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MÁGOCSI ABIGÉL

Nyelvváltás ukrán órán 
a nagyszõlõsi magyar iskolában

(esettanulmány)

A kétnyelvű, illetve többnyelvű beszélők nyelvválasztását egy-egy helyzetben számos 
tényező befolyásolhatja. Érdekes kérdés, hogy adott alkalmakkor milyen faktorok irá-
nyítják a kód kiválasztását, vagy miért váltanak hirtelen át a beszélők egyik nyelvről 
a másikra. A kódválasztást befolyásoló tényzők közé tartoznak a résztvevők, a kon-
textus, a téma és a funkció. A jelen tanulmány a nagyszőlősi magyar iskola (Nagyszőlősi 
3. számú Perényi Zsigmond Középiskola) diákjainak az ukrán nyelvórán alkalmazott 
nyelvválasztásával foglalkozik. A kutatás célja volt feltárni, hogy az ukrán órán mi-
lyen nyelvek között és főleg miért történik váltás, és mely nyelvek használatát prefe-
rálják a diákok, valamint a pedagógus. A kutatás eredményeként bebizonyosodott, 
hogy mind a tanár, mind a diákok alkalmaztak nyelvváltást a tanórán, leginkább az 
ukrán és a magyar nyelv között oda-vissza váltogatva. A kódkeverés jelenségét is 
megfigyeltem, ez az ukrán és a ruszin nyelv között történt.

Bevezetés
A kétnyelvű személyek mindennapi interakciójuk során gyakran kényszerülnek arra, 
hogy az általuk ismert nyelvekből valamelyiket kiválasszák és megjelöljék a társalgás 
alapkódjául. Az alapkód kijelölése minden esetben a helytől, környezettől, résztve-
vőktől függ. A dolgozatban azt vizsgálom meg, hogy a nagyszőlősi magyar iskola 8. 
oszályos tanulói alkalmaznak-e nyelvváltást az ukrán nyelvóra keretein belül. Arra 
keresem a választ, hogy mi határozza meg a diákok nyelvválasztását az ukrán nyelvi 
órán. Miért éppen azon a bizonyos nyelven szólalnak meg az adott helyzetekben, 
amelyeket példákkal bizonyítok? Miért vált át a beszélő (diák) X változatról Y válto-
zatra, vagy A nyelvről B nyelvre, a tanárnőjéhez hasonlatosan.

A történelmi háttér ismerete elengedhetetlen a tapasztalt helyzetek megismerésé-
hez, a tanóra alatti egyes mozzanatok ismertetéséhez, hiszen a történelmi változások, 
azaz hogy mikor melyik ország kötelékébe tartozott Kárpátalja, kihatással voltak/van-
nak a nyelvhasználatra, így a nyelvválasztásra is.

Történelmi háttér
A mai Kárpátalja a történelmi Magyarországnak országhatárokkal elválasztott azon 
része, ahol évszázadokon keresztül békében éltek egymás mellett különböző népcso-
portok (magyarok, ruszinok, szászok, zsidók stb.). Az I. világháború után, amikor ezt 
a területet elszakították az anyaországtól, röpke 25 év alatt többször megváltozott 
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politikai hovatartozása. Csehszlovák, magyar, majd szovjet fennhatóság következett, 
s lassan már másfél évtizede a független Ukrajnához tartozik.

Kárpátalján a magyar határhoz közel eső városokban – így Nagyszőlősön is – kü-
lönösen jellemző a magyar szó gyakori használata. A történelmi idők óta helyben lakó 
nem-magyarok a ruszin nyelvet beszélik, amelyet több kutató és helybeli lakos vita-
tott módon csak az ukrán nyelv egyik dialektusának tekint, míg mások önálló nyelv-
nek mondják. A ruszin a Kárpátalján élő szláv lakosság nyelve, mely néhány aspektu-
sában, így grammatikájában és szókincsében részben hasonlít az ukrán nyelvre. Az 
ukrán nyelvészek mégis az ukrán egyik dialektusának tekintik, míg maguk a ruszinok 
külön nyelvnek tartották és tartják ma is (legalábbis azok a ruszinok, akikben él az 
identitástudat) (Магочій 1994). Ebben a munkában a ruszint külön nyelvnek tekintem 
a nyelvi elhatárolhatóságok miatt.

