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Új hallgatói vannak a Zrínyi Ilona 
Szakkollégiumnak 

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának támogatásával felvételt 
hirdetett a Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégi-
umba a 2017. szeptember – 2018. június közötti időszakra.

A szakkollégiumba a kárpátaljai felsőoktatási intéz-
mények 3–5. évfolyamos nappali tagozatos, kiváló ered-
ményeket felmutató hallgatói jelentkezhettek. A hallgatók 
tanulmányi átlaga nem lehetett a szaktantárgyakból négyes-
nél alacsonyabb. A lehetőséggel 33-an éltek, 31 pályázat bi-
zonyult érvényesnek. A felvételi vizsgabizottság határozata 
értelmében 20 fő nyert felvételt a szakkollégiumba.

Eszköztámogatásban részesültek a 
GENIUS Tehetségpontok 

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány (GJA) a kárpátal-
jai tehetséges diákok felfedezése, felkarolása és támogatása 
érdekében Kárpátalja nyolc iskolájában működtet Tehetség-
pontot, ahol a tanév első felében hétvégi oktatás keretében 
tartanak foglalkozásokat a tehetségesebb tanulóknak.

Idén a GJA Magyarország Kormánya, a Miniszterelnök-
ség Nemzetpolitikai Államtitkársága és a Bethlen Gábor Alap-
kezelő Zrt. jóvoltából mintegy 1,99 millió forint összértékben 
adhatott át eszközcsomagokat az Alapítvány munkáját segítő, 
mintegy 2000 gyermeket megmozgató hétvégi alkalmakat be-
fogadó iskoláknak. Az eszközöket Orosz Ildikó, a Kárpátaljai 
Tehetségsegítő Tanács (KTT) és a KMPSZ elnöke adta át az 
iskolaigazgatóknak a KTT szeptember 27-i ülésén.

Átadták az elsősök ajándékcsomagjait
Megérkeztek a kárpátaljai magyar iskolákba a Széche-

nyi Jótékonysági Alapítvány és a KMPSZ ajándékcsomagjai 
az első osztályosok számára.

A Széchenyi Jóté-
konysági Alapítvány a 
Bethlen Gábor Alap-
kezelő Zrt. támogatá-
sával minden tanévben 
tanszercsomaggal ked-
veskedik a kárpátaljai 
magyar elsősöknek, 
ezzel is megkönnyítendő az iskolakezdést. A csomag 
egyebek mellett irattartót, tollat, ceruzát, ollót, ragasztót, 
vízfestéket, srégvonalas és rajzfüzetet, a Fring Erzsébet 
által összeállított elsős énekeskönyvet, valamint a Béres-
né Bossányi Klára Éva szerkesztette Kisiskolás gyakorló 
olvasókönyvet és írásmintafüzeteket rejti. Az elsősök 
egységcsomagját minden évben a KMPSZ beregszászi 
székházának munkatársai készítik el, akiknek az 1953 
csomag összeállításában ezúttal a Rákóczi-főiskola első- és 
másodéves óvodapedagógia és tanítói szakos hallgatói, a 
főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézetének diákjai és az 
Ortutay Elemér Görögkatolikus Szakkollégium leányai 
nyújtottak segítséget. A csomagokat a KMPSZ és a KMKSZ 
helyi felelősei adták át a gyerekeknek.

Magyarországi támogatásból fel-
újított óvodákat adtak át

A Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében 
felújított magyar óvodákat adtak át az elmúlt hetekben 
Kárpátalja-szerte.

Az elsőként átadott császlóci, kisdobronyi, nagy-
dobronyi, izsnyétei, 
derceni és fornosi 
gyermekintézmé-
nyek avatása alkal-
mából a nagydob-
ronyi óvodában ok-
tóber 25-én tartott 
sajtótájékoztatón 
Grezsa István, a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja összehan-
golt fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért 
felelős kormánybiztos elmondta: az óvodafejlesztési prog-
ram első szakaszában Kárpátalján 22 új óvoda épül vagy 
létesül és 80-at újítanak fel, míg a második szakaszban 
10 új óvoda épül, további 50-et pedig korszerűsítenek. 
Jelezte, minden kárpátaljai magyar óvoda fog kapni még 
karácsony előtt egy olyan játszó- vagy magyarsarkot, 
amely erősíti a gyermekek kötődését a magyar nyelvhez 
és kultúrához, valamint egy-egy laptopot 55 gigabájtnyi 
magyar mesével telepítve.

30 előadója volt a Fiatal Kárpátaljai 
Magyar Kutatók Konferenciájának

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a II. Rákóczi 
Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolával együttműködve 
immáron XIV. alkalommal szervezte meg a Fiatal Kárpát-
aljai Magyar Kutatók Konferenciáját 2017. november 3-án. 

Váradi Natália, a 
„GENIUS” Jótékonysá-
gi Alapítvány irodaigaz-
gatója köszöntőjében 
jelezte, a Fiatal Kárpát-
aljai Magyar Kutatók 
Konferenciáját a Ma-
gyar Tudomány Nap-
jához igazítva rendezik 
meg november 3-án. Emlékeztetett: Széchenyi István 1825-
ben ezen a napon birtokainak egyévi jövedelmét ajánlotta fel 
a Magyar Tudós Társaság létrehozására, és ezzel lehetővé 
tette a Magyar Tudományos Akadémia megalapítását. 

A konferenciára jelentkezhetett minden olyan 35. élet-
évét be nem töltött fiatal kutató, aki még nem rendelkezik 
tudományos fokozattal. A megmérettetésen összesen 30 
előadás hangzott el a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 
Főiskoláról, az Ungvári Nemzeti Egyetemről, az Eötvös 
Loránd Tudományegyetemről, a Debreceni Egyetemről, va-
lamint a Munkácsi Állami Egyetemről érkezett kutatóktól.
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Közös tanévnyitó a kettézárt faluban
A Kárpátal ja i  Ma -

gyar Pedagógusszövetség 
(KMPSZ) és a Szlovákiai 
Magyar Peda gógusok Szö-
vetsége (SZMPSZ) össze-
fogásával a kettézárt ungi 
falu Szlovákiába eső felében, 
Nagyszelmencen tartották a 
kárpátaljai és a felvidéki ma-
gyar tannyelvű iskolák közös 
tanévnyitó ünnepségét szep-
tember 2-án. Az ünnepség 
helyszíne a görögkatolikus 
templom volt.

A rendezvény ökumenikus 
istentisztelettel kezdődött, me-
lyen Szabó Zsolt görögkatoli-
kus parochus, Kótyuk Zsolt 
református lelkipásztor és 
Weiszer Attila római katolikus 
plébános hirdette Isten igéjét. 
Az istentiszteletet követően a 
nagyszelmenci, kisszelmenci 
és palágykomoróci iskolák 
első osztályosainak fogada-
lomtételével és műsorával 
folyatódott az ünnepség. 

Beszédében Jókai Tibor, 
az SZMPSZ elnöke történelmi 
pillanatnak nevezte az első 
közös tanévnyitót, mely annak 
reményében valósult meg, 
hogy a találkozás új kapcso-
latokat épít, új gondolatokkal 
gazdagít közösséget és egyént 
egyaránt. Kiemelte az ese-
mény helyszínének jelentősé-
gét, ugyanis a falu közepén hú-
zódó határ hosszú évtizedekre 
kettészakította a települést. A 
tanévnyitó ünnepség által a 
magyar közösségeket egye-
sítő összefogás valósult meg, 
amely összeforrasztja azt, 
amit egyik hatalom sem tud 
szétválasztani, fogalmazott. 
Mindezt jelképezi a határon 
álló kettéfűrészelt székely 
kapun olvasható felirat: „Mi 
reményünk megmarad, össze-
forr, mi szétszakadt.”

Orosz Ildikó, a KMPSZ el-
nöke köszöntőjében elmondta, 
hogy a politikai nagyhatalmak 
1945-ben drasztikus módon, 
indokolatlanul húztak határt 
szögesdrótból egy falu kö-
zepén ember és ember közé. 

Felidézte, a határ mindkét 
oldalán sokáig reménykedtek 
a rokonok, a családok, de a 
fal nem omlott le, csupán rést 
nyitottak rajta. A közös tanév-
nyitó célja, hogy a rendezvény 

meghívóján jelképként sze-
replő, a minket évszázadokon 
keresztül összekötő vastag 
kötél minden elszakadt szálát 
találjuk meg és kössük újra 
össze – fogalmazott a KMPSZ 
elnöke. Meg kell keresni az 
elszakadt szálakat, a közeli 
és távoli rokonokat, s el kell 
felejteni, hogy a történelem 
fintora miatt az egyik fel-
vidéki, a másik kárpátaljai 
külhoni magyar lett – hang-
súlyozta. Orosz Ildikó rávilá-

gított: ennek megvalósításáért 
a pedagógusok is felelősek. 
Családfák megrajzoltatásával, 
osztálykirándulások, bicikli-
túrák, tantestületi csapatépítő 
találkozók szervezésével, az 
egymás rendezvényein való 
részvétellel vihetik közelebb 
a felnövekvő generációt az 
összefogáshoz. Beszéde vé-
gén a KMPSZ elnöke arra 
biztatott, hogy fogjuk meg 
egymás kezét az elszakított 
Ungban, Beregben, Ugocsá-

ban és Szatmárban vagy a 
kettészelt Máramarosban. 
Köszöntőjét Albert Camus 
szavaival zárta: „Kezet csak 
megfogni szabad, / Elveszíteni 
vétek, ellökni átok. / Egymás-

ba simuló kezek / tartják össze 
az Eget és a világot.”

Ezután Tóth Tibor Jászai 
Mari-díjas színművész elsza-
valta Mécs László Vadócba 
rózsát oltok, hogy szebb legyen 
a föld című versét.

Maruzsa Zoltán közne-
velésért felelős helyettes ál-
lamtitkár elmondta, lassan 
száz éve, hogy a történelmi 
Magyarország, így az oktatási 
rendszer is szétszakadt. Jelen-
leg nyolc országban működik 

a Kárpát-medencében magyar 
tannyelvű oktatás. Hangsú-
lyozta, hogy elindult az új 
óvodaépítési projekt. A tervek 
szerint az Oktatási Hivatalban 
létrehoznak egy, a külhoni 
magyar szakmai közösséget 
támogató oktatási központot, 
illetve a diaszpórákban új 
magyar fenntartású közne-
velési intézmények indítását 
tervezik. Beszéde végén a 
helyettes államtitkár felolvasta 
Balog Zoltánnak, az emberi 

erőforrások miniszterének 
üdvözlő levelét.

Grezsa István, a Minisz-
terelnökség Szabolcs-Szat-
már-Bereg megye és Kárpát-
alja együttműködésének és 
összehangolt fejlesztési fel-
adatainak kormányzati koordi-
nációjáért felelős kormánybiz-
tosa köszöntőjében a magyar 
tannyelvű iskoláknak az elsza-
kított területeken játszott meg-
határozó szerepéről beszélt. 
Kiemelte, a saját munkánkkal 
tarthatjuk meg szülőföldünket 
az iskolában szerzett és átadott 
tudás alapján. Így nevelhetünk 
sikeres fiatalokat, hogy legyen 
erős magyar közösség minden 
külhoni magyar nemzetrész 
valamennyi településén.

Duncsák Mária kárpátaljai 
születésű, nyugalmazott kassai 
pedagógus Szellemi építkezés 
értékeink mentén címmel tar-
tott előadást. A pályakezdő 
pedagógusokat Nagy Dayka 
Enikő nyugalmazott tiszasa-
lamoni pedagógus üdvözölte.

Ádám Zita, az SZMPSZ 
alelnöke felolvasta a közös 
tanévnyitó ünnepség részt-
vevőinek üzenetét a magyar 
iskolák diákjaihoz, pedagógu-
saihoz és a szülőkhöz. 

A Kárpátaljáról érkezett 
pedagógusok csoportja a tan-
évnyitó után felkereste a szel-
menci székely kaput a magyar 
falut elválasztó ukrán–szlovák 
határátkelőnél. Ezt követően 
megtekintették és megkoszo-
rúzták Dobó István síremlékét 
Dobóruszkán. A továbbiakban 
a csoport Kassa nevezetessé-
geivel ismerkedett. A Szent 
Erzsébet-dóm altemplomában 
megkoszorúzták II. Rákóczi 
Ferenc szarkofágját.

A kárpátaljai csoport elláto-
gatott a borsi Rákóczi-várkas-
télyba, a fejedelem szülőhelyé-
re is. A kétnapos út a széphalmi 
Kazinczy-mauzóleum és a 
Magyar Nyelv Múzeumának 
megtekintésével zárult.

Pallay Katalin,  
Kárpátalja.ma
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A II. Rákóczi Ferenc Kár-
pátaljai Magyar Főiskola au-
lájában komoly biztonsági in-
tézkedések mellett megtartott 
közgyűlésen elmondott beszé-
dében Orosz Ildikó, a KMPSZ 
elnöke azt hangsúlyozta: az 
ukrán parlament által 2017. 
szeptember 5-én elfogadott 
oktatási törvény a kárpátaljai 
magyar tannyelvű oktatás 
lefejezésével megszünteti a 
magyar pedagógusok munká-
ját és agóniára ítéli a kárpát-
aljai magyar közösséget. Az 
oktatási törvény valóságos 
merénylet az ukrajnai magyar 
kisebbség ellen – tette hozzá, 
megjegyezve, hogy a jog-
fosztó törvény elfogadását az 
ukrán médiában három éve 
folyó, az országos közvéle-
ményt a kárpátaljai magyarok 
ellen hangoló pszichológiai 
nyomásgyakorlás előzte meg.

A KMPSZ elnöke kifogá-
solta, hogy az Ukrán Oktatási és 
Tudományos Minisztérium az 
elmúlt egy évben következete-
sen visszautasította a több mint 
2700 tagot számláló szakmai 
érdekvédelmi szervezet kéré-
sét, hogy a tárca egyeztessen 
a készülő oktatási törvényről 
a kárpátaljai magyarság kép-
viselőivel. Mint rámutatott, az 
elmúlt időszakban több mint 
40 levelet és beadványt intéz-
tek az illetékes hatóságokhoz 
javaslataikkal, továbbá a kár-
pátaljai magyarok 64 ezer alá-
írást gyűjtöttek össze meglévő 
nyelvhasználati jogaik védelme 
érdekében, de mindhiába.

