői döntések hátterében meghúzódó 

vélt vagy valós ideológiáknak a vizsgálatával, az ukrán állam oktatáspolitikai, s ezen belül 

nyelvpolitikai törekvéseinek az elemzésével 2008 óta foglalkozom. A II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskolán szereztem magyar-történelem szakos diplomát, ahol oktatóim 

elsősorban olyan kutatások elvégzésére buzdítottak bennünket – többek között engem is –, 

amelyek a helyi magyar közösség szempontjából aktuális, társadalmilag fontos – sok esetben 

érzékeny – témákat dolgoznak fel, ebből kifolyólag az eredményei(n)k a kárpátaljai magyar 

kisebbségi közösség jövője szempontjából hasznosíthatók. 2008-ban ilyen fokozott társadalmi 

aktualitása volt az akkori ukrán kormány által bevezetett kötelező ukrán nyelv és irodalom 

érettségi vizsgának, amely (a magyarországi emelt szintű érettségikhez hasonló körülmények 

között történik) Ukrajnában a felsőoktatásba való bekerülés kötelező feltétele lett. Ez a döntés 

megnehezítette a kárpátaljai magyar iskolák végzőseinek a felsőoktatásba kerülését (lásd 

bővebben: CSERNICSKÓ 2008a., 2009a., 2009b. emiatt pedig változás állt be a kárpátaljai 

magyar szülők iskolai tannyelv-választási döntéseiben is.  

 

2. A MUNKA TÁRGYA ÉS CÉLJA 

 

A jelen disszertáció tárgya a kárpátaljai magyar szülők iskolaválasztási motivációinak 

vizsgálata a 2008–2014 közötti időszakban, valamint a közösség körében végzett 

esettanulmányok adatainak és eredményeinek feldolgozása és értelmezése. A vizsgált 

időszakban hét esettanulmányt végeztem a kárpátaljai magyar közösségben, valamint egyet a 

felvidéki Zoboralján (a kitekintés és a lehetséges összevetések céljából).  

A kárpátaljai magyar szülők tannyelv-választási motivációit vizsgáló kutatásaink kiinduló 

hipotézisei a következők: 

 a kisebbségben élő kárpátaljai magyar közösség jövője, megmaradása szempontjából 

fontos szerepet tölt be az anyanyelvű iskolahálózat léte, mely hálózat fennmaradása és 

működőképessége összefüggésben van a kárpátaljai magyar szülők tannyelv-választási 

döntéseivel; 

 sok szülő számára nehéz kérdés eldönteni, hogy milyen célokat szem előtt tartva, 

milyen tannyelvű iskolát válasszon gyereke számára, feltételezzük azonban, hogy 

döntéseik összefüggésben vannak azzal a szereppel, melyet gyermeküknek szánnak a 

jövőben (felsőoktatás, szak(ma) választás stb.); 

 az iskolai tannyelv-választással kapcsolatban a szülőket az alábbi tényezők 

befolyásolják, illetve motiválják: lokális tényezők, szociális tényezők (vegyes 

házasság, vallás, anyagi helyzet), a társadalmi mobilitással összefüggő sztereotípiák 

(könnyebb lesz a továbbtanulás, jobban kap munkát, ha tudja az államnyelvet), a 

nyelvtudás megszerzésének az igénye, a személyes pozitív vagy negatív példa, 

valamint az oktatás színvonala; 



 mind az ukrán oktatáspolitika, mind az anyaországi támogatáspolitika hatással van a 

kárpátaljai magyar szülőkre az iskola tannyelvének megválasztásakor, mely hatás 

egyaránt lehet pozitív (az identitás megőrzésére irányuló törekvések felerősödése, így 

a magyar tannyelvű iskola választása), valamint negatív (az asszimiláció 

felgyorsulása, az ukrán tannyelvű iskolai képzés választása). 