Kárpátalján a kétnyelvűség nem újkeletű jelenség, azonban 1945-ig a bilingvizmus 
nem a helyi magyarokra, hanem a terület más nemzetiségű lakosaira volt jellemző 
(Csernicskó 1997). Nagyszőlősön a vegyes házasságokból adódóan sokan beszélnek 
magyarul is és ruszinul is. Az ukrán a pillanatnyi politika hatalmi nyelve, így nem 
meglepő, hogy a közigazgatásban, a (kárpátaljai) tévében és rádióban szinte kizáróla-
gosan az ukrán irodalmi nyelv hallható. A nagyszőlősi lakosok nem beszélnek „tisz-
tán” ukránul, vagyis passzív nyelvhasználatkor értik az ukránt, viszont sokan nem 
tudják helyesen alkalmazni.

A nagyszőlősi magyar iskolába nemcsak magyar diákok járnak, hanem ruszinok és 
oroszok is, akiknek a szülei azt szeretnék, hogy gyermekük magyarul is tudjon.  
A nyelvi órák kivételével a diákok a tanórákon magyarul kapják a magyarázatokat, 
magyarul felelnek a tanár kérdéseire, viszont a szünetekben kódot, vagyis nyelvet 
váltanak, tehát ruszinul társalognak ruszinul is beszélő társaikkal. Ez főképp azokat a 
diákokat jellemzi, akik vegyes házasságból származnak. Tehát az iskola keretein belül 
a magyar nyelv a „hatalom” nyelve, míg a ruszin a diákok nyelve (persze csak azoké, 
akik ezt beszélik). Az ukrán óra kivételével nem beszélnek a diákok ukránul, mivel 
ennek a nyelvnek a megélt életükben nincs különösebb jelentősége számukra. Ugyan-
is Kárpátalján aki beszél ruszinul, annak nem kell feltétlenül tudnia ukránul, funkcio-
nálisan nincsen pozitívabb konnotációja a nyelvnek, csupán akkor, ha az egyén maga-
sabb pozicíót szeretne elérni a karrierje során.

Szakirodalmi áttekintés
David Crystal A nyelv enciklopédiája című művében (2003) rögzíti: a nyugati társa-
dalmakban élők gyakran úgy gondolják, hogy a kétnyelvűség nem normális életfor-
ma, hanem csupán néhány egyén, illetve közösség jellemzője. Ez az elképzelés vitára 
ad okot, hiszen a kétnyelvűség világszerte milliók számára természetes életforma. 
Becslések szerint a világ több mint 200 országában mintegy 5.000 nyelv él egymás 
mellett. Nyilvánvaló tehát, hogy a nyelvek gyakran kerülnek kapcsolatba egymással. 
A folyamat következménye a többnyelvűség, mely egyes emberek esetében kétnyel-
vűségként jelentkezik.

Kárpátalján a ruszin népesség van többségben. Néhány szláv településen magyar 
lakosság is él. A magyarok többnyire már gyerekkorukban elsajátítják a környezetük 
nyelvét, amelyet később kommunikációik során használnak is. A kárpátaljai magyar-
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ság körében nem ritka a kétnyelvű, sőt esetleg többnyelvű személy, aki anyanyelvén 
kívül beszél ukránul és oroszul is (Csernicskó 1997). Az általuk beszélt nyelveket 
természetesen eltérő élethelyzetekben használják.

A nyelvészek megegyeznek abban, hogy a többnyelvű közösségekben a nyelvek 
között általában funkcionális elkülönülés van. A nyelvhasználathoz és a szabályok 
ismeretéhez tartozik az, hogy egy egyén vagy csoport bizonyos tevékenységeihez 
meghatározott nyelvváltozatot, nyelvet köt. Az ezen normák, elvárások szerinti nyelv-
használatot jelöletlen választásnak, az ettől eltérő szokatlan választásokat jelöltnek 
nevezzük. A nyelvválasztás a társalgás alapkódjának a kiválasztása.

Bartha Csilla szerint többfajta tényező irányítja annak a nyelvnek a kiválasztását, 
mely az adott alkalommal a társalgás alapkódja lesz. Arra a kérdésre is van magyará-
zat, hogy miért választja a beszélő inkább az egyik kódot, mint a másikat, és miért vált 
át az egyik kódról a másikra. A kódválasztás, kódváltás és a kódkeverés jelensége 
főként a kétnyelvű és többnyelvű beszélőkre jellemző.