Orosz Ildikó elmondta: a 
KMPSZ soron kívüli közgyű-
lését azért hívták össze, hogy 
a pedagógusok megvitassák 
az oktatási törvény elfogadása 
nyomán kialakult helyzetet, és 
tájékoztassák az ukrán állam 
vezetőit, az oktatási tárcát és 
az európai uniós szervezeteket 
a szakmai érdekvédelmi szer-

Soron kívüli közgyűlést tartott a KMPSZ
Az új ukrán oktatási törvény elfogadása után előállt helyzetet vitatta meg és az ukrán állam vezetőinek, illetékes 

hatóságainak, valamint az európai uniós szervezeteknek címzett nyilatkozatot fogadott el október 7-i soron kívüli 
közgyűlésén a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) Beregszászban.

vezet álláspontjáról. „Egyúttal 
emlékeztetni szeretnénk az il-
letékes hatóságokat arra, hogy 
amikor rólunk hoznak döntést, 
akkor a mi álláspontunkat is 
figyelembe kell venniük” – 
hangoztatta a KMPSZ elnöke.

Felszólalásában Brenzo-
vics László, a Kárpátaljai 
Magyar Kulturális Szövetség 
(KMKSZ) elnöke, az ukrán 

parlament képviselője azt 
emelte ki, hogy Ukrajna vál-
ságban van, és ebben a hely-
zetben akarják harmadrendű 
állampolgárokká degradálni 
a kárpátaljai magyarokat, 
megfosztva őket attól a leg-
alapvetőbb emberi joguktól, 
hogy maguk választhassák 
meg, milyen nyelven taníttas-
sák gyermekeiket. Ezt még 
Sztálin sem merte megtenni 
a kárpátaljai magyarokkal 
szemben – mutatott rá. Min-
den egyes iskoláért, minden 
egyes osztályért harcolni fo-

gunk, ezt a küzdelmet meg 
fogjuk vívni – zárta beszédét 
a KMKSZ elnöke.

Barta József, a Kárpátaljai 
Megyei Tanács első alelnöke 
arról beszélt a közgyűlésen, 
hogy az új oktatási törvény 
hosszú távon a kárpátaljai 
magyarság halálához vezet. A 
megyei önkormányzat képvise-
lőinek többsége ezt érti, ennek 

megfelelően tavaly decem-
berben és idén szeptemberben 
is elfogadtak egy-egy bead-
ványt, amelyben arra kérték 
az ukrán törvényhozást és az 
államelnököt, hogy ne fogad-
ják el jelenlegi formájában a 
jogkorlátozó oktatási törvényt. 
Sajnos, ugyanaz lett a megyei 
tanács beadványainak a sorsa, 
mint a 64 ezer aláírásnak, sem-
milyen reagálást nem kaptak 
rá. „Mindig mondjuk, hogy 
ha az államnyelv oktatásán 
javítani akarnak, akkor mit 
tegyenek. De ezt sem hallják 

meg soha, mert nem is akarják. 
Ezzel szemben úgy látom, évek 
óta az a cél, hogy a nemzetiségi 
nyelveken oktató iskolákban 
ne tudjanak olyan eredményt 
elérni az ukrán nyelv oktatása 
terén, hogy az kielégítő legyen 
mind az ukrán többség, mind a 
mi számunkra is, hogy végül 
más lehetőség ne legyen, mint 
amit most is tesznek, amikor 
erőszakosan ukranizálni akar-
ják a társadalmat” – mondta el 
Barta József.

A soron kívüli közgyűlés 
küldöttei által egyhangúlag 
elfogadott nyilatkozatban a 
KMPSZ a többi között négy 
alapvető követelést fogalma-
zott meg, amelyek szerint az 
ukrán államnak biztosítania 
kell valamennyi állampolgár 
számára az anyanyelven törté-
nő oktatás lehetőségét minden 
szinten, differenciáltan kell 
kezelnie az államnyelv oktatá-
sának kérdését a nemzetiségi 
tannyelvű iskolákban az ukrán 
hatékonyabb elsajátítása érde-
kében, lehetővé kell tennie az 
emelt szintű érettségi vizsgát 
magyar nyelvből, valamint a 
nemzetiségi kisebbségekkel 
kapcsolatos minden kérdés 
megoldásába be kell vonnia 
az érintett kisebbségek legitim 
szervezeteinek képviselőit.

Az oktatási törvénynek 
az oktatás nyelvéről szóló 
7. cikkelye kimondja, hogy 
Ukrajnában az oktatás nyelve 
az államnyelv. Ennek megfe-
lelően a nemzeti kisebbségek 
anyanyelvű oktatása – az uk-
rán mellett – csak az első négy 
osztályban engedélyezett, 
és csupán az önkormányzati 
fenntartású tanintézetek külön 
osztályaiban vagy csoport-
jaiban, így az 5. osztálytól 
felfelé az anyanyelvi tárgyak 
kivételével minden tantárgyat 
ukránul oktatnának majd. 

(MTI, karpataljalap.net)
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(Budapest) tudományos főmunkatársa, Csernicskó István a 
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gatója. A szerzők a Regio című folyóirat szerkesztői.

Fedinec Csilla és Csernicskó István*

Mi lesz velünk, magyarokkal?
Új oktatási törvény Ukrajnában1

Ukrajna elmúlt több mint negyedszázadának legfontosabb jellemzői között kell említenünk a népesség drasztikus 
fogyását és az úgynevezett nyelvproblémát, amit a belpolitika a nemzetépítés legsikertelenebb projektjeként kezel.2 Az 
alkotmány3 (1996) szerint az egyetlen államnyelv az ukrán, amelynek használata azonban nem általános. Nem csak a 
nem ukrán lakosság, hanem az ukrán származású népesség egy számottevő része, beleértve a prominens politikusi 
réteg képviselőit is, nem beszéli/használja az államnyelvet.4 A regionális vagy kisebbségi nyelvek európai kartáját az 
ukrán parlament először 1999 decemberében ratifikálta,5 ám a vonatkozó törvényt az Alkotmánybíróság, formai hibákra 
hivatkozva, érvénytelenítette.6 Másodszor a ratifikációs törvényt 2003 májusában fogadta el a parlament.7 A vonatkozó 
törvény paradox módon gyakorlatilag szűkítette az Ukrajnában addig gyakorolt nyelvi jogokat.8

2014-ben Kijev ellenőrzése alól de facto kikerült a Krím és a 
keleti megyék háborús területe, összesen mintegy 45 ezer négy-
zetkilométer (összehasonlításként: Magyarország területe 93 ezer 
km2). Az 1989-es utolsó szovjet népszámlálás alkalmával Uk-
rajna lakossága még 51,7 millió fő volt, a csúcspontot 1993-ban 
érte el a népességszám 52,2 millió 
lakossal, ami 2001-re, az eddigi 
egyetlen ukrajnai népszámlálás 
időpontjára 48,9 millióra esett 
vissza. A válság előtt, 2013-ban 
már csak 45 millió fő környékén 
volt az ország népessége. Jelenleg, 
2017-ben pedig 42 millió körüli-
re teszik hivatalosan, de ebbe a 
számba beleértik a keleti megyék 
háborús zónáját is. Negyedszázad 
alatt – az 1991-es függetlenedés 
óta – eltűnt az országból legalább 
tízmillió ember.9 Ukrajna a világ 
egyik leggyorsabban fogyó népes-
ségű országa.

Ukrajnában azoknak a száma, 
akik ukrán nemzetiségűeknek 
tartják magukat (közel 78%), jóval 
magasabb azokénál, akik az állam-
nyelvet – az ukránt anyanyelvük-
nek tekintik (kevesebb, mint 68%). 
Viszont azoknak az állampolgárok-
nak a száma, akik az oroszt vallják 
anyanyelvüknek (közel 30%), jóval 
több, mint azoknak a száma, akik 
orosz nemzetiségűeknek tartják magukat (17,3%). Az összlakosság 
közel negyede (22,2%) valamely nemzeti kisebbséghez tartozónak 
vallja magát, nyelvi tekintetben azonban gyakorlatilag minden 
harmadik személy (32,5%) valamely nyelvi kisebbséghez tarto-
zik, miközben az ukrán és az orosz nyelvet beszélők együttesen 
Ukrajna összlakosságának 97,1%-át teszik ki.10

A zömmel oroszul beszélő régiók az ország déli és keleti 
megyéi, részben a központi térség, a zömmel ukránul beszélő 

régiók pedig a nyugati országrész és részben a központi térség. 
Az ukránul beszélőkre kevéssé jellemző a „nyelvjárásiasság”, 
Kárpátaljáról is kiveszőben van a helyi ruszin nyelvváltozat, a 
beszélt nyelv egyre közelebb van az irodalmi ukránhoz (bár az 
ukrán nyelvjárásai közül a kárpátaljai nyelvváltozatok állnak a 

legtávolabb a kodifikált sztenderdtől). A déli és a keleti ország-
részben a nyelvhatárok mentén használatos a szurzsik, amely 
azonban nem valamely nyelvjárás, hanem egyfajta keverék 
(pidgin), kontaktus nyelv(változat).11 Az anyanyelvüket jelentős 
arányban megőrző nemzeti kisebbségek (az oroszokon kívül) – 
a bolgárok, a románok, a moldávok, a magyarok, a gagauzok 
– zömükben tömbben, jellemzően Ukrajna peremterületein 
élnek. Mindösszesen négy olyan nyelv van, amelynek beszélői 
regionális szinten meghaladják a tíz százalékot: a magyar (Kár-
pátalján), a román (Csernyivci megyében), a krími tatár (a Krími 
Autonóm Köztársaság területén), az orosz (Kijev fővárosban, 
Szevasztopolban, a Krími Autonóm Köztársaságban és további 
tizenegy megyében). (1. térkép)

1. térkép. Ukrajna legmagasabb szintű közigazgatási egységei, ahol a 2001-es cenzus hivatalos adatai 
alapján egy (vagy több) regionális vagy kisebbségi nyelv anyanyelvi beszélőinek aránya elérte a 10%-ot12
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Megkülönböztetjük egymástól az anyanyelvüket őrző és az 
anyanyelvüket egyre kevésbé beszélő etnikumokat. Például a 
magyarok, a románok stb. majdnem száz százalékban beszélik az 
anyanyelvüket, a lengyeleknek, belaruszoknak viszont már keve-
sebb mint ötven százaléka. Ily módon nyelvmegtartó erő szem-
pontjából különböző etnikumokról beszélünk.13 Minél erősebb a 
nyelvmegtartás, és ez kompakt településterülettel párosul, annál 
kevésbé ismerik az adott közösség képviselői az államnyelvet.

A nemzetbiztonságról szóló törvény (2003) 6. cikkelye a 
prioritást élvező nemzeti érdekek között tartja számon a nyelvi 
helyzet rendezését.14 Az államnyelv nem ismeretét Kijevből 
nézve a jelenlegi válságot megelőzően elsősorban integrációs 
problémaként kezelték, 2013 végéig az ország de facto kétnyelvű 
volt (az ukrán mellett az orosz, hivatalos státus nélkül, de gya-
korlatilag második államnyelvként funkcionált).15 A válság óta 
az államnyelv kontra kisebbségi nyelvek megítélésében az addig 
is többször felemlegetett nemzetbiztonsági kockázat szempontja 
az első helyre került a hivatalos politikai retorikában, immár az 
orosz kisebbségre is kiterjesztve.16

Az ezredforduló után számos törvény és egyéb alacsonyabb 
rendű jogszabály érintette kedvezőtlenül a nem államnyelvet 
beszélőket. Minden területen jogszabályba foglalták az ukrán 
nyelv kizárólagosságát.17 Különösen felerősödött ez a tendencia 
a 2004-es narancsos forradalom (első Majdan) után. A nem ukrán 
nyelvű kiadványok importjára pótvámot vetettek ki, a csak ukrán 
nyelven sugárzó adók pályázhattak az országos lefedettségű rádió- 
és tv-csatornák üzemeltetésére, és a filmszínházakban csak ukrán 
nyelvű, vagy ukrán szinkronnal, vagy ukrán feliratozással ellátott 
filmeket vetíthettek.18 Hátrányok érték az anyanyelvi oktatást is, 
elsősorban azáltal, hogy a felsőoktatásba való felvételizés lehe-
tőségét az ukrán nyelvi emelt szintű érettségihez kötötték, amit 
az oktatási intézményektől független regionális vizsgaközpontok-
ban kell letenni. Számos magyar iskolában érettségiző meg sem 
próbálkozott ezzel a fajta vizsgával, illetve a próbálkozók sem 
mindig vették sikeresen az akadályt. Az illetékes oktatási tárca 
2008 májusában már előállt azzal a javaslatával, hogy a nemzeti 
kisebbségek nyelvén működő iskolákat kétnyelvűvé kell tenni, 
amely azonban ekkor nem valósult meg.19

A 2010. évi államelnöki, illetve 2012. évi parlamenti vá-
lasztások után kisebbségi szempontból enyhülés következett 
be, több, a kisebbségek számára hátrányos oktatási intézkedést 
visszavontak vagy felfüggesztettek, valamint 2012-ben megszü-
letett az új nyelvtörvény20, amely kedvezett a kisebbségeknek, 
azonban hatalmas politikai viharokat kavart a „nemzeti” és az 
„oroszpártinak” tartott politikai és értelmiségi körökben.21

A 2012-es nyelvtörvény elidegeníthetetlen emberi jogként 
határozta meg a nyelvi identitás szabad megválasztásának jogát. 
A jogszabály tartalmazza az Ukrajnában regionális vagy kiseb-
ségi nyelvnek minősülő nyelvek (összesen 18) tételes listáját, 
közte az önálló nyelvként hivatalosan el nem ismert ruszinnal: 
az orosz, a belarusz, a bolgár, az örmény, a gagauz, a jiddis, a 
krími tatár, a moldáv, a német, az újgörög, a lengyel, a roma, a 
román, a szlovák, a magyar, a ruszin, a karaim, a krimcsak sze-
repel a listán.22 Az ukrán egynyelvűség hívei nemcsak az ukrán 
nyelv társadalmi pozícióit, de magát az ukrán államiságot látták 
veszélyeztetve a törvény által. A második Majdan (2013–2014 
fordulójának eseményei) után a parlamentben többségbe került 
nemzeti radikálisok egyik első intézkedésükként 2014. február 
23-án törvényt fogadtak el a nyelvtörvény hatályon kívül helye-
zéséről. A leválni szándékozó Krím félszigetről és a forrongó 
Donbászról (keleti megyék) érkező riasztó hírek, több külföldi 