 

A disszertáció célja ennek fényében hármas: 

1. a kárpátaljai magyar szülők iskolaválasztási motivációinak megragadása, leírása, 

általános "trendek" felismerése és leírása (konkrét időintervallumban, a kötelező 

emelt szintű  ukrán érettségi bevezetésétől máig, 2008–2014); 

2. annak bizonyítása, hogy a tannyelv-választás kérdése összetett dolog, egyszerre 

több dimenziós, több tényező alakítja, befolyásolja a motivációkat, ezért egyféle 

módszerrel (sem csak kérdőíves módszerrel, sem csak interjúval) nem vizsgálható; 

3. annak bemutatása, hogy a tannyelv-választás kérdése nem statikus, hanem 

dinamikus probléma, állandóan, folyamatosan változik, a társadalmi, kulturális, 

politikai helyzetnek, dimenziónak megfelelően. Ezek befolyásolják a szülőket, 

ennek a dinamizmusnak, folyamatban zajló változásnak a megragadására 

szolgálnak a különböző módszerekkel nyert eredményeim, esettanulmányaim.   

 A disszertáció végső célja, hogy a téma összefoglalásával, feltárásával, a trendeknek 

és ennek a soktényezős társadalmi problémának a leírására alapozva ki lehessen dolgozni egy 

olyan ajánlási sort, amely elősegíti, hogy a kárpátaljai magyar szülők: 

a) tájékozottabbak legyenek, amikor gyermekük jövőjéről döntenek, vagyis tudják, 

milyen következményei lehetnek a tannyelv-választásnak; 

b) hogy a döntés-előkészítők és a döntéshozók (politikusok, nyelvészek, szülők, 

pedagógusok, közvélemény) számára is világos legyen, hogy a tannyelv-választás nem 

csak A vagy B választást jelent, hanem ennél jóval bonyolultabb társadalmi tényezők 

húzódnak mögötte; 

c) hogy a kutatási adatokra alapozva ki lehessen dolgozni egy olyan koncepciót, 

amelynek révén elősegíthető, hogy egyre több szülő döntsön a magyar iskola mellett. 

Így a magyar iskolák versenyképessége, presztízse növekedjen Kárpátalján, segítve 

ezzel a kárpátaljai magyar iskolarendszer fennmaradását, közvetve a közösség 

nyelvmegtartását.  

A téma érzékenysége és komplexitása miatt hét évnyi időszakot vizsgálok, különböző 

módszerekkel készített, különböző helyeken nyert adatok alapján. Az esettanulmányokkal 

szeretnék rávilágítani arra, hogy a kárpátaljai magyar közösség nem homogén, és az átlagos 

„kárpátaljai magyar szülő" mint olyan sem létezik. Bár kimutathatók érvényes társadalmi 

tendenciák, az egyéni döntéseknél személyes tényezők és adottságok is érvényesek lehetnek. 

Ezt a fajta változatosságot pedig csak esettanulmányokkal lehet feltárni és bemutatni. 

Kutatásaim eredményei illeszkednek a kárpátaljai magyar közösség hosszú távú nyelvi 

tervezési koncepciójához, kiegészítik, elősegít(het)ik annak megvalósítását.  

  



3. MÓDSZERTANI KÉRDÉSEK: A DOLGOZAT ALAPJÁT KÉPEZŐ KUTATÁSOK LEÍRÁSA 

 

Munkám tárgya a kárpátaljai magyar szülők iskolaválasztási motivációnak vizsgálata a 

2008–2014 közötti időszakban a közösség körében végzett kutatási adatok és eredmények 

feldolgozására és értelmezésére alapozva. A vizsgált időszakban hat esettanulmányt végeztem 

a kárpátaljai magyar közösségben.  

Az egyes esettanulmányok során szándékoltan más-más vizsgálati alanyokat 

kérdeztem és más-más kutatási módszereket alkalmaztam. Elsősorban strukturált interjúkat 

készítettem a különböző tanévekben az iskolába kerülő gyerekek szüleivel tannyelv-választási 

motivációikat kutatva (magyar és ukrán iskolába íratott gyermekek szüleivel egyaránt), illetve 

a kérdés szélesebb körű megvilágíthatósága érdekében iskolai tanítókkal (magyar és ukrán 

osztályban tanítókkal) és oktatáspolitikai szakemberekkel is beszélgettem. Egyes tanévekben 

a mélyinterjúkat kérdőíves vizsgálat váltotta, illetve egészítette ki.  