Bartha Csilla összegyűjtötte azokat a feltételeket, amelyek elengedhetetlenek ah-
hoz, hogy a beszélő nyelvek között váltogatni tudjon:

1. egynél több nyelven beszéljen, kommunikáljon;
2. nyelvi és kommunikativ kompetenciája a szóban forgó nyelveken tegye lehetővé 

a nyelvválasztást, vagyis megfelelő szinten birtokolja mindkét nyelvet;
3. társadalmi kapcsolathálói terjedjenek ki olyan személyekre is, akik esetében az 

előbbi két feltétel ugyanúgy teljesül, hiszen csak akkor válthat nyelvet, ha part-
nere a másik nyelvet szintén megfelelő szinten birtokolja.

A nyelvválasztást alapvetően három dolog befolyásolja, nem külön-külön, hanem 
együttesen: ki beszél, kihez és mikor (Bartha Csilla 1999).

Borbély Anna a Nyelvcsere című könyvében (2001), mely a magyarországi romá-
nok közösségében folytatott szociolingvisztikai kutatások eredményeit mutatja be, 
rámutat arra, hogy a nyelvválasztást elsődlegesen a beszélgetés résztvevői határozzák 
meg. Két fő szempontot említ mint a választást meghatározó tényezőt:

1. a beszélő a partnere nyelvtudásához viszonyítja saját nyelvtudását; ha úgy véli, 
hogy a partner nem tudja jól a nyelvet, akkor a másik nyelven szól hozzá;

2. a beszélő a birtokában lévő két nyelv ismeretét méri össze, és az általa jobban 
beszélt nyelvet választja a társalgás kódjául.

A nyelvválasztás meghatározó tényezője az is, hogy az egyének mennyire kívánják 
azonosítani magukat egy nyelvi csoporttal, vagy mennyire akarnak elkülönülni tőle. 
Howard Giles 1973-ban kifejlesztette az alkalmazkodás-elméletet, amely a személy-
közi kommunikáció egyik igen lényeges sajátosságára, az interakciók résztvevőinek 
egymás beszédéhez igazodó magatartására épül. Az igazodás minden egyes nyelvi 
szinten megjelenhet.

Az elmélet az alábbi szociálpszichológiai folyamatokon alapul: hasonlóság-feltű-
nés, társadalmi csere, motivációk-szándékok, csoportok közötti elkülönülés.

Az alkalmazkodás-elméletre jó példa a nyelvválasztás összetett nyelvi jelensége. 
Az alkalmazkodási modell segitségével az emberek mindennapi érintkezéseit tudjuk 
elemezni, ám nem magyarázhatjuk tökéletesen (Bartha Csilla 1999).

David Crystal fent említett könyvében beszél a kódkeverésről. Ahogy ő írja: „Gya-
kori jelenség, hogy az egyik nyelven elkezdett mondat egy másik nyelven ér véget, 
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esetleg mindkét nyelvből származó kifejezések követik egymást látszólag minden 
rendszer nélkül. Az ilyen viselkedés csak akkor magyarázható, ha nyelvi és társadalmi 
tényezők egész sorát feltételezzük:
•	A beszélő nem tudja magát megfelelően kifejezni az egyik nyelven, ezért a másik 

nyelvre vált.
•	A többségi nyelvről kisebbségi nyelvre való váltás egy társadalmi csoporttal ér-

zett szolidaritást fejez ki.
•	A nyelvek közötti váltás a beszélő kapcsolatát jelzi a hallgatóval szemben (barát-

ságos, ingerült, távolságtartó, gunyoros).”
A kódváltásoknak két fajtájáról beszélhetünk: helyzetnek megfelelő és metaforikus 

kódváltásról. Akkor beszélünk helyzetnek megfelelő kódváltásról, ha a használt nyel-
veket a beszélők a szerint a helyzet szerint váltogatják, amelybe belekerülnek, vagyis 
bizonyos helyzetekben az egyik, míg más helyzetekben a másik nyelvet használják. 
Ha a téma megváltozása magával vonja a nyelv megváltozását, akkor metaforikus 
kódváltásról beszélünk; a kód megválasztása sajátos szinezetet ad annak, amit a témá-
ról mondanak.

a kutatás céljai
A kutatás során arra voltam kíváncsi, hogy
•	 a nagyszőlősi magyar iskolában történik-e kódváltás az ukrán nyelvóra keretein 

belül?
•	 amennyiben a fentiek szerint van kódváltás, akkor milyen nyelvek között törté-

nik?
•	 milyen helyzetekben váltanak át a résztvevők egyik nyelvről a másikra?