állam tiltakozásának, valamint az ukrán értelmiség józanságra 
intő, példátlanul egységes megszólalása nyomán Olekszandr 
Turcsinov házelnök, aki egyben az ideiglenes államfői jogokat 
is gyakorolta, nem írta alá a parlamenti javaslatot.23

A közvélemény-kutatási adatok dinamikája egyértelműen az 
ukrán nyelv térhódítását jelzi, valamint az is egyértelmű, hogy a 2013 
vége óta eltelt időszak eseményei, így a szinte teljesen oroszajkú 
Krím orosz annektálása, és az ugyancsak zömében oroszul beszélő 
két donbászi terület sűrűn lakott ipari nagyvárosainak a kijevi köz-
ponti hatalom hatáskörén kívül kerülése ugyancsak az ukrán nyelv 
dominanciája irányában módosítják a nyelvi arányokat.24

A hivatalos nyelvpolitika Ukrajnában folyamatosan arról 
szól, hogy az ukrán vagy az orosz nyelv használatát előmozdít-
sák a másik háttérbe szorításával.25 A nyelvek használatát sza-
bályozó jogszabályokat soha nem alkalmazták következetesen 
Ukrajnában, ami önmagában alkalmas volt arra, hogy a kérdés 
folyamatosan politikai kampánytémává váljon.26 A tényleges 
gazdasági, szociális problémákat megoldani képtelen politikai 
erők ezzel terelték el a figyelmet a gondokról.27 Így válhatott az 
átpolitizált nyelvkérdés 2013 végén, 2014 elején a gazdasági 
összeomlás előtt álló és politikailag instabil országban a politikai 
válság és a fegyveres konfliktus kitörésének egyik ürügyévé is.28

Ilyen körülmények között került tárgyalásra az ukrajnai ok-
tatásügy megreformálásának kérdése. Ahogy az ukrán parlament 
honlapjáról kiderül, az új oktatási törvény 2016 áprilisa óta volt 
a törvényhozás napirendjén, és 2016. október 6-án a parlament 
első olvasatban elfogadta. 2017. szeptember 5-én az esti órák-
ban tartották meg a végszavazást. 255-en mellette, 20-an ellene 
szavaztak, 16-an tartózkodtak. A többi jelenlévő képviselő nem 
szavazott. Mivel név szerinti szavazás volt, így hivatalosan is 
tudott, hogy a kormánypárti képviselők közül az egyetlen ellen-
szavazatot Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális 
Szövetség elnöke, Petro Porosenko Blokkjának tagja adta le.29 A 
szavazásra az EU és Ukrajna közötti ratifikált társulási szerző-
dés szeptember 1-i életbe lépése utáni napokban került sor. Az 
Egyesült Államok kijevi nagykövetsége Twitter-bejegyzésben 
üdvözölte az ukrán oktatási reformot mint a jövő zálogát jelentő 
ifjúság fejlődésének alapját.30 A nemzetközi tiltakozás, többek 
között Magyarország tiltakozása ellenére,31 nem látszott esély 
arra, hogy az államfő ne írja alá a jogszabályt.

A magyar–ukrán diplomáciai kapcsolatok legfontosabb doku-
mentumának nevezhető magyar–ukrán alapszerződés magyar és 
ukrán nyelvű szövege – bár a hivatalos formula szerint: „Mindkét 
szöveg egyaránt hiteles” – éppen az oktatás nyelvére vonatkozó 
kitételben eltér egymástól. Az alapszerződéshez tartozó nyilatkozat 
a kisebbségek jogainak biztosításáról magyar nyelven kimondja: a 
felek egyetértenek abban, hogy biztosítják annak lehetőségét, 
hogy „a nemzeti kisebbségek tanulják anyanyelvüket és anya-
nyelvükön tanuljanak”.32 Ukrán nyelven viszont az „és” helyett 
a „vagy” kötőszó szerepel,33 amely egészen más értelmezést tesz 
lehetővé. Ez tehát két egymásnak ellentmondó szöveg, amely 
nemzetközi dokumentumban nem lehetséges, ha pedig mégis 
előfordul, azt orvosolni kell. Ennek módja pedig a nemzetközi 
szerződések megkötésének szabályait rendező 1969-es bécsi 
egyezmény értelmében az, hogy a felek megegyeznek az eltérő 
szövegrészek egymással kibékíthető értelmezésében, ha pedig ez 
nem lehetséges – adott esetben egyik vagy másik félnek le kellene 
mondani álláspontjáról –, akkor nemzetközi bíróság dönthet a kér-
désben. Amíg a szövegek uniformizálása nem történik meg, addig 
a budapesti és a kijevi kormány egyaránt a saját perspektívájának 
megfelelően értelmezheti azt.34
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Az ukrán parlament honlapján a végszavazás után is a szep-
tember 5-én beterjesztett törvény szövege volt hozzáférhető,35 
azonban a végszavazás előtt azt jelentősen módosították, s ezt 
a megszavazott szöveget viszont már nem tették közé, annak 
tartalmáról találgatások folytak, illetve az oktatási tárca által 
kiadott hivatalos magyarázatokat, tájékoztató anyagokat lehetett 
csak elérni. Szeptember 14-én Brenzovics László parlamenti kép-
viselő titkársága azonban a Kárpátalja hetilap és a Karpatalja.
ma portál rendelkezésére bocsájtotta a törvény legfontosabb, 7. 
cikkelyét, amely a tannyelvvel foglalkozik.36 Ez azonban nem 
volt hivatalos forrásnak tekinthető, csak sejthető volt, hogy 
valóban ez van a törvény szövegében, és éppen a 7. cikkelyt ke-
ményebben fogalmazták meg a dokumentumban, mint ahogyan 
a szeptember 5-én beterjesztett változatban szerepelt.

Porosenko államfő szeptember 18–20-án az Egyesült Ál-
lamokba látogatott, ahol többek között sikeres tárgyalásokat 
folytatott az Ukrajnának nyújtandó jelentős pénzügyi támoga-
tásról éles lőfegyverek vásárlására (addig az ország csak egyéb 
haditechnikai eszközöket kapott, illetve külföldi, köztük amerikai 
katonai szakértők álltak a rendelkezésére), valamint konkretizá-

lódott az Ukrajnába küldendő ENSZ katonai misszió ügye.37 Ez 
idő alatt, szeptember 19-én a parlament elnöke, Andrij Parubij 
ellátta kézjegyével a „láthatatlan” törvényt. Az utolsó fázisban 
Petro Porosenko államfő írta alá a jogszabályt szeptember 25-
én.38 Másnap, szeptember 26-án volt az elnök születésnapja, 
sejthető volt, hogy ezt a napot nem fogja beárnyékolni a szöveg 
közzététele, ami végül szeptember 27-én jelent meg a hivatalos 
közlönyben,39 majd a parlament hivatalos honlapján is,40 s az 
ügyrendnek megfelelően másnaptól, azaz szeptember 28-ától 
életbe is lépett. A törvény „láthatatlansága” a magyarországi 
politikum és közvélemény egy részét, félrevezető módon, a 
tényektől elrugaszkodva arra engedte következtetni, hogy ami 
nem látszik, az nem is létezik.41

Az elfogadott jogszabály egy általános kerettörvény, amelyet 
az oktatás különböző szintjeire vonatkozó törvényeknek kell követ-
niük. A törvény strukturális reformot is előír: jelenleg a közoktatás 
11 évfolyamos és háromfokozatú: az első fokozat az 1–4. osztály, 
a második az 5–9. osztály, majd a harmadik a 10–11. osztály. Az 
új struktúra: az elemi az 1–4. osztály, az általános középiskola az 
5–9. osztály, valamint a harmadik fokozat két irányt tesz lehetővé: 

Ukrajna 2017. szeptember 5-én kelt 
2145-VIII. sz. törvénye „Az oktatásról”

Hatályba lépett 2017. 
szeptember 28-án*

I. rész 
általános rendelkezések

7. cikk. Az oktatás nyelve
1. Az oktatási folyamat 

nyelve az oktatási intézmé-
nyekben az államnyelv.

Az állam Ukrajna min-
den állampolgára számára 
garantálja a formális oktatás 
elérését az államnyelven az 
oktatás minden szintjén (is-
kola előtti nevelés, általános 
középiskolai, szakképzés 
(szakmunkásképzés), felső-
fokú szakképzés és felsőok-
tatás), valamint az iskolán 
kívüli és a diploma utáni 
képzési szinten az állami és 
kommunális oktatási intéz-
ményekben.

Az Ukrajna nemzeti ki-
sebbségeihez tartozó szemé-
lyeknek a kommunális okta-
tási intézményekben garantált 
a jog az államnyelv mellett az 
adott nemzeti kisebbség nyel-
vén folyó oktatáshoz az iskola 
előtti és az elemi iskolai szin-
teken. Ez a jog az államnyelv 
mellett az adott nemzeti ki-

sebbség nyelvén oktató külön 
osztályok (csoportok) révén 
valósul meg, amelyek a törvé-
nyeknek megfelelően jönnek 
létre, és nem terjed ki az ukrán 
nyelven oktató osztályokra 
(csoportokra).

Az Ukrajna őshonos né-
peihez tartozó személyek-
nek a kommunális oktatási 
intézményekben garantált a 
jog az államnyelv mellett az 
adott őshonos nép nyelvén 
folyó oktatáshoz az iskola 
előtti és az általános közép-
iskolai szinteken. Ez a jog az 
államnyelv mellett az adott 
őshonos nép nyelvén oktató 
külön osztályok (csoportok) 
révén valósul meg, amelyek 
a törvényeknek megfelelően 
jönnek létre, és nem terjed ki 
az ukrán nyelven oktató osz-
tályokra (csoportokra).

Az Ukrajna őshonos népe-
ihez, nemzeti kisebbségeihez 
tartozó személyek számára 
garantált a jog az adott őshonos 
nép vagy nemzeti kisebbség 
nyelvének tanulásához a kom-
munális általános középfokú 
oktatási intézményekben 
vagy a nemzeti kulturális 
szövetségeken keresztül.

A hallássérült személyek-
nek biztosított a jog a jelnyel-
ven való tanulásra és az ukrán 
jelnyelv megtanulására.

2. Az oktatási intézmények 
biztosítják az államnyelv kö-
telező oktatását, különösen a 
szakképző (szakmunkáskép-
ző), felsőfokú szakképző és 
felsőoktatási intézményekben, 
olyan mértékben, amely lehe-
tővé teszi a szakmai tevékeny-
ség folytatását a választott 
szakirányban az államnyelv 
használatával.

Az őshonos népekhez, a 
nemzeti kisebbségekhez tar-
tozó személyek, a külföldiek 
és hontalanok számára megfe-
lelő feltételeket teremtenek az 
államnyelv megtanulásához.

3. Az állam elősegíti a 
nemzetközi érintkezés nyel-
veinek tanulását, különösen 
az angol nyelvét, az állami és 
kommunális oktatási intézmé-
nyekben.

4. Az oktatási intézmények-
ben az oktatási programnak 
megfelelően egy vagy néhány 
tantárgy két vagy több nyelven 
is oktatható – államnyelven, 
angol nyelven, az Európai Unió 
más hivatalos nyelvein.

5. A hallgatók kívánsá-
ga szerint a szakképző és 
felsőoktatási intézmények 
megteremtik számukra a 
feltételeket az őshonos nép 
vagy nemzeti kisebbség 
nyelvének mint tantárgynak 
a tanulásához.

6. Az állam elősegíti 
olyan oktatási intézmények 
létrehozását és működését 
külföldön, amelyek ukrán 
nyelven oktatnak vagy ok-
tatják az ukrán nyelvet.

7. A nyelvek használa-
tának sajátosságait az okta-
tás különböző területein és 
szintjein speciális törvények 
határozzák meg.

* Az ukrajnai törvények a 
hivatalos közlönyben való megje-
lenés utáni napon lépnek hatályba. 
Az új oktatási törvényt a Голос 
України 2017. szeptember 27-i, 
178–179. száma hozta le. A törvény 
hivatalos, eredeti szövegét lásd a 
törvénytárban: http://zakon2.rada.
gov.ua/laws/show/2145-19/page 
(2017-09-28) A törvényből itt az 
oktatás nyelvére vonatkozó cikket 
közöljük. Hosszabb részlet magyar 
fordításban a Regio 2017/3-as 
számában olvasható. http://regio.
tk.mta.hu/index.php/regio/article/
view/185 (2017-10-21)
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a szakoktatásba való továbblépést, vagy pedig az érettségit adó 
líceumba való továbblépést a 10–12. évfolyamon. Ettől eltérhetett és 
a továbbiakban is eltérhet a magán oktatási intézmények struktúrája. 

Az új törvény előírásait több lépcsőben vezetik be. A hatályos 
törvény szerint 2018. szeptember 1-jétől veszi kezdetét a reform 
szerinti oktatás. Azok, akik 2018. szeptember 1. előtt kerültek be 
az oktatási rendszerbe, a korábbi szabályok szerint folytathatják a 
tanulást 2020. szeptember 1-ig bezárólag, utána rájuk is az új törvény 
vonatkozik, tehát nincs kifutó rendszer (XII. fejezet, 3/18-as pont).

A kerettörvény megkülön-
bözteti a nemzeti kisebbségeket 
és az őshonos népeket. Ukrajna 
parlamentje 2014 márciusában, 
a Krím orosz bekebelezése 
utáni napokban parlamenti ha-
tározat formájában ismerte el a 
krími tatárok őshonos státusát,42 
amit előtte negyed évszázadig 
hiába követeltek az érintettek 
belföldön és a nemzetközi 
fórumokon egyaránt. Ez a 
„megoldás” szimptomatikus-
nak tekinthető.

Az őshonos népek és a nem-
zeti kisebbségek közötti kü-
lönbségtételnek nem csupán 
szimbolikus, hanem döntő jelen-
tősége van. Az oktatási törvény 
7. cikkelyének 1. pontja szerint 
az őshonos népekhez tartozók 
számára „az iskola előtti és az ál-
talános középiskolai szinteken” 
marad meg az anyanyelven való oktatáshoz való jog, míg a nemzeti 
kisebbségekhez tartozók csupán „az iskola előtti és az elemi iskolai 
szinteken” élhetnek ezzel a joggal. Azaz: miközben a megszállt Krím 
félszigeten őshonos, az ország megmaradt területein csak szétszórva 
élő krími tatárok – mint őshonos nép tagjai – az 1. osztálytól (elvileg) 
a 12. osztályig tanulhatnak anyanyelvükön a jogszabály hatályba 
lépését követően, addig az ország bizonyos területein tömbben élő 
oroszok, magyarok, románok – mint nemzeti kisebbségek képviselői 
– számára csupán az 1–4. osztályokban garantált ez a jog.