Ukrajna politikai instabilitása, a téma érzékenysége, valamint a rendelkezésre álló 

adatok hiánya miatt munkámban az iskolai tannyelv-választás témakörét különböző 

esettanulmányok alapján mutatom be. A módszertani választásomat az a tény határozta meg, 

hogy olyan jelenséget kívánok megismerni és bemutatni, amely esemény feletti kontrolom 

kevés (GOLNHOFER 2001: 18), ám a természetes közegben vizsgálódó esettanulmány 

segítségével átfogó, összetett kép nyerhető a vizsgált jelenségről. Bár BABBIE (1996) ezzel 

kapcsolatban megjegyzi, hogy a módszer egyik gyenge pontja, hogy nem várható tőle nagy 

populációkat leíró általánosítás (BABBIE 1996: 331), de néhány jellemző vonást véleményem 

szerint sikeresen felvázolhat. Az esettanulmányt főleg a kvalitatív kutatásokban alkalmazzák 

egy probléma (eset) mélyebb és hosszabb ideig történő tanulmányozására. A kutatók a 

vizsgált tárgyat egységként tanulmányozzák, változatos kutatási módszerekkel gyűjtenek 

információkat, így alakul ki átfogó, komplex kép a vizsgálat tárgyáról (vö. MAJZIKNÉ 1991: 

124).  

Elsősorban félig strukturált interjúkat készítettem a különböző tanévekben az 

iskolába kerülő gyerekek szüleivel tannyelv-választási motivációikat kutatva (magyar és 

ukrán iskolába íratott gyermekek szüleivel egyaránt). A félig strukturált interjúk előre 

meghatározott kérdések alapján történtek. A beszélgetés során megszabtam ugyan a 

beszélgetés főbb irányát, de figyeltem az interjúalanyra és megpróbáltam követni az általa 

felvetett témát (BABBIE 1996: 313–317). A kérdés szélesebb körű megvilágíthatósága 

érdekében iskolai tanítókkal (magyar és ukrán osztályban tanítókkal) és oktatáspolitikai 

szakemberekkel is beszélgettem. Egyes tanévekben az interjúkat kérdőíves vizsgálat váltotta, 

illetve egészítette ki. A módszertant minden esetben az is meghatározta (engedte, korlátozta), 

hogy mit engedett vagy/és korlátozott a gyorsan változó társadalmi és politikai helyzet az 

országban az adott tanévben. Az interjú témakörei úgy lettek kialakítva, hogy kiderüljön, mi 

befolyásolta a szülőket abban, hogy ukrán, illetve hogy magyar tannyelvű iskolába íratták 

gyerekeiket, és hogy tisztában vannak-e azzal, hogy ezek a döntések milyen hatással lesznek a 

gyerek jövőjére, társadalmi mobilitására.  

Másik kvalitatív módszerem az interjúk egy közkedvelt csoportjához tartozik, a 

társadalomtudományos csoportinterjú, s azon belül is ennek leggyakrabban alkalmazott 

típusa, a fókuszcsoport (vö. BALÁZS–MARIÁN–OBLATH–SÍKLAKI 2002, VICSEK 2006).  

Az adatközlők kiválasztásakor, mindkét típus esetében, mint ahogy továbbiakban az 

elemzésben látni fogjuk, nem a teljesség igényét tartottam szem előtt (azaz nem a 

szociológiai reprezentativitást céloztuk meg), hanem tanulmányonként arra törekedtem, hogy 

az interjúalanyoktól származó idézetekből egy olyan összefüggő szövegkorpuszt állítsak 

össze, amelynek elemzése révén képet nyerhetünk a kutatásunk tárgyáról.  

A kvalitatív módszer előnye – szemben a kvantitatívéval –, hogy az interjúkban lévő 

mélységek felszínre hozása által egyes témákról sokkal részletesebb és árnyaltabb 



ismereteket szerezhetünk (vö. FERENC 2012: 82). Az interjús adatgyűjtés meglehetősen 

széles körben elterjedt kutatási módszer az antropológiában, szociológiában (KVALE 2005, 

PAPP.Z. 2008), a nyelvészet azon területén is jól alkalmazható, ahol sztereotípiákat, 

attitűdöket vizsgál a kutató. 