Hipotézisek
•	 Az ukrán tanórán történik nyelvváltás; nemcsak a diákok, de a tanár is kódot 

vált.
•	 Ukrán nyelvről magyar nyelvre váltanak a résztvevők. Ennek feltételezett oka, 

hogy helyenként a diákok képtelenek lesznek kifejezni gondolataikat ukrán nyel-
ven, így magyarul adják elő mondanivalójukat, hiszen a tanárnő úgyis beszél 
magyarul.

a kutatás helyszíne és résztvevõi
A kutatást Kárpátalján, Nagyszőlősön, a már említett magyar tannyelvű iskolában 
folytattam 2005 márciusában. A 8. osztály ukrán óráját vizsgáltam. A kutatás megfi-
gyeltjei 14–15 éves diákok voltak. Az osztály többségének az egyik szülője magyar,  
a másik ruszin nemzetiségű, vagyis a többség beszélt ruszinul is. Az ukrán nyelv nem 
erősségük, mindennapi kommunikációjuk során nem is alkalmazzák, csak az iskolá-
ban tanulnak ukránul. Más szóval a ruszin nyelv „mi-típusú” szolidarítást fejez ki a 
diákok számára, csoporton belüli kommunikációra használják, míg az ukrán nyelv 
„ők-orientált”, és ezért csoporton kívüli és formális. A magyar nyelv sokuk anyanyel-
ve és az iskola nyelve is. Mindez azt jelenti, hogy magyar nyelven számolnak, felel-
nek, kérdeznek, társalognak. Az ukrán nyelvtanárnő ukrán nemzetiségűnek vallotta 
magát, de a magyar nyelvet jól beszéli.
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a kutatási módszer
Ahhoz, hogy releváns képet kapjak a nyagyszőlősi magyar iskola diákjai által az uk-
rán tanórán használt nyelvek helyzetéről, a kutatási módszerek közül a résztvevő 
megfigyeléses módszer alkalmazását választottam. A tanóráról felvételt készítettem, 
melyet utólag átírtam, majd elemeztem. A kutatás résztvevőivel utólag elbeszélgettem 
a nyelvhasználatukról, hogy kódválasztási stratégiájukról pontosabb képet kapjak.

a kutatás eredményei
Az óra egészét megfigyelve és elemezve egyből kitűnik, hogy a tanár-diák interakció 
megoszlása aszimmetrikus, az óra nyelvezete pedig közel fele-fele részben ukrán és ma-
gyar volt. A tanári beszéd az óra 80%-át tette ki, és a már említett két nyelv (ukrán és 
magyar) használata jellemezte. A tanár nagyon jól beszéli a standard ukrán nyelvet, 
ugyanakkor beszél ruszinul és magyarul is. Mint az óra utáni beszélgetésből kiderült, 
tudatosan vált időnként az ukránról magyarra az óráin, amikor úgy érzi, hogy a diákok 
nem értik meg mondandóját. Tehát az üzenet jellegétől függött a kód kiválasztása, ami 
azt jelenti, hogy a tanár a helyzetnek megfelelő kódváltást alkalmazott. Amikor a tanár 
tudatosan váltogatott a nyelvek között, akkor az ukrán és magyar nyelvekkel tette ezt. 
Megfigyeltem a kódkeverést is, mely a ruszin és az ukrán nyelv között történt, ez feltéte-
lezhetően nem volt tudatos. A felvétel átiratából példával is illusztrálom az állításaimat.

A tanóra 20%-át a diákbeszéd tette ki, melyet elemezve megfigyelhető, hogy a diá-
kok többnyire ukránul feleltek a tanár ukrán kérdéseire, viszont amikor a tanár ma-
gyar nyelven kérdezett, a válaszok is magyarul születtek. Tehát a diákok nyelvhaszná-
lata alkalmazkodott a tanár nyelvhasználatához. Megjegyzendő, hogy a diákok a tan-
órán egymás között magyarul beszéltek (suttogtak).