Azonban a törvény szövege – ahogyan egyébként számos 
egyéb helyen is – homályosan fogalmaz az őshonos közösségek 
oktatásával kapcsolatban. A jogszabály a „загальна середня 
освіта” terminust használja, amit magyarul „általános közép-
iskola”-ként fordíthatunk. Azonban ez a fogalom nehezen értel-
mezhető, ha a végzettségi szintekről van szó: a „базова загальна 
середня освіта”, illetve a „повна загальна середня освіта” mást 
jelent. Előbbi a 9. osztály végén megszerezhető általános iskolai 
végzettséget, utóbbi azonban (jelenleg a 11., az új törvény alapján 
azonban már) a 12. évfolyam utáni érettségit jelenti. Nem világos, 
hogy az őshonos népek tagjai végül is a 9. vagy a 12. osztály 
végéig élvezhetik az anyanyelven folyó oktatás lehetőségét. Ezt 
a lényeges különbségtételt a törvény nem tisztázza.

Bár a jogszabályi megfogalmazás nem minden tekintetben 
egyértelmű, a legfontosabb kérdés felől azonban nem hagy kétsé-
get: „Az oktatási folyamat nyelve az oktatási intézményekben az 
államnyelv.” Az ukránosítás – nemzetiesítés – és az orosz kérdés 
megoldására Ukrajna függetlenné válása óta nem született sem-
milyen egyéb épkézláb javaslat, a kérdés csomópontjába mindig 
a nyelvkérdés került. Leegyszerűsítve: az általános vélekedés 

szerint az fog minden problémát megoldani Ukrajnában, ha az 
országban mindenki ukránul fog érezni és beszélni. Jól jellemzi 
az ezzel kapcsolatos várakozásokat a 2015. július 1-jén Kijev-
ben A nyelv egyesít minket címmel tartott fórumon elfogadott 
kiáltvány, mely szerint „az ukrán nyelvnek egyesítő tényezővé 
kell válnia Ukrajna valamennyi állampolgára számára, […] az 
államnyelv egységesítő és nemzetalkotó tényező, mely nélkül 
nem létezhet sem ukrán demokratikus állam, sem az ukránok 
modern politikai identitása”.43

A hatalom ukránosító próbálkozásai ellenére az ukránul be-
szélők aránya nem nőtt jelentősen a függetlenség időszaka alatt. 
Ezen a helyzeten az új oktatási törvény révén akar a hivatalos 
Kijev változtatni.

2017. májusi adat szerint Ukrajnában 16 858 iskolában 
(elemi, általános és középiskola) 3 822 051 gyerek tanult. Ebből 
16 678 az állami és az önkormányzati iskola, 180 a magán ok-
tatási intézmény, az utóbbiakban 23 466-an tanultak. Az állami 
és önkormányzati iskolák 89,7%-ában ukrán, 9,4%-ában orosz 
az oktatás nyelve, a magániskolákban ez az arány 55%, illetve 
41,1%. A maradék az egyéb tannyelvű, közte a magyar.

Kijevben az ukrán tannyelvű iskolák aránya 97,1%, az orosz 
tannyelvűeké 2,7%. Ukrajna 24 megyéjéből 15-ben 98–100% 
az ukrán tannyelvű iskolák aránya. A nyugati határszélen (Kár-
pátalján), két déli megyében (Csernyivci és Herszon), valamint 
a háborús megyékkel szomszédos Dnyipropetrovszk megyében 
80–90%, a háborús területtel szomszédos másik két megyében 
(Harkiv és Zaporizsja) 70–75% közötti. A legalacsonyabb az ál-
lamnyelvű iskolák aránya az Ukrajna déli határa mentén található 
Odessza megyében (69,5%) és a két háborús megye, Luhanszk 
és Donyeck fegyveres cselekményekkel nem érintett területein 
(65,1 és 59,5%).44 (2. térkép) Az adatokat annyiban kell ponto-
sítanunk, hogy az államnyelvű, azaz ukrán tannyelvű iskolákba 
beleszámítják nemcsak a tisztán ukrán, hanem az ukrán és egyéb 
tannyelvű iskolákat is. Bár az utóbbiak aránya nem jelentős, azért 
némiképp mégis torzítja a képet a részletesebb adatok hiánya.

A függetlenség több mint negyedszázada alatt az államnak 
a magyarokkal kapcsolatban az államnyelv nem tudása miatt az 
állandó vádja a társadalomba való integrálatlanság, a kisebbség 

2. térkép. Az ukrán tannyelvű iskolák aránya Ukrajna megyéiben (2017)45
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a maga részéről pedig folyamatosan azt hangoztatta, hogy az 
állam nem teremtette meg a feltételeket az államnyelv elsajá-
tításához, az állam egy módszertani kérdésből folyamatosan 
politikai kérdést kreál.46 Hónapok óta az országon belül a magyar 
kisebbséget országon belül ismeretlen eredetű provokációk érik, 
erősítendő azt a nem is nagyon titkolt vádat, hogy az oroszok 
után a magyarok veszélyeztetik leginkább az ország integritását.

A 2016/2017-es tanévben Kárpátalján összesen 655 iskola 
működött (649 állami és 6 magán). Ezek közül 98 iskolában 
folyt magyar nyelven oktatás: ebből 71 volt magyar tannyelvű 
(66 állami és 5 magán; ez utóbbiak az egyházi líceumok), továb-
bi 27 iskolában működtek magyar nyelven oktató osztályok. A 
2016/2017-es tanévben Kárpátalján összesen 157 414 gyermek 
járt iskolába, ebből 16 275 gyerek tanult magyar nyelven.47

A magyar nyelven tanulók mellett a 2015/2016-os tanévben 
609 tanuló ukrán tannyelvű iskolában tantárgyként tanulta a 
magyar nyelvet mint anyanyelvet, további 703 gyerek fakultatív 
tantárgyként tanulta a magyar nyelvet, 430 tanuló pedig második 
idegen nyelvként tanult magyarul.48 Kutatási adatok szerint a kár-
pátaljai magyarok egy része nem magyar, hanem többségi (ukrán 
vagy orosz) tannyelvű iskolában szocializálódott, ahol a magyar 
nyelv semmilyen formában nincs jelen az oktatási folyamatban. 
Pontos adataink nincsenek arról, hogy a közösség mekkora hánya-
da végzett nem magyar tannyelvű iskolát, a különböző empirikus 
kutatások adatai alapján azonban úgy becsüljük, hogy a kárpátaljai 
magyaroknak (nemzedéktől függően) körülbelül 15–30%-a nem 
magyar nyelven végezte iskolai tanulmányait. A Tandem 2016 
című kutatás adatai szerint a középiskolai szint a legmagasabb 
iskolai fokozat, ahol a magyar nyelven tanulók aránya meghaladja 
a 70%-ot, az ennél magasabb iskolai fokozatokban jelentősen 
visszaesik azoknak az aránya, akik magyar nyelven tanultak.49

Az új oktatási törvény 7. cikkelye szerint az oktatási folyamat 
nyelve az oktatási intézményekben az államnyelv. A törvény a nem-
zeti kisebbségekhez tartozó személyeknek csak az önkormányzati (a 
törvény szóhasználata szerint: kommunális) oktatási intézmények-
ben garantálja azt a jogot, hogy az államnyelv mellett anyanyelven 
tanuljanak. Ez a lehetőség is csupán az iskola előtti nevelésben és 
az elemi iskolai szinteken (1–4. osztály) engedélyezett.

A nemzeti kisebbségek számára az 5–12. osztályokban, a szakok-
tatásban és szakképzésben, valamint a felsőoktatásban megszűnik a 
kisebbségek anyanyelvű oktatása. Az 5. osztálytól felfelé az oktatás 
nyelve az ukrán nyelv. A nemzeti kisebbség nyelve csak tantárgyként 
oktatható. Annyi engedményt tesz csupán a törvény, hogy egy vagy 
néhány tantárgy két vagy több nyelven is oktatható: államnyelven, 
angol nyelven, vagy az Európai Unió valamely hivatalos nyelvén. 
Bár nincs részletezve, hogyan kell pontosan értelmezi ezt a passzust, 
de véleményünk szerint jelen formájában egyetlen olvasata van: az 
oktatás ukrán nyelven folyik, és – nem pedig vagy – emellett az EU 
valamely hivatalos nyelvén is lehet párhuzamosan oktatni bizonyos 
közelebbről meg nem nevezett tantárgyakat. Megszünteti a törvény 
a nemzeti kisebbségek nyelvén oktató iskolák önállóságát is. A fent 
meghatározott jog ugyanis csak külön osztályokban (csoportokban) 
valósulhat meg, az ukrán nyelven oktató intézményeken belül.

2017 szeptemberében összesen 85 településen működik 
magyar nyelven oktató iskola/osztály Kárpátalján. Ebből 75 tele-
pülésen van 5–9. osztályban is magyar nyelven oktatás, illetve 34 
településen a 10–11. osztályok szintjén is folyik magyar nyelven 
képzés. Az új oktatási törvény hatályba lépését követően ezek 
az iskolák/osztályok megszűnnek magyar tannyelvűek lenni.50

A nemzetközi tiltakozás, elsősorban Magyarország és Románia 
nyomására, 2017. október 12-én az Európa Tanács Parlamenti 

Közgyűlése sürgősségi határozatban mondta ki, hogy az oktatási 
törvény nyelvi cikkelye jogsértő.51 Az ukrajnai politikum a határo-
zatot úgy értelmezte, hogy az oktatási törvénnyel minden rendben 
van, az előbbi kifogásokat, illetve a Velencei Bizottság decemberre 
várható állásfoglalását az implementálás során fogja figyelembe 
venni. Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter 
ugyanakkor többször is nyilvánvalóvá tette, hogy Magyarország 
számára csak az a megoldás elfogadható, ha a nyelvi cikkelyt 
Ukrajna felfüggeszti vagy változtat az abban foglalt előírásokon.52

Az ET Parlamenti Közgyűlésének határozata után Lilija Hrine-
vics, Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériumának vezetője 
tárgyalásokat kezdett az érintett országok illetékes tárcavezetőivel. 
Hrinevics október 17-én már úgy nyilatkozott a lengyel partnerekkel 
történő megbeszélést követően, hogy a minisztérium azt tervezi, 
csak fokozatosan emeli majd az államnyelven oktatott tantárgyak 
számát. Mégpedig úgy, hogy az ukránul oktatott tantárgyak aránya 
– az államnyelven tanított tárgyak fokozatos emelése nyomán – a 
10–12. osztályokban már elérje a 60 százalékot.53 Október 19-én 
Hrinevics miniszter asszony Balog Zoltánnal, Magyarország emberi 
erőforrások miniszterével tárgyalt Kijevben, ahol a lengyelekkel 
kötött megállapodáshoz hasonló egyezmény kidolgozásáról állapo-
dott meg az ukrán és a magyar fél, azaz hogy az implementációval 
(a törvény végrehajtásával) kapcsolatban folytatnak tárgyalásokat, 
azonban a törvény maga nem tárgyalási alap.54 A kijevi találkozó 
végeredményének és a magyar külpolitika addig hangoztatott 
álláspontjának eltérése másnap nyilatkozatok sorát indította el.55

A legmélyebb probléma az új oktatási törvénnyel nem is maga 
a kialakítandó rendszer, hanem hogy nem foglalkozik a jelenlegi 
struktúra lényegi problémáinak kérdésével.56 Olyan oktatási rend-
szerre akarja ráhúzni az ukrán nyelvűséget, amely egész Kárpátalján 
alapjaiban rosszul működik, az összkárpátaljai oktatási adatok a 
leggyengébbek között vannak az országban,57 aminek több ösz-
szetevője van:

– Kárpátalja az egyetlen megye az egész országban, ahol soha 
nem volt felsőfokú tanár-, illetve tanítóképzés, a helyi felsőoktatási 
intézmények nem pedagógusokat képeznek, hanem történészt, 
filológust, fizikust stb., aki csak mellékesen kap tanári diplomát is 
(a tanárképzőkben a pedagógiai, pszichológiai felkészítés és a szak-
módszertani képzés a tananyag kb. egyharmadát teszi ki, miközben 
ugyanez a jelenlegi intézményekben annak kevesebb mint 10%-a);

– Kárpátalján az alsó tagozatos tanítóknak még mindig kb. 
70%-a gyakorlatilag szakközépiskolai végzettséggel tanít (a 
munkácsi tanítóképző az általános iskola 9 osztályára épül, és 
nem érettségire); más régiókban az ilyen típusú tanítóképzés az 
1990-es évek közepére elhalt, és a kikerülő tanítók (ha nem is 
kapnak feltétlenül magasabb képesítést, de) legalább tapasztaltab-
bak, idősebbek, felelősségteljesebbek, hiszen nem 18, hanem 22 
évesen kerülnek az iskolákba, plusz felsőfokú végzettségük van;

– Kárpátalján az egyik legmagasabb a nyugdíjasként, illetve 
képesítés nélkül dolgozó pedagógusok aránya;

– a Kárpátalján beszélt ukrán nyelvjárások vannak a legtávo-
labb az iskolában megkövetelt sztenderd ukrántól, és ez látszik az 
iskolai eredményeken is, hiszen az iskolai oktatás és az emelt szintű 
érettségi a független tesztközpontokban a sztenderd nyelvre épül;

– itt a legnagyobb a falusi iskolákban érettségizők aránya az 
egész országban, és az adatok szerint a városban érettségizők 
mutatói lényegesen jobbak, mint falun;

– túl kicsik a kárpátaljai iskolák, számos olyan középiskola 
van, ahol csak egy-egy osztály van évfolyamonként, nincsenek 
párhuzamos osztályok; az országos adatok alapján minél na-
gyobb egy iskola, minél több pedagógus tanít benne minél több 
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gyereket minél nagyobb településen, annál nagyobb az esélye 
annak, hogy az érettségizők átlaga jobb lesz;

– Kárpátalja a legszegényebb ukrajnai megyékhez tartozik, 
és a szociális háttér (nemcsak Magyarországon, hanem itt is) 
erősen befolyásolja az eredményeket.58

A különböző ágazati politikák, közte az oktatási, megerősít-
hetnek, újratermelhetnek etnikai határokat vagy újakat hozhatnak 
létre. A szubtraktív – az anyanyelvnek a domináns nyelvvel való 
behelyettesítését célzó – oktatás az asszimilációt támogatja, míg 
a hozzáadó, additív kétnyelvűség – amely a másik nyelvnek és 
kultúrának az önkéntes és kölcsönös tanulását állítja az előtérbe 
– az integráció segítője.56 Az oktatás formáját az állam választja 
meg. A kisebbség az etnikai mobilizáció keretében nyilvánítja 
ki véleményét. Ukrajna a legtöbb európai államhoz hasonlóan 
az „egy állam – egy domináns etnikai nemzet és több nemzeti 
kisebbség/etnikai csoport (legtöbb európai állam)” modellbe 
tartozik.57 A modell kiindulópontja az, hogy az állam elismeri az 
állampolgárok jogát az „etnikai mássághoz”: az állam egy etnikai 
többségen alapszik, de ez az etnikai többség nem adhat közvetlen 
felhatalmazást az erőszakos asszimilációra, illetve a kizárásra.