A kvalitatív interjúk mellett kérdőívvel is vizsgáltam a témakört: Beregszászban és 

Munkácson összesen 140 kérdőívet sikerült szülőkhöz eljuttatnom. A két városban ukrán és 

magyar tannyelvű iskolába járó tanulók szülei töltötték ki a kérdőívet. A kérdőív kitöltésekor, 

a minta meghatározásakor számos problémába ütköztem. Mivel Ukrajnában a legutóbbi 

népszámlását 2001-ben rendezték – számos más szomszédos magyarok lakta országgal 

ellentétben pl.: Szlovákia, Románia –, ezért arra vonatkozóan sincsenek adatok, hogy hány 

magyar nemzetiségű gyerek tanul ukrán tannyelvű iskolában, Ukrajnában. Ebből kifolyólag a 

minta kiválasztásakor szintén nem tudtam a reprezentativitásra hagyatkozni. A magyar 

tannyelvű iskolák tekintetében törekedtünk a teljes minta lekérdezésére, azonban a magyar 

tannyelvű iskolák közé sorolt "cigány iskolákban” sajnos ez sem valósult meg. A 

terepnaplóban is lejegyzettek alapján  a cigány gyerekek esetében sok szülő sem írni, sem 

olvasni nem tud, ezért nem töltötték ki a kérdőívet. Az ukrán tannyelvű iskolák tekintetében 

Beregszász és Munkács esetében az osztályfőnök véleményére alapozva állapítottuk meg, 

hogy az ukrán tannyelvű iskolákban kik azok a diákok, akik beszélnek magyarul, esetleg az 

egyik szülő beszél magyarul. A kérdőívek ebben az esetben magyar és ukrán nyelven is 

elérhetőek voltak a szülők számára (a választás lehetőségét minden esetben felajánlottuk). A 

másik nagy problémát az ország belpolitikai helyzete, a kisebbségi kérdés érzékenysége 

jelentette. Több intézményben nem akarták engedélyezni a kérdőív szétosztását, a kérdéseket 

sok esetben provokatívnak titulálták, két esetben az ukrán nyelvű kérdőívben helyreigazítást 

és pontosítást szorgalmaztak (pl. pontatlan ukrán nyelvű fordítás, a nemzetiségi kérdés kényes 

megfogalmazása). 

A kérdőívek kitöltése 2014 tavaszán (március–május folyamán) történt. 140 (felnőtt 

szülő) adatközlővel töltettünk ki egy olyan kérdőívet, amely a tannyelvválasztási motivációk 

feltérképezésére szolgált. A kérdőív zárt és nyitott kérdéseket tartalmazott a nyelvhasználat, 

tannyelvválasztás, identitás, jövőkép, valamint az oktatási-nevelési támogatás kérdésköreire 

fókuszálva. Az adatközlők kiválasztásának alapja az volt, hogy olyan szülőket kérdezzek meg 

a tannyelvválasztási motivációikról, akik magyar, illetve ukrán tannyelvű iskolát választottak 

gyerekeik számára. Ennek fényében a 2014–15-ös tanévben 6. osztályba járó diákok szüleivel 

készítettem kérdőívet Beregszászban és Munkácson. A teljes minta lekérdezésére törekedtünk 

az adott iskola adott osztályában. A magyar tannyelvű iskolák esetében ez sikerült, azonban 

az ukrán tannyelvű iskoláknál egyrészt csupán az adott osztály tanárai álltak sok esetben a 

rendelkezésünkre annak eldöntésében, hogy magyar szülő hány van az osztályában, másrészt 

– Munkács esetében – a kérdőív kitöltésekor magyarul és ukránul is megkapták az említett 

kérdéseket a szülők, s így ennek alapján tudtunk információhoz jutni az adott szülő 

nyelvhasználatát, illetve családi hátterét illetően. A kérdőív kitöltését az országban zajló 

feszült belpolitikai nyomás is nehezítette, hiszen több alkalommal – a kisebbségi kérdés 

ismételt átpolitizálása és a háborús viszonyok miatt – a magyar kérdőívre provokációként 

tekintettek, sok esetben nem engedték kitöltetni azokat. A kérdőívezés alatt terepnaplót 

vezettünk. A kérdőívek kitöltetésében a beregszászi székhelyű Hodinka Antal Intézet 

gyakornokai segítettek, amit ezúton is szeretnék megköszönni. Minden kérdezőbiztos 

megfelelő felkészítést követően kereste fel az egyes iskolákat és osztályokat, valamint a 

szülőket. 