A tanár a magyar nyelvet azokban az esetekben alkalmazta, amikor megrótta a diá-
kokat, általános vagy iskolai dolgokról beszélt velük, felháborodásának adott hangot 
stb. Lássunk néhány átírt példát:

T: Á, és miért te csúfolódsz vele?
D1: Én nem csúfolódtam.
T: És mi majmoztad? Igen mi ez?
D2: Hát, ő tőlük kérdezte, hogy igen mi ez? (iskolai dolgok, vitás kérdés tisztázása, 

megrovás)

D1: Én úgy gondolom, holnap nem lesz iskola.
T: Én is úgy gondolom, mert takarítani fogunk. Első három óra és utána takarítás.
D2: Az udvaron?
T: Az udvart fogjuk takarítani. (Iskolai dolog, megbeszélés)

A tanár és diákok nyelvhasználata a fentebb bemutatott átírásban jelöletlennek szá-
mít, hiszen nem térnek el a normától: a szervezésbeli dolgokat, vitás kérdéseket ma-
gyarul beszélik meg még akkor is, ha ez ukrán nyelvi óra. Ebben a helyzetben a tanár 
alkalmazkodik a diákok nyelvéhez, bár ő maga ukránul beszél jobban.

A következő órarészlet átírása a már fentebb említett tanári kódváltást (ukrán–ma-
gyar) és kódkeverést (ukrán–ruszin) mutatja be. A nyelvtanár az ukrán nyelvű mon-
datba beszúrt egy-egy ruszin szót, és utána folytatta ukránul a mondatot. Például:

Mágocsi Abigél
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T: Виражають вставлення того, хто повідомляє до того що він повідомляє. Тобто 
це що означає? Ану наведіть мені приклад угорської мови!.... [Annak a beéke-
lődését fejezik ki, hogy ki közöl és mit közöl. Vagyis ez mit jelent? Ánu mondjatok 
egy magyar példát!....]

(1. példa)

Т: Словосполучення. Ану наведіть мені приклад вставного слова! [Szószerkezet. 
Ánu mondjatok egy magyar példát!]

(2. példa)
(A vastagon kiemelt ánu ruszin szó, mely annyit jelent mint ’nocsak’, míg a mondat 

többi szava ukrán. Helyes irodalmi ukrán stilisztikai szerkesztés szerint ide az а 
тепер vagyis ’és most’ illett volna.)

A tanár által alkalmazott kódkeverés jelentőségét meghatározni nehéz, hiszen felte-
hetőleg nem volt tudatos, és a ruszin elemet csak kötőszóként használta. Az viszont 
bizonyos, hogy a magyar és az ukrán nyelvet tudatosan, azaz a helyzetnek megfelelően 
váltogatta. Amikor észrevette, hogy a diákok nem értenek bizonyos szavakat, esetleg 
nem értik a tananyagot, egyből magyar nyelvre váltott. Amint látta, hogy a diákok több-
sége megértette az általa közölt információ lényegét, visszaváltott ukrán nyelvre:

D1: Будь ти співаче… [Váljál olyanná énekes…]
T: Співаче. Хто такий співаче? [Énekes. Ki az énekes?]
Többen bekiabálnak: Énekes
T: Énekes. Як Божа пшениця. Ану переведіть мені на угорську мову! [Mint az iste-

ni búza. Nocsak fordítsátok le nekem magyar nyelvre!]

Ebben az esetben a diák nem tudta az énekes szó fordítását, és a tanárnő rákérdett, 
hogy mit is jelent ez a szó magyar nyelven.

A tanóra folyamán egy másik esetben pontosabb információt kért a diáktól a mon-
dat elemzését illetően. Kérdései sorát ukrán nyelven kezdte és magyarul fejezte be:

D1: Порівняльний. [Összehasonlító.]
T: Айно? А що порівнюєш із чим? Кого з ким порівнюєш? Mit mivel hasonlítunk 

összefele? Az énekest a mivel? Az isteni kalásszal búzával ugye? [Igen? És mit 
hasonlítol össze mivel? Kit kivel hasonlítol össze? (A többit magyarul mondta, tehát 
nem igényel fordítást.)]

A diák ukránul felelt ugyan a tanár ukrán kérdésére, viszont nem tudta megmonda-
ni, hogy mit mivel hasonlítanak össze, ezért a tanár a magyarázat közben magyarra 
váltott. A tanár nyelvhasználatát tekintve igazodott diákja nyelvtudásához, a diák által 
jobban beszélt nyelven magyarázott tovább. Ugyanakkor megint a kódkeverés jelen-
sége figyelhető meg, hiszen az aйно ruszin szó, jelentése ’igen’.