Kézirat lezárva 2017. október 21-én.
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vi-targyalasairol (http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/
hirek/az-emberi-eroforrasok-miniszteriumanak-kozlemenye-balog-zoltan-kije-
vi-targyalasairol (Letöltés ideje: 2017. október 21.); A Fidesz nem támogatja az 
ukrán kormánypárt felvételét az Európai Néppártba. http://www.fidesz.hu/hi-
rek/2017-10-21/a-fidesz-nem-tamogatja-porosenko-partjanak-felvetelet-az-euro-
pai-neppartba/ (Letöltés ideje: 2017. október 21.) Lásd erről NTT – K. A.: A 
Fidesz nem támogatja az ukrán kormánypárt felvételét az Európai Néppártba. 
http://index.hu/belfold/2017/10/21/a_fidesz_nem_tamogatja_az_ukran_kor-
manypart_felvetelet_az_europai_neppartba/ (Letöltés ideje: 2017. október 21.)

56 Tényleg nem tudunk ukránul? Hodinka Antal Intézet, 2017.10.07. http://ho-
dinkaintezet.uz.ua/tenyleg-nem-tudunk-ukranul/ (Letöltés ideje: 2017. október 10.)

56 Bartha Csilla: A kétnyelvűség alapkérdései. Budapest: Nemzeti Tankönyv-
kiadó, 1999. 192–193.; Skutnabb-Kangas, Tove: Language Policy and Lingustic 
Human Rights. In: Ricento, T. (ed.): An Introduction to Language Policy. Theory 
and Method. Oxford: Blackwell Publishing, 2006. 284–285.

57 Jakab András: Defining the Borders of the Political Community: Cons-
titutional Visions of the Nation. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?ab-
stract_id=2045648 (Letöltés ideje: 2017. szeptember 28.) 

57 Csernicskó István: A kárpátaljai magyar nyelvű oktatás színvonaláról. 
In: Márku Anita–Hires-László Kornélia (szerk.): Nyelvoktatás, kétnyelvűség, 
nyelvi tájkép. Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont 
kutatásaiból. Ungvár: Autdor-Shark, 2015. 13–26.

58 Erről ukrán nyelven: http://testportal.gov.ua/wp-content/uplo-
ads/2017/01/zvit_oputyv_2016.pdf és https://cedos.org.ua/edustat/graph 
(Letöltés ideje: 2017. október 9.)
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Fornos: előrelépések – és különös lépések…
Nemcsak a bűnöző jár vissza a tetthelyre, hanem időnként az újságíró is visszatér korábbi riportja „elkövetésének” 

a színhelyére. Ez év elején már kimerítően foglalkoztunk a földrengés, számítógép- és tornateremhiány, valamint 
tanárhiány sújtotta Fornosi Általános Iskolával. Háromnegyed év elteltével azért tértünk vissza, hogy bemutassuk, 
mi változott és mi nem az elmúlt hónapokban.

De előbb pillantsunk visz-
sza az év elején tapasztalt álla-
potokra! A 2006-os földrengés 
által súlyosan megrongált, 
balesetveszélyes állapotba 
került, és 2015-ben lebontott 
iskolai könyvtár pótlására még 
nem épült fel újabb épületrész, 
a könyveket egy icike-picike 
helyiségbe zsúfolták be, ahol 
nem is tudták mindegyik kö-
tetet elhelyezni a polcokon, 
így egy részük bedobozolva 
várja a jobb idők eljövetelét. 
A számítástechnikai szaktan-
terem komputerei a Mátyás 
királyról szóló ismert mesét 
idézték: voltak is, meg nem 
is, mert hiába állt a helyén a 
hat számítógép, ha egyszer 
működésképtelenek voltak 
az öregecske masinák. Az 
informatikaórákon a tanár 
és a diákok két notebookkal 
dolgoztak, melyeket a járási 
oktatási osztály biztosított az 
iskola számára. Tornaterem 
híján csak jó időben lehetett 
megtartani a tornaórákat az 
iskolaudvaron vagy a tanin-
tézet sportpályáján. Rossz 
időben ellenben a gyerekek 
tornagyakorlatok helyett leg-
feljebb szellemi sportokat 
űzhettek az osztálytermekben. 
De nemcsak a tornaterem 
hiányzott, hanem a testnevelő 
tanár is. Vele – akárcsak a 
matematikát oktató korábbi 
igazgatóval, a történelmet is 
tanító igazgatóhelyettessel, a 
szervezőpedagógussal, a mun-
katanárral, az ukrán nyelv- és 
irodalomtanárral, a biológiát 
és földrajzot oktató pedagó-
gussal, valamint a magyar 
nyelv- és irodalomtanárral – az 
történt, ami Margaret Mitchell 
Pulitzer-díjas regényében az 
amerikai Déllel: elfújta őket 
a szél, a pedagógusok egy 
részét külföldre űző ukrajnai 
szegénység vihara… A nap-

közis étkeztetés is abbamaradt, 
mivel az azt biztosító járási 
oktatási osztálynak nem volt 
pénze az étkezde működte-
tésére. 

Viszont első ottjártunkkor 
már volt új iskolaigazgató 
és két új ukrán nyelv- és 
irodalomtanár; az egyikük 
Csikósgorondról, a másik pe-
dig Nagylucskáról utazik be a 
munkahelyére. Ugyanakkor 
a történelemtanár, a magyar 
nyelv- és irodalomtanár, az 
iskolapszichológusként is 
tevékenykedő munkatanár, 
illetve a kémiát és biológiát 
oktató pedagógus a szomszé-
dos Dercenből járt át a fornosi 
iskolába. Szervezőpedagó-
gus híján az osztályfőnökök 
töltötték be osztályaikban a 
szervezői szerepkört. Ami 
pedig az iskola felszereltségét 
illeti, már akkor is volt egy 
interaktív táblájuk, egy fény-
másolóval és nyomtatóval 
összekapcsolt számítógépük 
az igazgatói irodában, továb-
bá voltak szemléltetőik és 
térképeik.

Most pedig lássuk: milyen 
változások mentek végbe a 
most folyó tanévben?

– Szeptember 1-jére a 
járási oktatási osztálytól meg-
kaptuk az ígért új számítógé-
peket – összesen nyolcat – a 
számítástechnikai szaktan-
termünk számára, melyek a 
legújabb operációs rendsze-
rekkel vannak ellátva, s kie-
gészítő felszerelések is kap-
csolódnak hozzájuk, és – ami 
sokkal fontosabb – csatlakoz-
tatva vannak az internethez. 
Ugyancsak az említett hivatal 
támogatásával felépítettük 
az új tanárinak otthont adó 
épületet, mely elektromos 
fűtőtestekkel lett felszerelve. 
Az igazgatói irodát és a tan-
termeket viszont továbbra is 

fával fűtjük, a járási oktatási 
osztály 49 köbméter fát biz-
tosított az idei fűtési idényre, 
ami több mint elegendő. Ami 
a tornatermet illeti, májusban 
pályázatot nyújtottunk be a 
felépítésére a Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt.-hez, de nem 
nyertünk – sorolja Vitalija 
Kis iskolaigazgató. – A járási 
oktatási osztály több tanárt 
is hozzánk irányított. Neve-
zetesen a Munkácsról bejáró 
testnevelőtanárt és az ugyan-
csak a Latorca-parti városba 
való szervezőpedagógust, 
valamint a szintén munkácsi 
illetőségű történelemtanárt 
(az előző tanévben nálunk 
oktató történész időközben 
visszatért a szülőfalujába). 
A már a 2016/2017-es tanév-
ben is itt dolgozó, Dercenből 
ingázó magyar nyelv- és 
irodalomtanár viszont ma is 
nálunk tanít, egyúttal pedig 
magyar nyelvtanfolyamot is 
tart a magyar nyelvet most 

tanuló pedagógusainknak. 
Konkrétan az új tornatanár-
nak, az új történelemtanárnak, 
a szervezőtanárnak, az ukrán 
nyelv- és irodalomtanárnak, 
valamint nekem. A tornaórá-
kat és a történelemórákat ma 
még két nyelven (ukránul 
és magyarul) tartják meg új 
kollégáink, de amint a két 
pedagógus elvégzi a magyar 
nyelvtanfolyamot, és meg-
tanulnak magyarul, magyar 
nyelven fogják levezetni a 
tanórákat. A helyben lakó 
korábbi munkatanárunk, aki 
annak idején az előző is-
kolaigazgatóval kialakult 
nézeteltérése miatt távozott 
a tantestületből, visszatért 
hozzánk. Gyermeknevelési 
szabadsága lejártával ugyan-
csak visszatért munkahelyére 
az itt, Fornoson lakó kémia 
szakos tanárnőnk. Az iskola-
pszichológusunk ellenben 
továbbra is Dercenből jár be 
az itteni munkahelyére.
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Miután újraindult az 1–4. 
osztályos gyermekek étkez-
tetése, egy helyben lakó nap-
közis tanárt is alkalmazott 
az iskola, így a tantestület az 
előző tanévi 15 főről 16 fősre 
növekedett, a diáklétszám 
viszont, sajnos, 160 nebulóról 
145-re csökkent. S míg 2016. 
szeptember 1-jén 18 első osz-
tályos tanuló lépte át az iskola 
küszöbét, addig a most folyó 
tanévben 10 gyermek kezdte 
meg az 1. osztályt. 

„Kevés gyermeket vállal-
nak a szülők” – jegyzi meg 
beszélgetőtársam. Amiben, 
persze, nagy szerepet játszanak 
a romló életkörülmények is… 

Visszatérve a gyermek-
étkeztetéshez: a fornosi is-
kolában úgy oldották meg a 
kérdést, hogy az elemi osztá-
lyokba járó gyermekek szülei 
vállalták az élelmiszerek be-
szerzésének finanszírozását 
(egy gyerek egynapi étkezte-
tése 10-11 hrivnyába kerül), 
a járási oktatási osztály pedig 
vállalta az iskolai konyha 
rezsiköltségeinek a fedezését.

Az ukrán anyanyelvű pe-
dagógusok magyar tanfolya-
ma iránt érdeklődve felke-
restem az azt vezető magyar 
nyelv- és irodalomtanárt, Bíró 
Orsolyát, a Magyar Ezüst 
Érdemkereszttel kitüntetett 
néhai kiváló fornosi magyar 
nyelv- és irodalomtanár, De-
mes Lászlóné unokáját.

– Megtiszteltetés szá-
momra, hogy az ő nyomdo-
kaiba léphettem, és Fornoson 
oktathatom a szép magyar 
nyelvet, magyar szakos édes-
anyámmal együtt. Örömmel 
látom, hogy a gyerekek is 
nagyon szeretik a magyar 
nyelv és a magyar irodalom 
tantárgyakat – vezeti fel mon-
dandóját a fiatal tanárnő. – A 
magyar nyelv oktatásában uk-
ránok számára már van némi 
gyakorlatom, mivel másfél 
éve tanítok – fakultatív fog-
lalkozások keretében – ukrán 
felnőtteket a munkácsi ukrán 
gimnáziumban. A mostani 
tanévben felkértek, hogy a 
Fornosi Általános Iskolában 

dolgozó ukrán nemzetiségű 
tanárokkal is sajátíttassam el 
a nyelvünket, mivel egy ma-
gyar falu iskolájában oktatva 
meg akarnak tanulni magya-
rul. Úgy gondolom, ha én 
egy év alatt elsajátítottam az 
ukrán nyelvet, akkor egy év 
alatt az ukránoknak is sikerül 
megtanulniuk magyarul.

– Az ukrán történelemta-
nár miként vezeti le most az 
óráit? – teszem fel a szinte 
magától adódó kérdést.

– Minden osztályban van 
egy-két tanuló, akik jól tud-
nak ukránul, és ők fordítják 
le a tanárnő szavait magyarra, 
magyar osztálytársaik szavait 
pedig ukránra.

– És hogy megy a kol-
légáinak anyanyelvünk elsa-
játítása?

– Nagyon fontos, hogy 
akarnak tanulni. Számukra 
nem könnyű nyelv a magyar, 
de mindent beleadnak. Mi az, 
amit nehéz megtanulniuk? 
Az alanyi és tárgyas rago-

zást, az i, ü hangok kiejtését, 
a -hat, -het képzők hasz-
nálatát, emellett számukra 
az is különös, hogy nálunk 
nincsenek nyelvtani nemek. 
De motiváltak, minél hama-
rabb el akarják sajátítani az 
anyanyelvünket, és mindent 
megtesznek céljuk eléréséért.

Mindez örvendetes, de 
tudomásunkra jutott, hogy a 
Kárpátaljai Magyar Pedagó-
gusszövetség (KMPSZ) eleve 
magyar anyanyelvű tanárokat 
javasolt kinevezni a Fornosi 
Általános Iskolába. Hogy mi-
ért nem neveztek ki mégsem 
magyarokat az ukrán peda-
gógusok helyett? A kérdés 
tisztázása végett felkerestük 
dr. Orosz Ildikót, a KMPSZ 
és a Kárpátaljai Megyei Ta-
nács oktatási bizottságának 
elnökét, a II. Rákóczi Ferenc 
Kárpátaljai Magyar Főiskola 
rektorát.