  



4. EREDMÉNYEK 

 

Munkámban a kárpátaljai magyar szülők tannyelv-választási motivációit vizsgáltam a 

2008 és 2014 közötti időszakban. A tárgyalt téma a helyi magyar kisebbségi közösség 

számára társadalmilag (a megjelölt időszakban és ma is) igen aktuális. Kutatásaim során arra 

a kérdésre kerestem a választ, hogy mi alapján választanak Kárpátalján a magyar szülők 

magyar vagy többségi tanítási nyelvű iskolát gyerekeik számára.  

 A munkában először megfelelő elméleti keretbe kívántam helyezni a tannyelv-

választás kérdését, nyelvpolitikai, nyelvi tervezési, oktatástervezési kérdésként értelmezve 

azt.  Az elméleti részben azt bizonyítottam, hogy a kisebbségi magyar anyanyelvű oktatás 

kérdését, valamint a kárpátaljai magyar szülők tannyelvválasztási motivációit csak tágabb 

viszonyrendszerben lehet értelmezni. A kérdés bonyolult: ideológiailag, politikailag, s nem 

utolsó sorban gazdaságilag sem semleges témáról van szó, a téma szereplői, befolyásolói és 

kivitelezői között megtalálhatjuk mind a többségi ország (Ukrajna), mind az anyaország 

politikumát, a helyi kárpátaljai politikai elitet és szakmát, s nem utolsó sorban a nemzetközi 

szervezeteket is.  

 Megállapítottam, hogy a nyelvpolitikának, s a sok esetben mögötte húzódó nyelvi 

ideológiának és nyelvi tervezési döntéseknek egy nyelvileg heterogén közösségben jelentős 

szerepe van, különösen akkor, amikor egy-egy nyelvi problémát a felek eltérő oldalról 

közelítenek meg. 

A munkában bemutatásra kerültek az ukrán állam által elfogadott nemzetközi 

szerződések, szabályozások, törvények. Ebben a részben különösen a nyelvi vonatkozásokra 

fókuszáltam. Ukrajnában az ország függetlenné válása óta átpolitizált a nyelv és 

nyelvhasználat kérdésköre, és ezért a belpolitikai csatározások egyik kedvelt témája az ukrán 

és az orosz nyelv párharca. Ez pedig nem kedvez annak, hogy rendezni lehessen a kisebbségi 

nyelvek helyzetét.  

Áttekintetésre kerültek Ukrajna nyelvi és nemzetiségi jellegzetességei, s ezen belül is 

a nyelvpolitikai törekvései. Ukrajna oktatáspolitikájának különböző korszakait vizsgálva 

megállapítottam, hogy az ország függetlenedésének első időszakában a kisebbségek számára 

pozitív feltételeket biztosítottak a nyelvhasználat terén, igazodva a nemzetközi szervezetek 

elvárásaihoz. Majd ezt követően egyre csökkentek az anyanyelvi és nyelvhasználati jogok az 

országban. A kisebbségi nyelvhasználat jogi deklarációjában pozitív előrelépés történt a 

2012-es nyelvtörvény elfogadásával, ám a törvény gyakorlati be nem tartásának 

szankcionálása a mai napig sem lépett életbe. A kijevi Majdan eseményei, a több mint egy 

éve húzódó háborús helyzet egyik központi témájaként vetődött fel ismét a kisebbségi 

nyelvek szerepe. A nyelvek státuszára irányuló politikai csatározások azonban sokkal 

mélyebb gyökerűek, mögöttük társadalmi, gazdasági és politikai erőviszonyok húzódnak 

meg. Felmerül azonban a kérdés, hogy hogyan befolyásolják/alakítják át ezen események a 

jövőben a kárpátaljai magyar közösség demográfiáját, hogyan fog ez hatni az anyanyelvű 

iskolahálózatra, illetve a szülők tannyelv-választási motivációira. 

