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sérA MAGdolnA*1

Tannyelv-választás a kisebbségi régiókban. 
Tájékoztató füzet szülőknek és pedagógusoknak

* II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, ötödéves hallgató.

A 20. és 21. század folyamán a magyar nemzeti közösségeknek a történelemben végbement 
folyamatok és változások miatt új kihívásokkal kellett szembenézniük. A megváltozott 
történelmi és politikai helyzetből fakadóan az elszakított részek többségi helyzetükből 
kisebbségi létformába kerültek, melyben helyzetüket és létüket erősen meghatározta a 
„kiszolgáltatottság”, az, hogy más nyelvi, kulturális és politikai helyzetbe kerületek. 

A magyar nemzeti kisebbségek a rendszerváltástól, majd pedig az Európai Uniótól 
remélhették a változásokat (Görömbei 2008). Azonban sem a rendszerváltás, sem pedig 
az Európai Unió létrejötte nem oldotta meg a Kárpát-medencei magyarság problémáit, 
ehelyett új kihívásokat és elvárásokat támasztott feléjük. Hiszen a rendszerváltozást 
követően olyan nemzetállamok jöttek létre, amelyek nyelvi és kulturális egységre való 
törekvéseikkel akarják megteremteni országuk egységét (l. Ukrajna, Szlovákia), az 
Európai Unióhoz való csatlakozás pedig nem érintette egységesen a nyolc országban 
szétszórt Kárpát-medencei magyarságot. 

Számos kutatási eredmény bizonyította már, hogy a határon túli kisebbségben 
élő közösség jövője, megmaradása szempontjából lényeges és megkerülhetetlen kérdés 
az anyanyelvű iskolahálózat létének kérdése, hisz az kisebbségi körülmények között az 
anyanyelvi kultúra és a nemzeti identitás őrzője és formálója, ezért megőrzése a határon 
túli magyar közösség megmaradásának egyik záloga (Csernicskó szerk. 2003). 

A nyelv megőrzése az őshonos kisebbségek esetében gyakorlatilag egyet jelent 
a közösség megmaradásával, az asszimiláció elkerülésével. A nyelv az, ami szerencsés 
körülmények között nemcsak a kommunikáció eszköze és a nemzeti identitás, a közösségi 
összetartozás szimbóluma, hanem olyan erőforrás is egyben, amely könnyen konvertálható 
materiális javakra, hozzájárulva ezzel a közösség gazdasági túléléshez is (Beregszászi 
–Csernicskó–Orosz 2001). 

Épp ezért minden régióban természetes igény az, hogy anyanyelvünk használata 
biztosítva legyen (Görömbei 2008). Persze ezen jogok megléte és használta, gyakran kivívása 
is minden régióban másképp érvényesül vagy épp „nem érvényesül” – sajnos – sok esetben.

Az oktatás, a tannyelv-választás kérdésköre az utóbbi években rendszeresen 
megjelenik a határon túli és magyar nyelvészeti szakirodalomban is, mivel az alkalmazott 
nyelvészet, s ezen belül a nyelvpedagógia, a társasnyelvészeti kutatások eredményeit 
felhasználva, a nyelv társadalmi beágyazottságából és annak következményeiből 
kiindulva, foglalkozik a kisebbségi anyanyelvű oktatással és annak helyzetével, nyelvi, 
nyelvhasználati következményeivel.

Az anyanyelvű oktatással, a tannyelv-választással és annak társadalmi 
következményeivel kapcsolatosan a Magyar Tudományos Akadémia Magyar 
Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottságának felkérésével és támogatásával 2009-
ben egy tájékoztató füzetet jelentetett meg négy határon túli magyar kisebbségi régióban 
(Kárpátalja, Drávaszög, Muravidék, Burgenland). A tájékoztató füzet egy útmutató, 
melynek célja volt, hogy a kisebbségi magyar közösségnek – kitérve részletesen az adott 
régió társadalmi, politikai és nyelvi sajátosságaira is – ismeretterjesztő módon magyarázza 
a tannyelv-választás nyelvi és társadalmi következményeit. 
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A kárpátaljai közönség számára készült tájékoztató szerzői Csernicskó István 
nyelvész és Göncz Lajos pszichológus. A tájékoztató füzetben szó van a kétnyelvűség 
típusairól, az anyanyelven folyó oktatásról, az anyanyelvmegőrző programról és még 
számos olyan fontos kérdésről, amelyek segíthetik a kárpátaljai magyar szülőket tannyelv-
választási döntéseikben.  

Az iskolai tannyelv megválasztása elsősorban identitásformáló hatása miatt 
is fontos. Hiszen a választott iskola, annak tannyelve és az ott elsajátított információ a 
tanulók identitásformálásának meghatározó tényezői is (Göncz 1995). 

A kárpátaljai magyar szülők számos  megválaszolatlan kérdéssel találhatják  szembe 
magukat, mielőtt tannyelvet választanak gyerekeik számára. Sok a megválaszolatlan 
kérdés a szülő fejében, hiszen minden szülő a legjobbat szeretné a gyermekének, s épp 
ezért ebben a helyzetben válaszút elé érkezik. Milyen módon tudok a legjobbat adni a 
gyerekemnek? Hogyan fog tudni érvényesülni az életben? Mivel segíthetem gyerekem 
boldogulását a jövőben? 

A tannyelv-választásnak számos következménye lehet a gyerek későbbi társadalmi 
mobilitására, melyeket ismerniük kell a szülőknek, mielőtt meghozzák döntésüket. 

A kárpátaljai magyar nyelvészek, politikusok, oktatók, társadalmi szervezetek, 
hiteles emberek felelőssége abban áll, hogy kutatási eredményeiket és társadalmi céljaikat 
bemutatva és megfogalmazva megismertessék a szülőket döntéseik társadalmi és nyelvi 
következményeivel. A megjelent tájékoztató füzet is épp ezt a célt szolgálja, melynek 
a Kárpátalján működő magyar nyelvű oktatási intézményekhez való eljuttatása már 
megtörtént.
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