– Miután a KMPSZ ér-
tesült arról, hogy milyen 
pedagógusokra volna szükség 

a fornosi iskolában, igye-
keztünk magyar anyanyelvű 
munkatársakat toborozni a 
számukra – meséli Orosz 
Ildikó. – Amikor viszont 
sikerült kollégákat találni a 
megüresedett állások betöl-
tésére, kiderült, hogy nincs 
rájuk szükség. Emlékszem 
arra a konkrét esetre, amikor 
egyik végzős hallgatónk vál-
lalta, Munkácsról utazna le a 
községbe biológiát tanítani 
– félő volt ugyanis, hogy a 
biológiatanár szintén ukrán 
lesz. A Rákóczi-főiskola bio-
lógia és kémia tanszékének 
helyettes vezetője csak so-
kadszorra tudta utolérni tele-
fonon az iskolaigazgatót, aki 
azt mondta, nincs szüksége a 
tanárra, mivel ő már megol-
dotta ezt a kérdést. Utóbb úgy 
értesültünk, a biológiaórákat 
magyar, de nem szakos taná-
rok között osztották szét… A 
jelek szerint Fornoson nem 
akarnak magyar anyanyelvű, 
illetve megfelelő szakképe-
sítéssel rendelkező tanárokat 
alkalmazni. Szövetségünk 
úgy gondolja, a jövőben nem 
lehet szó nélkül elmenni a 
hasonló esetek mellett, ezért 
az elnökség legutóbbi ülésén 
levelet írt ez ügyben. 

A KMPSZ elnöke hozzá-
tette: célszerű volna megvizs-
gálni, hogy mi áll a fornosi 
jelenség hátterében. Talán 
megváltozott ennek a magyar 
településnek a mentalitása? – 
vetette fel.

– A történtek egyébként 
szövetségünk számára is 
tanulsággal szolgálnak. A 
jövőben az eddigieknél is 
nagyobb figyelmet kell fordí-
tanunk a szórványtelepülése-
ken lejátszódó folyamatokra, 
hogy megelőzzük, kivédjük 
a hasonló helyzeteket, s a 
programjaink kínálta minden 
lehetőséget fel kell használni 
a magyar nyelvű, minőségi 
oktatás fenntartása érdeké-
ben – foglalta össze a fornosi 
esetből levont következteté-
seket Orosz Ildikó, a KMPSZ 
elnöke.

lajos Mihály
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A nyelvtudás ma már elengedhetetlen feltétele az életben 
való boldogulásnak. Kisebbségi helyzetben a nyelvtudás fokozott 
jelentőséggel bír, hisz anyanyelvünk és a ma már kötelező idegen 
nyelv(ek) mellett az államnyelvet szintén ismernünk kell. Amikor 
egy iskolás gyerek ismerkedni kezd az idegen nyelvekkel, az első 
találkozások nem mindig zökkenőmentesek. Ha kívülállóként, 
laikusként tekintünk a vidékünk magyar tannyelvű iskoláiban 
tanuló diákok nyelvismeretére, esetenként arra a következtetésre 
juthatunk, hogy a gyerekek valamilyen úton-módon egyszerűbben 
s eredményesebben sajátítják el az angol nyelvet, mint az ukránt. 

Az alábbiakban vázolt felmérés legfőbb célja az volt, hogy a 
9. osztályos tanulók nyelvtudására vonatkozó empirikus adatokra 
alapozva nyújtsunk betekintést a kárpátaljai magyar tannyelvű 
általános iskolákban folyó nyelvoktatásba. A felmérés nyomán 
nem csupán számszerűsíthető adatokat kívántunk a nyilvánosság 
elé tárni, de vizsgálni szerettük volna a gyerekek nyelvtudásáról 
a közvéleményben kialakult kép igazságtartalmát is. Régiónkban 
máig elterjedt vélekedés, hogy míg ukránul nem beszélnek jól a 
fiatalok, az angollal jobb a helyzet. Ugyanakkor a kétezres évek 
végén egy kárpátaljai kutatók által végzett felmérés már rámu-
tatott arra, hogy ez az állítás nem feltétlenül tükrözi a valóságot 
(vö. Huszti–Fábián–Bárány 2009). 

Kutatásunk alapjául az állam által meghatározott követelmé-
nyek szolgáltak. Az Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériu-
ma által kialakított követelményrendszer1  szerint idegen nyelvből 
a tanulóknak a 9. osztály végére a Közös Európai Referenciakeret-
ben (CEFR)2  megjelölt A2+, illetve B1 szinten kell elsajátítaniuk 
az általuk tanult első idegen nyelvet (attól függően, hogy milyen 
óraszámban tanítják az adott intézményben). Az ukrán nyelvre 
vonatkozó követelmények meghatározása már korántsem ilyen 
egyszerű és egyértelmű. A magyar tannyelvű iskolák diákjainak 
elvben ugyanazoknak a követelményeknek kell megfelelniük, mint 
a többségi nyelven oktató tanintézményekben tanuló kortársaik-
nak, holott többségük számára az ukrán idegen nyelvnek minősül. 
Ennélfogva, ha a CEFR rendszerében szeretnénk elhelyezni az 
iskolásainkkal szemben támasztott elvárásokat, akkor legalább a 
C1 szintet kell megjelölnünk.

Feltételezésünk szerint ugyanakkor a tanulók ukrán és angol 
nyelvből egyaránt távol állnak a hatóságok által elvárt tudás-
szinttől. Érzékeltetni szerettük volna azt is, hogy miként készít 
fel az iskolai oktatás a gyakorlati nyelvhasználatra, tehát ad-e 
funkcionális nyelvtudást, illetve milyen az összefüggés az iskolai 
osztályzat és a nyelvtudás (produkció) között. Abból indultunk 
ki, hogy az iskolában szerzett érdemjegyeknek összefüggésben 
kell lenniük a kapott eredményekkel.

A kutatásba nyolc magyar tannyelvű oktatási intézmény – há-
rom általános iskola, három középiskola, egy gimnázium és egy 

Máté Réka*

Angol és ukrán nyelvi felmérések tapasztalatai 
Kárpátalja magyar tannyelvű általános iskoláiban**

*  A szerző a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 
Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpontjának fiatal kutatója.

** A kutatás a Márton Áron Kutatói Szakkollégiumi Program 
keretében készült 2016. szeptember 1.–2017. június 30. között a 
Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatásával.

líceum – 9. osztályos tanulóit vontuk be. Összesen 146 tanulót 
kérdeztünk meg, ezen belül 85 lányt és 61 fiút.

A felmérés két részből állt. Az első részben a résztvevőknek 
egy rövid kérdőívet kellett kitölteniük, melyben különböző vál-
tozókra kérdeztünk rá. A személyes adatok (nem, életkor stb.) 
mellett kíváncsiak voltunk az anyanyelvükre, az általuk tanult 
nyelvekre, szüleik anyanyelvére, a különböző élethelyzetekben 
használt nyelvekre, de feltettünk a nyelvtanulással kapcsolatos 
kérdéseket is: milyen érdemjegyet szereztek az adott tantárgyból 
az előző félév során, hány éve tanulják az adott nyelvet, érdek-
lődtünk a nyelvtanulási szokásaik iránt is, illetve rákérdeztünk, 
hogy ők maguk miként értékelik a nyelvtudásukat.

A kérdőívhez egy-egy B1 szintű, sztenderdizált nyelvvizs-
gatesztek írásbeli feladataiból összeválogatott, háromrészes 
tesztet csatoltunk ukrán és angol nyelvből. A teszt felépítése a 
következő volt: szövegértési feladat, melyben a tanulóknak az 
adott angol vagy ukrán nyelvű szöveg után feltett kérdésekre 
kellett válaszolniuk magyar nyelven. A második feladatban egy 
szöveg lényeges elemeit kellett beilleszteniük a megfelelő helyre. 
Utolsó feladatként egy-egy rövid levelet/üzenetet kellett meg-
fogalmazniuk angolul, illetve ukránul. A feladatok megoldására 
tesztenként 45 perc állt a tanulók rendelkezésére.

A megkérdezettek 100%-a magyar anyanyelvű, javarészt 
magyar anyanyelvű szülők gyermeke volt (két diáknak az 
édesanyja ukrán, egyé orosz anyanyelvű volt, míg hét tanulónak 
az édesapja volt ukrán anyanyelvű). A kutatásban részt vevők 
túlnyomó többségének esetében egyaránt a magyar bizonyult az 
iskolán és a családon belüli kommunikáció nyelvének (5% kom-
munikál a magyaron kívül más nyelven – esetünkben ukránul – a 
családjában, s mindössze 2% használ más nyelvet baráti körben).

Saját bevallásuk szerint a tanulók angol nyelvtudása jobb, 
mint az ukrán. A megkérdezettek 6%-a szerint folyékonyan be-
szélik az angol nyelvet, míg az ukrán tekintetében nem született 
ilyen válasz. Sokkal többen érezték úgy, hogy gyenge vagy szinte 
semmilyen tudással nem rendelkeznek ukránból, mint angolból. 
Közel egyharmaduk szerint angolul szinte mindent megértenek, 
ám a kommunikáció nehézséget okoz számukra. Ukránból a 
hasonlóan vélekedők aránya jóval alacsonyabbnak bizonyult.

Rákérdeztünk, hogy a diákok fordítanak-e időt a nyelv-
tanulásra a tanórákon kívül is. Az angol nyelv tekintetében 

1. ábra. A tanulók nyelvtudása önértékelés alapján

egyáltalán nem beszéli

gyengén vagy alig beszéli

mindent ért, de a kommunikáció nehézséget okoz

folyékonyan beszéli

Angol nyelvtudás Ukrán nyelvtudás
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elmondhatjuk, hogy a tanulók körében népszerűek a telefonos 
alkalmazások, 33%-uk használja ezeket nyelvtanulásra is. Az 
internetet 28% használja nyelvtanulásra, ennek során különböző 
angol nyelvű videókat, filmeket tekintenek meg, esetleg online 
játékokat játszanak. Mindössze 8% jár külön angol foglalkozásra, 
ugyanakkor a megkérdezettek 31%-a a tanórán kívül semmilyen 
más módon nem kívánja bővíteni nyelvtudását.

Az ukrán tekintetében bizonyos fokig eltérően alakultak az 
eredmények. A telefonos alkalmazások használata az ukrán nyelv 
tanulása tekintetében is gyakori, s a különórára járók aránya is 
hasonló az angol vonatkozásában közölt adathoz, az eltérés mind-
össze 3%. Jelentős különbséget mutat viszont az interneten tanulók 
aránya. A válaszadók mindössze 9%-a tanul ukránt a világháló se-
gítségével. A legnagyobb különbség azok tekintetében mutatkozik, 
akik kizárólag az iskolában tanulnak nyelvet: a megkérdezettek 
több mint fele (59%) nem foglalkozik ukrántanulással órán kívül.

A kérdőívben rákérdeztünk a tanulók által a 2016/2017-es 
tanév első félévében szerzett érdemjegyekre. Angol nyelvből 
az átlagosztályzat nyolcas volt körükben. A tanulók 24%-a ért 
el 10–12-es osztályzatot az első félévben. A megkérdezettek 
16%-a kapott hatos vagy annál alacsonyabb osztályzatot. Ukrán 
nyelvből hetes volt az átlagos osztályzat. A tanulók 23%-a kapott 
hatost vagy annál alacsonyabb osztályzatot.

A tanulókkal megíratott írásbeli teszteken maximum 35-35 
pontot lehetett szerezni: ezen belül az első feladat (szövegértés) 
maximum 15 pontot, a második (nyelvhasználat) 5-öt, míg a 
harmadik (írásbeli feladat) szintén maximum 15 pontot ért. A 
szövegértés terén a tanulók átlagteljesítménye angolból 4, ukránból 
7,5 pont volt. Nyelvhasználatért angolból átlagosan 2 pontot értek 
el a tanulók, míg ukránból 4-et. Az utolsó, írásbeli feladat teljesíté-
séért angolból átlagosan 4 pontot kaptak, ukránból pedig hármat. 
Összegezve az eredményeket elmondhatjuk, hogy az ukrán teszt 
eredményei jobbaknak bizonyultak az angolénál: ukránból átla-
gosan 14,8 pontot szereztek a tanulók, míg angolból 9,7 pontot.

hogy elveszítik a tanuláshoz nélkülözhetetlen motivációt, ráadá-
sul hamis kép alakul ki bennük a saját tudásukról.

Feltételezésünk a tekintetben is beigazolódott, hogy nem felel 
meg a valóságnak az a Kárpátalján meglehetősen széles körben 
elterjedt vélemény, mely szerint a gyerekek jobban tudnak ango-
lul, mint ukránul. Mint láthattuk, a tanulók ugyan jobbnak ítélték 
az angoltudásukat az ukrán ismereteiknél, a teszteredmények 
azonban ennek az ellenkezőjét mutatták. 

Az ismertetett eredmények azonban korántsem köthetők 
egyértelműen a nyelvoktatás minőségéhez. Az iskolai tanter-
vekből kitűnik, hogy az ukránt lényegesen nagyobb óraszámban 
oktatják a középiskola 11 éve alatt, mint az idegen nyelvet (vö. 
Csernicskó 2015/b). Ráadásul az ukránnal a nyelvórák mellett 
az ukránirodalom-órákon is találkoznak a tanulók. Emellett 
a mindennapi élet is biztosít több-kevesebb nyelvgyakorlási 
lehetőséget a gyerekek számára – a tömegközlekedés, a köztéri 
feliratok és reklámok, a hivatali ügyintézés stb. –, bár az angol 
nyelv térhódítása szintén tagadhatatlan. 

Amint az a kutatási eredményeinkből is kitűnik, a kárpátaljai 
magyar tannyelvű iskolák tanulói az általános iskola utolsó évének 
végére nincsenek felvértezve azzal a nyelvtudással, melyet az uk-
rán állam elvár tőlük. Egyértelmű, hogy amennyiben a kárpátaljai 
magyar tannyelvű oktatási intézmények nem lesznek képesek 
lépést tartani az állam elvárásaival, annak hosszú távon az egész 
közösségre nézvést következményei lesznek. Az is nyilvánvaló 
ugyanakkor, hogy az állam jelenlegi elvárásai a kisebbségek 
nyelvén oktató iskolákban folyó nyelvoktatással kapcsolatban irre-
álisak. A kisebbségek helyzetét emellett tovább rontják a gazdasági 
válság, illetve azoknak a legújabb nyelvpolitikai törekvéseknek a 
hatásai, melyek nagyban korlátozni kívánják az anyanyelv hasz-
nálatát (vö. Csernicskó–Máté 2017). Annyi bizonyos, hogy ebben 
a helyzetben nem könnyű egyszerű és gyors megoldást találni a 
kárpátaljai magyarok nyelvoktatásának problémáira. Nyelvész-
ként, kutatóként, pedagógusként bőven akad majd dolgunk az 
elkövetkező években.