Munkám második nagy szerkezeti egysége empirikus kutatásaim és kutatási 

eredményeim bemutatásán alapul. A vizsgálat eredményeit összegezve, a félig strukturált 

interjúk elemzése alapján megállapítottuk, hogy az iskolaválasztás hátterében szimbolikus és 

valós okok állnak.  

Az interjúk alapján az iskolaválasztás szimbolikus motivációi: az államnyelv 

elsajátítása, az adott nyelven való könnyebb boldogulás, érvényesülés, az anyanyelven való 

boldogulás fontossága, a magyar identitás fontossága, rejtett kompenzáció a szülő részéről, 

rejtett megfelelési kényszer.  

Az interjúk alapján az iskolaválasztás valós/reális érvei: az iskola elhelyezkedése, az 

oktatás színvonala, családi és baráti minta követése, tanárok személyén alapuló döntések, az 



iskola felszereltsége, lehetőségei. A praktikus szempontok nagyon fontos szerepet játszanak 

az iskolaválasztásban. A lakóhely típusa, megközelíthetősége (könnyen eljutok-e az adott 

iskolába), az iskola felszereltsége (mennyire korszerű, van-e fűtés, vannak-e szabadidős 

tevékenységek) szintén fontos (különösképp a városi iskolákban). A praktikus szempontok 

mellett az oktatás minőségének a kérdése is hangsúlyos, ami egyrészt az oktatók 

felkészültségével, másrészt a magyar iskolákba járó cigány/roma tanulók jelenlétével is 

összefüggést mutat. 

A szülői döntések végleges kimenetében mindkét érv egyaránt szerepel. Az elvégzett 

kérdőíves vizsgálatok alapján megállapítottuk továbbá, hogy a felsorolt motívumok mellett az 

oktatás minősége, illetve az államnyelvtudás kérdése merült fel a legtöbbször mint a szülői 

döntéseket leginkább meghatározó érv. 

 

Hipotézisem ellenőrzése során megállapítottam, hogy 

 a kisebbségben élő kárpátaljai magyar közösség jövője, megmaradása szempontjából 

fontos szerepet tölt be az anyanyelvű iskolahálózat léte, mely hálózat fennmaradása és 

működőképessége összefüggésben van a kárpátaljai magyar szülők tannyelv-választási 

döntéseivel; 

 az iskolai tannyelv-választással kapcsolatban a szülőket az alábbi tényezők 

befolyásolják, illetve motiválják: lokális tényezők, szociális tényezők (vegyes 

házasság, vallás, anyagi helyzet), a társadalmi mobilitással összefüggő sztereotípiák 

(könnyebb lesz a továbbtanulás, jobban kap munkát, ha tudja az államnyelvet), a 

nyelvtudás megszerzésének az igénye, a személyes pozitív vagy negatív példa, 

valamint az oktatás színvonala; 

 mind az ukrán oktatáspolitika, mind az anyaországi támogatáspolitika hatással van a 

kárpátaljai magyar szülőkre az iskola tannyelvének megválasztásakor, mely hatás 

lehet pozitív (az identitás megőrzésére irányuló törekvések felerősödése, így a magyar 

tannyelvű iskola választása), valamint negatív (az asszimiláció felgyorsulása, az ukrán 

tannyelvű iskolai képzés választása). 

A disszertáció létrejöttének egyik legfontosabb oka volt és társadalmi hozadéka 

lehet, hogy az elvégzett kutatások eredményei alapján a tannyelv-választás témakörének 

összefoglalásával javaslatokat tegyen a döntés-előkészítők és a döntéshozók (politikusok, 

nyelvészek, szülők, pedagógusok, közvélemény) számára.  

Mit mérlegeljen a kárpátaljai szülő, mielőtt tannyelvet választ gyermeke számára? 

1. A tannyelv megválasztása elsősorban identitásformáló hatása miatt fontos. A 

szülő az iskola megválasztásakor tannyelvet is választ gyereke számára, amellyel 

jelentős mértékben befolyásolja gyereke azonosságtudatának az alakulását is. 