A diákok nyelvi megnyilvánulása minden tekintetben sokkal szegényebb volt a ta-
nárénál. Ennek oka, hogy csak akkor beszélhettek, ha a tanár kérdezett. Maguk a diá-
kok sohasem kezdeményeztek beszélgetést az osztály előtt, és a tanár ukrán nyelvű 
kérdéseire többnyire ukránul feleltek. A diákok nyelvhasználata jelöletlennek tekinthe-
tő, ha ukránul felelnek a tanár ukrán nyelvű kérdésére, hiszen az ukrán óra keretein 
belül ez normális. A hangfelvétel átírásakor találtam néhány részletet, ahol a diákok 
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nem ukránul válaszoltak az ukránul feltett kérdésekre, ilyenkor nyelvhasználatukat je-
löltnek tekintem. Mindkét alkalommal kifogásolta is a tanár; a tanuló válasza tartalmi-
lag jó lett volna, ám az alkalmazott nyelv miatt nem volt elfogadható a tanár részéről:

D1: Между [Között] (Ez orosz szó, sem az ukrán, sem a ruszin nyelv ezt nem hasz-
nálja.)

T: Между, ото що? Між. [Között (oroszul), az mi? Között. (Ukránul mondja.)]
D1: Між. [Között. (Ukránul megismétli.)]

T: Hogy lesz ez a mondat ukránul: Erzsébet gyere ide.
D1: Пой лиш сюда....! (ruszinul) [Gyere csak ide!]
T: Micsoda? Пой лиш сюда....! (ruszinul) Hogy van ez ukránul? Ходи сюда Елізавета! 

(ukránul) [(Micsoda?) Gyere csak ide…! (Hogy van ez ukránul?) Erzsébet gyere 
ide!]

A tanár azért értékelte a diák megnyilvánulását negatívan, mert ruszinra és nem 
ukrán nyelvre fordította le a mondatot. A tanár minden alkalommal javított, amikor a 
diákok nem ukránul szólaltak meg. Amikor a tanári kérdésekre feleltek, a diákok szláv 
nyelvek között váltogattak. Magyar nyelven akkor beszéltek, ha félhangosan gondol-
kodtak, tanakodtak egymás között. Sajnos a felvételek nem sikerültek annyira tisztá-
ra, hogy kivehetők legyenek ezek a részek.

A kutatás célja volt feltárni, hogy a diákok és a tanár váltanak-e a nyelvek között az 
ukrán órán, milyen helyzetekben teszik ezt, és mi az oka a nyelvváltásnak. Amint azt 
a fentebb leírt példák is mutatják, történtek mind kódváltások, mind kódkeverések. A 
felvételt elemezve kiderült, hogy a tanár ukrán nyelvről leginkább magyar nyelvre 
váltott. Sikerült rögzíteni több kódkeverését is, melyek az ukrán és a ruszin nyelv 
között váltottak. A diákok beszédében is előfordult kódváltás. Ők azonban akkor vál-
tottak nyelvet, amikor nem voltak képesek ukránul felelni az ukránul feltett kérdésre, 
s hogy gondolataikat kifejezzék, más nyelven: ruszinul vagy esetleg oroszul szólaltak 
meg. A tanár arra törekedett, hogy a diákok ukrán órán lehetőleg csak ukránul beszél-
jenek, ezért minden egyes más nyelven történő megnyilvánulásukat helytelenítette, 
többnyire áttette ukránra, de ő sem volt teljesen következetes. A tanárnő célja minden 
bizonnyal az lehetett ezekkel a nyelvváltási javításokkal, hogy a tantárgya és egyben 
az állam által preferált ukrán nyelv használata minél közelebb kerüljön diákjaihoz.

A tanár ukrán nyelvről magyar nyelvre váltott, amikor fegyelmezte az osztályt, nem 
tantárgyi témával foglalkozott, esetleg valamit újramagyarázott. Nem azért váltott 
nyelvet, mert nem tudta magát megfelelően kifejezni ukránul, hanem azért, mert ész-
revette, illetve korábbról tudta, hogy a diákok nem értették és nem értelmezték kellő 
módon ukránul elhangzott mondanivalóját. Ismerte és helyesen alkalmazta azt a tényt, 
miszerint egy-egy nyelvhez érzelmek is kapcsolódnak, s ez különösen a nem elsőként 
elsajátított nyelveknél tűnik ki, ezért is igazította nyelvhasználatát diákjai nyelvérté-
séhez. A diákok a magyar nyelven elhangzott utasitásokat, magyarázatokat jobban 
elfogadják, mint a más nyelven közölt ugyanolyan tartalmú üzeneteket, hiszen lehet, 
hogy a más nyelvűeket nem értik, esetleg csak újabb példamondatnak tekintik.