Jegyzetek
1 http://mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96

%D1%82%D0%B0/%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%
D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%-
BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0/programi-inozemni-mo-
vi-5-9-12.06.2017.pdf

  2 https://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_EN.pdf
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2. ábra. Az angol és ukrán teszten elért átlagpontszámok 
összehasonlítása

A kutatási eredmények számos feltételezésünket igazolták. 
Bebizonyosodott például, hogy a tanulók gyakorlati nyelvtudása 
távol áll az iskolai követelményektől. (Ez természetesen nem 
csupán a magyar tannyelvű oktatási intézményekben folyó 
nyelvtanítás színvonalát tükrözi: az eredmények ékes bizonyí-
tékul szolgálnak arra, hogy az iskolai követelmények jelenleg 
irreálisak. Ha funkcionális nyelvtudást akarnak adni az iskolában, 
ehhez kellene igazítani az oktatás módszereit.)

Nyilvánvaló az is, hogy az iskolai osztályzatok nem tükrözik 
a valós tudást, hisz nagy volt az eltérés az érdemjegyek és a 
tesztek által tükrözött tudásszint között. Márpedig ha a tanulók 
túlságosan könnyen szereznek jó osztályzatokat, előfordulhat, 
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Huszti Ilona*

Hogyan hat a kárpátaljai magyar iskolák angoltaná-
rainak nyelvtudásszintje a nyelvtanítás folyamatára?

A kárpátaljai idegennyelv-tanítás igyekszik mindenben lépést tartani a világtendenciákkal. Jelenleg ez leginkább 
abban nyilvánul meg, hogy szűkebb pátriánkban is egyre több nyelvvizsgaközpont nyílik, ahol mindazok, akiknek 
hivatalosan igazolniuk kell nyelvtudásszintjüket egy adott nyelvből, nemzetközileg elismert nyelvvizsgát tehetnek 
Ungváron, Munkácson és Beregszászban. Természetesen minden vizsgázó sikeres nyelvvizsgát szeretne tenni, 
ehhez viszont arra is szükség van, hogy az őket felkészítő tanárok nyelvtudásszintje megfelelő legyen, és fel tudják 
készíteni tanítványaikat az eredményes nyelvvizsgára. Kárpátalján ezzel a kérdéskörrel még senki nem foglalkozott 
behatóbban, éppen ezért tűztük ki célul a téma részletesebb vizsgálatát egy empirikus kutatás keretében.

* A szerző nyelvész, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 
Főiskola Filológiai Tanszéke Angol Tanszéki Csoportjának tanára

Ukrajnában, így Kárpátalján is, egyetemi vagy főiskolai vég-
zettséggel lehet a közoktatásban idegen nyelveket tanítani. A Közös 
Európai Referenciakeret (KER, Common European Framework of 
Reference, 2001) szintbesorolása szerint B2+ szintű nyelvtudással 
kell rendelkeznie annak, aki főiskolán angol szakos bölcsészdiplo-
mát szerez, illetve C1 szintűvel, ha egyetemi angol szakos bölcsész 
mesterdiplomája van. Jelenleg a tanárok nyelvtudásszintjét hivata-
losan még csak az általuk megszerzett nyelvszakos bölcsésztanári 
egyetemi vagy főiskolai diploma „bizonyítja”, hivatalosan nem 
kötelező nyelvvizsgát tenniük nyelvtudásszintjük igazolására.

A közeljövőben változás várható ezen a téren, hiszen már most 
alkalmazzák Ukrajnában a Cambridge-i Egyetem által kidolgozott 
TKT (Teaching Knowledge Test) tesztet, bár ez egyelőre még csak 
az angoltanárok módszertani tudását méri, nem pedig az általános 
nyelvtudásszintjüket. A teszt a nyelvtanárok széleskörű szakmai 
ismereteit vizsgálja három modulban: 1. nyelvi és nyelvtanítási 
háttér, 2. a tanítási folyamat megtervezése, 3. a tanóra levezetése. 
A pedagógusok minősítésének új módszeréről olvashattunk a vi-
lághálón is idén májusban (http://www.karpatalja.ma/karpatalja/
oktatas/a-pedagogusok-minositesenek-uj-modszererol). A hírek 
szerint a jövőben a tanároknak is az emelt szintű érettségi vizsgához, 
a ZNO-hoz hasonló tesztet kell majd írniuk (http://znoclub.com/no-
vyny/823-vchiteli-takozh-skladatimut-testuvannya.html). Még nem 
tudható, mikor valósul meg ez az elképzelés, annyi viszont máris 
bizonyos, hogy Az év angoltanára ukrajnai versenysorozat országos 
döntőjében szereplő angoltanároknak a fent említetett tesztet ki kellett 
tölteniük, ezzel is bizonyítva rátermettségüket és jogosultságukat a 
cím elnyerésére (http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2016/04/08/
profesijni-znannya-vchiteliv-anglijskoyi-na-zaklyuch/).

Napjainkban a kárpátaljai magyar iskolákban dolgozó angolta-
nárok nem angol anyanyelvűek. A nemzetközi szakirodalom ezeket 
a tanárokat non-NEST-nek nevezi (vagyis: non-Native English 
Speaking Teacher) (Medgyes, 1994; Illés és Csizér, 2015). Már több 
mint húsz éve folyik a vita szakmai berkekben, vajon az anyanyelvű 
(NEST – Native English Speaking Teacher) vagy a nem anyanyelvű 
(non-NEST) tanár tanít jobban angolt a nem anyanyelvi környe-
zetben. A téma jeles ismerője-kutatója, Medgyes Péter professzor, 
elismerve az anyanyelvi tanárok érdemeit és előnyeit, amellett tart 
ki állhatatosan, hogy a nem anyanyelvű tanárok sokkal sikeresebbek 
lehetnek az angoltanításban anyanyelvű társaiknál. 

A KUtAtáSról. Kutatásunk során 47 tanár töltötte ki a 
kérdőívünket (45 nő és 2 férfi). Életkorukat tekintve mindannyian 
21–50 év közöttiek. Voltak közöttük kezdők (1–5 év munkaviszony-

nyal), illetve tapasztalt pedagógusok (26–30 év munkaviszonnyal). 
Minden megkérdezett tanár rendelkezik felsőfokú angol szakos 
végzettséggel, ami örvendetes tény, ha összevetjük ezt a tényt egy 
korábbi tanulmány eredményeivel (Fábián, Huszti, Lizák, 2005). A 
résztvevőket önbevallásuk alapján csoportosítottuk nyelvtudásszint 
szerint, a KER szintbesorolásának megfelelően. Ezek szerint B2-es 
tudásszinttel angolból kilencen rendelkeznek, C1-sel 31-en, illetve 
öten a C2 szintet jelölték meg. Két esetben nincs adatunk.

Az 1. számú táblázat azt mutatja, hogy a megkérdezett 
pedagógusok milyen típusú oktatási intézményben dolgoznak 
jelenleg. A táblázatból kitűnik, hogy a válaszadók közül a 
legtöbben középiskolában (20-an – 42,55%), illetve általános 
iskolában (18-an – 38,29%) dolgoznak. Négy gimnáziumi 
(8,51%) és három líceumi (6,38%) tanár is válaszolt a kér-
déseinkre, illetve egy elemi iskolai (2,12%) tanítónő és egy 
óvodapedagógus (2,12%) is részt vett a kutatásunkban.

1. táblázat. A kutatásba bevont pedagógusok megoszlása az 
oktatási intézmény típusa szerint

A kutatásban részt vevő tanárokkal kérdőívet töltettünk ki. Eb-
ben többek között arra kértük őket, önbevallás alapján határozzák 
meg saját nyelvtudásszintjüket a Közös Európai Referenciakeret 
szintbesorolása szerint. Fő kutatási témánkkal kapcsolatban a 
következőkre kérdeztünk rá: összefüggés a tanár angol nyelvtu-
dásszintje és angoltanítási képessége között; összefüggés a tanár 
folyékony angol nyelvtudása és közoktatásbeli hatékonysága, 
sikeressége között; a tanárok szükséges nyelvtudásszintje a külön-
böző szintű oktatási intézményekben az óvodától a felsőoktatásig; 
az angol nyelvtanár nyelvtudásszintjének szerepe az angol mint 
idegen nyelv oktatása szempontjából.

ErEdMéNyEK. A kapott eredmények azt bizonyították, 
hogy a tanárok szerint van összefüggés a tanár nyelvtudásszintje és 
tanítási képessége között. Véleményük szerint a legszerencsésebb 
az, ha a magas nyelvtudásszint kiváló módszertani felkészültséggel 
párosul, mert ekkor érhet el igazi sikereket a tanár. Tizenhárman 
(28%) vélték úgy, hogy hiába rendelkezik valaki kiváló nyelvtu-
dással, ha nem elég felkészült módszertanilag arra, hogy idegen 
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nyelvet tanítson. Ezzel ellentétes az a vélemény, melyet nyolc tanár 
vallott magáénak (17%), miszerint hiába rendelkezik valaki jó taní-
tási képességgel, ha nincs meg a szükséges nyelvtudása. Hét tanár 
(15%) egyenes összefüggést látott a pedagógus nyelvtudásszintje 
és tanítási képessége között, mondván, minél jobban bírja a tanár 
a nyelvet, annál hatékonyabban képes tanítani. Bizonyos fokig 
kapcsolódik a fentiekhez annak a két (4%) tanárnak a véleménye, 
aki úgy tartja, a tanár csak akkor tud sikereket elérni a nyelvtanítás 
terén, ha megfelelő szintű nyelvtudással rendelkezik.

Megkértük a tanárokat, fejtsék ki a véleményüket azzal kapcso-
latban, feltétlenül szükséges-e a folyékony nyelvtudás ahhoz, hogy 
a tanár hatékonyan, sikeresen tudjon tanítani. A legtöbben (18-an 
– 38%) azt vallották, hogy ha a tanár nem beszéli folyékonyan a 
nyelvet, akkor nem is tudhat hatékonyan tanítani. Tizenketten (26%) 
úgy vélekedtek, hogy a folyékony nyelvtudás motiváló erőként 
hathat a gyerekekre, hogy szorgalmasabban tanulják a nyelvet. Öt 
(11%) pedagógus szerint elengedhetetlen, hogy a tanár a gyerekek 
tudásának megfelelő szinten tudjon kommunikálni. Érdekes az a 
gondolatmenet is, mely szerint a tanárnak szüksége van a nyelvtu-
dására, hiszen a tanórák megtartásával még nem ér véget az oktatási 
folyamat (2 tanár – 4%). Egy tanár (2%) nyíltan kijelentette, hogy 
nem folyékony, hanem helyes nyelvtudásra van szükség. Néhány 
nemleges válasz is született, melyekben a tanárok nem a folyékony 
nyelvtudást tartják a legfontosabbnak. Szerintük a hatékonyság 
nagyban függ a tanár tanítási módszereitől is (9 tanár – 19%). 

Mivel hivatalos minisztériumi követelmény erre vonatko-
zóan nem létezik, ezért kutatásunk adatközlőitől megkérdeztük, 
szerintük milyen szintű nyelvtudással kell rendelkeznie az 
angoltanárnak a különböző típusú oktatási intézményekben. 
A szintbesorolást a KER szerint adtuk meg. A kapott eredmé-
nyeket a 2. sz. táblázatban foglaltuk össze.

2. táblázat. Az adatközlők megoszlása a különböző típusú oktatási 
intézményekben szükségesnek vélt tanári nyelvtudásszint szerint

 
A táblázatból kitűnik, hogy az óvodai angoloktatás tekin-

tetében megoszlanak a vélemények, hiszen szinte egyenlő 
arányban vélik úgy a megkérdezettek, hogy a tanárnak elég 
A2, illetve B1 és B2 szinten tudnia angolul. Mindössze hárman 
vannak azon a véleményen, hogy az óvodában angolt oktató 
pedagógusnak C1 szinten kell tudnia angolul.

Az általános iskolai angoloktatással eltérő a helyzet. Itt 
többségben vannak azok, akik azt vallják, a tanárnak legalább 
B2 szinten kell ismernie az angolt. Ami a középiskolai angolok-
tatást illeti, egyre inkább egybeesik a tanárok véleménye, hiszen 
huszonheten (57%) tartják úgy, hogy a tanárnak a C1-es szintnek 
megfelelően kell tudnia az angolt.

Adatközlőink 89%-a (42 tanár) egyetértett abban, hogy 
a felsőoktatásban angol szakos bölcsészképzésben dolgozó 
tanároknak a KER szerinti legmagasabb, C2-es szinten kell 
tudniuk az angolt. Ezzel szemben megoszlott a vélemény azzal 
kapcsolatban, milyen szinten kell ismernie az angolt annak, aki 
felsőoktatásban, de nem az angol szakos képzésben dolgozik. 

A többség itt is a C1 (28 adatközlő – 60%) és a C2 szintet (10 
adatközlő – 21%) említette, azonban nyolcan (17%) elegendő-
nek tartották, ha a tanár csak B2 szinten tud angolul, sőt, volt 
egy adatközlő (2%), aki a B1 szintet jelölte meg. 

A válaszokból kitűnik, hogy adatközlőink mindannyian úgy 
vélik, az angoltanár nyelvtudásszintje fontos szerepet játszik az 
oktatási folyamatban, bár öt esetben (11%) a kérdőívek nem szol-
gáltak részletes magyarázattal erre. Tizenegy (23%) adatközlőnk 
egyetértett abban, hogy minél jobban tudja a tanár a nyelvet, annál 
több tudást képes átadni a tanítványainak, annál színvonalasabb a 
munkája. Ide kapcsolódik az a nézet is, miszerint a nyelvtudás fontos 
szerepet játszik, hiszen ha hibásan beszél a tanár, akkor meg sem tud-
ja helyesen tanítani a nyelvet a tanítványainak (8 adatközlő – 17%), 
illetve a nem megfelelő nyelvtudás csökkenti a tanár munkájának a 
hatékonyságát (4 adatközlő – 9%). A megkérdezettek közül nyolcan 
(17%) hozzátették, azért is lényeges a tanár nyelvtudásszintje, mert 
mindig ő a példa, a motiváció a tanulók számára.