2. A tannyelv hatással lehet a tanulók szakmai tudására, ismereteire, azok 

elmélyült/felszínes elsajátítására (felszíni /vagy kommunikatív kompetencia). 

3. A szülőknek mérlegelnie kell, hogy célnak vagy eszköznek tekinti gyereke 

életében az államnyelv elsajátítását. 

4. A kutatások azt mutatják, hogy ha a szülő később (felülvizsgálva saját korábbi 

döntését) tannyelvet vált gyerekének, az negatívan befolyásolhatja a gyerek 

iskolai előmenetelét. 

5. Anyanyelven érhető csak el egyes ismeretek mélyebb tudása (kognitív ismeret). 

6. A tannyelv a megszerzett tudást és a munkaerőpiacon való elhelyezkedést is 

befolyásolhatja. 

  



Miért érdemes magyar tannyelvű iskolába járni? (néhány gondolat a szülők 

számára) 

1. Az anyanyelven való tanulás mélyebb és alapos ismeretet eredményez. 

2. A magyar identitás kialakításába és megőrzésében a magyar tannyelvű iskolának 

fontos szerepe van, mert a magyar kultúra, a magyar kultúrkör szegmenseit 

közvetíti tanulói számára. 

3. A magyar – sok esetben szaknyelvi – nyelvtudással segítségére lehet az ember 

azoknak a cégeknek, akik Magyarországról vagy az Európai Unió más 

országaiból szeretnének Ukrajnában vagy Kárpátalján céget alapítani. 

4. A magyar tannyelvű oktatási intézményekben számos – az állam által nem 

támogatott – programokban vehet részt a tanuló (osztálykirándulások, képzések, 

vetélkedők). 

5. A magyar nyelven tanító oktatási intézményekben tanuló diákok a magyar 

parlament által elfogadott kedvezménytörvény értelmében oktatási-nevelési 

támogatásban részesülnek. 

 

Javaslatok a helyi és magyarországi politikai és oktatási döntéshozók számára 

(kutatásaim tapasztalatai alapján) 

1.  A negatív oktatáspolitikai, jogi helyzet döntéseinek ellensúlyozása érdekében 

a Magyar Kormánynak ösztönöznie kell a magyar nyelvű oktatás erősítését, a 

magyar nyelv presztízsét (intézmények fejlesztése, magyar iskola megléte, a 

választási lehetőség megléte egy adott településen; támogatáspolitika). 

2.  Az oktatási-nevelési támogatás tudatosabb, célszerűbb felhasználása, hogy 

az valóban a magyar nyelvű oktatás erősítését szolgálja (reprezentatív 

vizsgálódás a támogatás hasznosulását illetően). 

3.  A magyar nyelvű oktatási intézmények erősítése, fejlesztése, korszerűsítése 

(új funkciók kialakítása és támogatása a meglévők mellett). 

4. Az államnyelv oktatásának az eredményesség irányába való fejlesztése a 

kárpátaljai magyar iskolákban. 

5. A cigány/roma tanulókra kifejlesztett iskolai programok és módszertan 

kialakítása. 

6.  Az oktatás minőségének a növelése a magyar tannyelvű iskolában, mert így 

nagyobb eséllyel íratja a szülő magyar tannyelvű iskolába gyerekét. 

7.  Komplex cselekvési tervek készítése élethelyzetekre és településtípusokra 

vonatkozóan. 

 

A jelenlegi társadalom- és oktatás-politikai állapotok Ukrajnában és Kárpátalján abba 

az irányba mutatnak, hogy az iskolai tannnyelv-választás kérdésköre a kárpátaljai magyar 

közösségben továbbra is a nemzetrész megmaradását befolyásoló egyik fontos tényező lesz a 

jövőben is. Ezért lenne kiemeltem fontos a tannyelv-választás kérdésének tudatos, szakmai és 

politikai érzékenységet nem nélkülöző kezelése a döntéshozók és a döntések kivitelezői 

részéről, illetve a felelős hozzáállás kialakítása a közvéleményben, oktatáspolitikusokban és 

szülőkben. A kérdéskör szakmailag megalapozottabb, felelős kezeléséhez próbál valamilyen 

mértékben hozzájárulni ez a disszertáció. 
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