A diákok a tanár ukrán nyelvű kérdéseire többnyire ukrán nyelven válaszoltak, vi-
szont amikor félhangosan gondolkodtak, ezt magyarul tették. A felvétel nem tartalma-
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zott olyan folyamatos, több mondatból álló ukrán beszédet, melyet a diákok produkál-
tak volna. Ennek oka elsősorban a szinte szünet nélküli tanári beszéd, másrészt az, 
hogy a diákok csupán az órán betanult, illetve megtanult dolgokról tudnak ukránul 
beszélni. A jelenséget azzal lehet magyarázni, hogy a diákoknak a mindennapi életben 
nincs kizárólagos szükségük az ukrán nyelvre, ugyanis a ruszin tökéletesen betölti 
ezeket a funkciókat. A ruszin nyelv alkalmas arra, hogy a bevásárlást, a hivatali ügye-
ket stb. elintézzék, s akkor is ezt a nyelvet használják, ha olyan ukrán iskolába járó 
diákokkal-barátokkal beszélnek, akik nem tudnak magyarul.

Következtetések
A dolgozat Kárpátalján a vizsgált magyar iskola 8. osztályának egyik ukrán nyelvórá-
ját elemezte abból a szempontból, hogy történt-e kódváltás, kódkeverés az órán. A 
tanár és a diákok beszédét egyaránt elemeztem. Az óra átírása és elemzése után az 
alábbi következtetéseket vontam le:
•	Az általam látogatott tanórán mind a tanár, mind a diákok részéről történt kódvál-

tás, a tanár részéről történt kódkeverés is.
•	A tanár az ukrán és a magyar nyelv között váltogatott, míg kódkeverése az ukrán 

és a ruszin nyelv között történt.
•	A tanár nyelhasználata alkalmazkodott az iskola nyelvéhez, azaz a magyarhoz, 

ugyanis pontosabb magyarázat, vitás helyzetek alkalmával tért át az ukrán nyelv-
ről a magyarra.

•	A diákok mindig megpróbálták követni a tanár által felajánlott nyelvet. Azonban 
nyelvváltásra kényszerültek, amikor nem tudták kifejezni magukat megfelelő 
módon, de ez csak az ukrán nyelv esetében fordult elő.

•	A vizsgált órán a diákok részéről kódkeverést nem sikerült rögzíteni, megjegy-
zendő, hogy kevés megnyilvánulási lehetőségük volt a tanulóknak.

A fenti következtetések nem azt jelentik, hogy a nagyszőlősi magyar iskolában 
minden ukrán tanóra ilyen jellegű, hanem csupán azt, hogy az általam elemzett tanóra 
ilyen jellegzetességekket mutatott.

Azt figyelembe kell venni, hogy a kódválasztást-nyelvválasztást a beszélgetés 
résztvevői határozzák meg, jelen esetben a tanár és a diákok, akik nyelvtudásukat 
egymáshoz igazítják. Így történt ez az ukrán órán is, amikor a tanár a diákok és az 
iskola nyelvéhez viszonyított, ilyenkor átváltott magyarra. Amikor viszont a diák 
ukrán helyett ruszinra váltott, akkor a saját nyelvtudását mérte fel és az általa job-
ban beszélt nyelvet próbálta társalgás kódjául megjelölni, aminek nem volt túl sok 
sikere.

A fenti vizsgálat csak egy az elemzésre kínálkozó végtelen sok lehetőség közül, 
melyek célja a bemutatott szűkre szabott szempontokon túl nagyon sok minden egyéb 
is lehetett volna. Így például érdekes lenne elemezni az államnyelv oktatásának haté-
konyságát idegen (magyar, illetve ruszin) nyelvi közegben, ahol az államnyelv nem 
honos és csekély a presztízse. Ilyen lehetőség továbbá egy olyan kutatás, mely kimu-
tatja a mai mindennapok iskolai nyelvhasználatát, ez többféle tannyelvű iskolára is 
kiterjedhet, összehasonlítva nyelvhasználati sajátosságaikat és eredményeiket.
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