KÖvEtKEZtEtéSEK. A kapott eredmények alapján 
az alábbi tanulságokat vonhatjuk le kutatásunkból:

1. A megkérdezett 47 kárpátaljai angoltanár szerint van ösz-
szefüggés az angoltanár nyelvtudásszintje és tanítási képessége 
között. Úgy vélik, minél magasabb szinten tud a tanár angolul, 
annál eredményesebben tudja megtanítani a nyelvet a tanítvá-
nyainak, annál sikeresebb és hatékonyabb a munkája. Ebből 
következik, hogy ha az angoltanár nem tud elég jól angolul, 
nem is érhet el sikereket a tanításban.

2. Az a legeredményesebb angoltanár, akinél a magas szintű 
nyelvtudás kiváló módszertani felkészültséggel párosul.

3. A hatékony nyelvtanításhoz szükséges a folyékony 
nyelvtudás.

4. A tanár folyékony nyelvtudása jó példa a tanulók szá-
mára, motiválja a diákokat, hogy szorgalmasabban tanuljanak 
a kitűzött cél elérése érdekében. Éppen ezért a pedagógusnak 
meg kell tennie minden tőle telhetőt, hogy jó példával járjon 
elöl nyelvtudásának folyamatos fejlesztésével. 

5. A folyékony nyelvtudás elengedhetetlen, azonban óriási 
szakmai felkészültségre is szükség van a tanár részéről a sikerhez.

6. A nem hivatalos eredmények alapján megállapíthatjuk, 
hogy szerencsés esetben a nem anyanyelvű angoltanárnak az 
óvodában B1-B2-es szinten kell tudnia az angolt, az általános 
iskolában B2-C1-es szint, a középiskolában C1-es szint a kívá-
natos, a felsőoktatási angol bölcsészképzésben C2-es szinten, a 
felsőoktatási nem angol szakos képzésben pedig C1-es szinten 
kell beszélnie az angolt a nyelvtanárnak.

7. Mivel jelen tanulmányunkban a tanárok angol nyelvtudás-
szintjét önbevallás alapján kezeltük/vizsgáltuk/értékeltük, ezért 
további kutatásra (pl. standardizált nyelvtudásszint-mérő teszt 
formájában) van szükség a tanárok valós nyelvtudásszintjének 
megállapításához. 
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A jelenlegi Kárpátalja területén beszélt magyar nyelvváltoza-
tok az évszázadok során peremnyelvjárási jellegükből fakadóan 
mindig is az intenzív nyelvi kapcsolatok színteréül szolgáltak 
(Csernicskó 1995: 129–130, Lizanec 1970: 89), melyekre, aho-
gyan az egyetemes magyar nyelvre is, komoly hatást gyakoroltak 
a keleti szláv (leginkább az orosz és ukrán) nyelvek. A trianoni 
békeszerződés aláírását követően a terület magyar lakossága 
kisebbségi népcsoporttá, nyelve pedig a mindenkori államnyelv-
nek alárendelt kisebbségi nyelvvé vált. Az elmúlt közel másfél 
évszázad során a terület több államalakulat kötelékébe tartozott 
(erre vonatkozóan lásd az 1. táblázatot). Az állami hovatartozással 
együtt a domináns nyelv is többször változott, aminek következté-
ben a két- és többnyelvűség természetes nyelvi folyamat.

1. táblázat. Államnyelvi státusszal bíró nyelvek Kárpátalján 
(1867–2016)

(Forrás: Csernicskó 2013: 18; 435 (1. és 48. táblázat))
 A kárpátaljai magyar nyelvhasználatra nehezedő államnyelvi 

hatás kétrétű (erre vonatkozólag lásd az 1. ábrát): az első része 
a természetes nyelvi kapcsolatok eredményeként megvalósuló 
nyelvi jelenség. A kárpátaljai magyarok ugyanis mindennapi 
kapcsolatban állnak a területen élő szláv lakossággal, s tőlük 
elsajátítanak bizonyos tevékenységeket, átvesznek különféle 
használati eszközöket, s ezekkel együtt spontán módon megta-
nulják azok elnevezéseit is. Az államnyelvi hatás másik, sokkal 
intenzívebben ható oldala az államapparátus által megtervezett.

A kárpátaljai magyar lakosságnak azonban az intenzív ál-
lamnyelvi hatás ellenére máig sikerült megőriznie anyanyelvi 
dominanciáját. Ugyanakkor az ukrán és orosz nyelv hatása még 
azoknál is megmutatkozik, akik egyáltalán nem is beszélik e 
nyelveket, s csak meglehetősen ritkán kerülnek velük kapcso-
latba. Az ukrán és orosz nyelv hatása leginkább a kárpátaljai 
magyar nyelvjárások szókészletének a gyarapodásában, vagyis az 
e nyelvjárásokban meghonosodott ukrán és orosz kölcsönszavak 

Gazdag Vilmos*

A kárpátaljai magyar nyelvjárások orosz és ukrán 
kölcsönszavainak meghonosodási sajátosságairól**

használatában mutatható ki. Az egyes kölcsönszavak elterjedt-
sége és meghonosodási mértéke azonban jelentősen eltérhet 
egymástól. Vannak például olyan kölcsönszavak, amelyek igen 
gyakoriak a kárpátaljai magyarok nyelvhasználatában, s szinte 
teljes mértékben kiszorítják a magyar nyelvi megfelelőiket, míg 
mások csak ritkábban, a magyar nyelvi megfelelőikkel párhuza-
mosan, vagy azoknál kisebb gyakorisággal fordulnak elő.

A kárpátaljai magyarság − más határon túli magyar régiók 
lakosságához hasonlóan − a kisebbségi létből adódóan a minden-
napi kommunikáció során az anyanyelve mellett tehát kénytelen 
a mindenkori államnyelve(ke)t is használni (Csernicskó–Márku 
2007: 14), mely természetesen hatással van az anyanyelvi kom-
munikációra is. Ugyanis az effajta másod- vagy államnyelvi 
hatások következtében az egyes országokban a magyar nyelvnek 
sajátos, könnyen azonosítható jellegzetességeket mutató változatai 
alakultak ki (Szilágyi 2008: 105–106). A fent vázolt jelenségek 
következtében kijelenthető, hogy Kárpátalja területe a nyelvi 
interferenciák kutatásának „természetes nyelvi laboratóriuma”, 
hiszen itt a nyelvi kapcsolatok és a kétnyelvűség minden fajtája jól 
tanulmányozható (Ladčenko 1993: 207). Jelen munka keretében 
azonban nem a kétnyelvűséggel vagy annak fajtáival, hanem a két-
nyelvűségi helyzet következtében meghonosodott orosz és ukrán 
lexikai elemekkel, az azokat ért változásokkal kívánok foglalkozni.

A kölcsönszavak meghonosodási folyamata
A különböző nyelvhasználati színtereken jelentkező másod- 

és államnyelvi hatások, valamint az azok nyomán meghonoso-
dott kölcsönszavak megfigyelése révén figyelemmel kísérhető 
az egyes szavak meghonosodási folyamata is. Ezt a 2. ábrával 
tudjuk szemléltetni, amelyben jól kirajzolódik az, hogy a köl-
csönszavak legnagyobb számban a beszélt nyelvi színtereken 
honosodnak meg, s folyamatosan csökkenő számmal haladnak 
végig a különböző írott színtereken át a kodifikációig.

Az átvett kölcsönszavak jelentős része megtartja eredeti 
hangalakját és jelentését is, azaz közvetlen kölcsönszóként ho-
nosodik meg nyelvünkben : pl. bint, brakk, dohovor, konszpekt, 
májka, remont, szosziszki stb. A meghonosodás során a köl-
csönszavak olyan változásokon is átesnek, melyek lezajlása révén 
jobban igazodnak a magyar nyelv sajátosságaihoz, vagy melyek 
révén akár több alakban is használatossá válnak. A továbbiakban 
a különféle alakváltozatoknak a hangtani alapon végbemenő 

*A szerző nyelvész, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 
Főiskola Filológiai Kara Magyar Tanszéki Csoportjának adjunktusa.

**Az Emberi Erőforrások Minisztériuma ÚNKP-17-3 kódszá-
mú Új Nemzeti Kiválóság Programjának támogatásával készült.

1. ábra: Az államnyelvi hatás megnyilvánulási formái 
(Saját szerkesztés)
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módosulásait és a létrejött alakváltozatokat kívánom bemutatni.
többalakú keleti szláv kölcsönszavaink
Lanstyák István (2006a; 2006b: 75–100) a ht-lista kapcsán külön 

is kitér az alakváltozatok problematikájára, megjegyezve azt is, hogy 
az alakváltozatok vizsgálatát három aspektusból kell megközelíteni: 

1. az egy-egy állami (határon túli) változaton belül hasz-
nálatos alakváltozatok (pl. Ukrajna hivatalos fizetőeszköze a 
hrivnya : hriveny; grivnya : griveny);

2. a közmagyar és a határon túli magyar nyelvváltozatokban 
jelentkező alakváltozatok (infarktus : infarkt);

3. az egyes határon túli nyelvváltozatok egymáshoz viszo-
nyított alakváltozatai (pl. a gyümölcslé jelentésben használt 
szok : szók : szokk : szukk).

Ugyanakkor Lanstyák (1996) arra is felhívja a figyelmet, 
hogy „a jelenlegi politikai realitásokat figyelembe véve a legjobb 
megoldás bizonyára az volna, ha az egyes központok nyelvter-
vezői az egyetemes magyarnak tekintett magyarországi központi 
nyelvváltozat erőltetése helyett egy új, kompromisszumos standard 
létrehozásán fáradoznának, amely – több alakváltozat kodifikálásá-
val – a maga rugalmassága folytán képes lenne magába fogadni a 
mostani állami változatok legfontosabb eltéréseit. A szókészletben 
így létrejövő »szinonimasorok« tagjai közül – melyek egyformán 
standardnak minősülnének – az egyes központok beszélői a maguk 
szükségletei szerint válogatnának”. Viszont felhívja a figyelmet 
arra is, „hogy sem az egyetemes standard, sem pedig az egyes 
állami változatok saját standardjai nem fogadhatnak be korlátlan 
mennyiségben újabb alakváltozatokat” (uo.).

A kölcsönszavak, amint azt Lanstyák (2006b: 75) is megjegy-
zi, olyan sajátos elemei a regionális nyelvváltozatoknak, amelyek 
általában csak nemrég kerültek be azokba, s ezért a végleges 
megszilárdulás hiánya, illetve a két nyelv eltérő hangállománya 
miatt sokszor több alakban is használatosak. A kárpátaljai magyar 
nyelvjárásokban meghonosodott keleti szláv lexikai elemek kö-
zött is sok olyat találhatunk, melyek egyidejűleg több alakban is 
használatosak. Az alakváltozatok létrejöttének mikéntje alapján 
több csoportot is el tudunk különíteni. A továbbiakban ezeket 
próbáljuk meg rövid összefoglaló keretében bemutatni.

I. Az eltérő hangalakú orosz és ukrán szó is meghonosodott:
1. Hosszú-rövid mássalhangzók eltérése: gripp ~ grip (ukr. 

грип; or. грипп). Ehhez kapcsolódóan meg kell jegyezni azt is, 
hogy az orosz nyelvi elemet az anyanyelvi beszélők ugyancsak 
rövid mássalhangzóval ejtik, vagyis kiejtésben nem tér el az 
ukrán nyelvi megfelelőjétől. A hosszú mássalhangzó ejtése 
tehát magyar nyelvi sajátosság, amelyre a közmagyar nyelvben 
a stop szó hosszú p-vel való ejtése is igazolásként szolgálhat.

2. e < i hangok eltérése: perejezd ~ perejizd (ukr. переїзд, 
or. переезд); szvetafor ~ szvitafor, ill. szvetlafor ~ szvitlofor 

(ukr. світлофор; or. светофор); misálka ~ mesálka, ill. misalka 
~ mesalka (ukr. мішалка; or. мeшалка); beszedka ~ beszidka 
(ukr. бесідка; or. беседка); szetka ~szitka (ukr. сітка; or. сетка).

3. Egyéb eltérések: bástya ~ básnya (ukr. башта; or. башня) 
a bástya alakváltozat esetében a magyar nyelvi bástya alapján 
ugyancsak analógiás hatást lehet feltételezni; rozkladuska ~ 
raszkladuska (ukr. розкладушка, or. раскладушка).

II. Egyes és többes számú alakok párhuzamos megho-
nosodása: usánka ~ usánki (or. ушанка); tumbocska ~ tum-
bocski (ukr., or. тумбочка); szosziszka ~ szosziszki (ukr., or. 
сосискa); bánka ~ bánki (ukr., or. банка); szkrepka ~ szkrepki 
(or. скрепка); kurtka ~ kurtki (ukr., or. куртка); bulocska ~ 
bulocski (ukr., or. булочка).

III. Hangzóelhagyás:
1. szóeleji: szpecovka ~ pecovka (or. спецовка); zberkassza 

~ berkassza (or. сберегательная касса     сберкасса);
2. szóbelseji: marsrutka ~ marsutka (ukr., or. маршрутка); 

povesztka ~ poveszka (or. повестка).
Iv. Hangzóbetoldás:
A magyar nyelvben meghonosodott idegen nyelvi elemek hang-

tani sajátosságai kapcsán a leggyakrabban hangoztatott nézet az, 
hogy az átvett szavakban a mássalhangzó-torlódások feloldódnak, 
egyszerűsödnek. A kárpátaljai magyar nyelvjárásokban meghono-
sodott kölcsönszavak között találunk olyanokat is, amelyekben épp 
e tendencia fordítottja figyelhető meg, vagyis a szavakban a magyar 
nyelvi beszélők mássalhangzó-torlódásokat hoznak létre.

1. szóbelseji: zakuszka ~ zakusztka (ukr., or. закуска); sifer 
~ slifer (ukr., or. шифер);

2. szóvégi: pricep ~ pricept (or. прицеп).
v. Nyúlás:
1. szóbelseji: pelmenyi ~ pelmennyi (ukr. пельмені, or. 

пельмени);
2. szóvégi: spric ~ spricc (ukr., or. шприц); buket ~ bukett 

(ukr., or. букет), itt ugyancsak érvényesek a stop szó kapcsán 
fentebb leírtak.
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– 1954-ben születtem Me-
zőváriban. Édesapámék mó-
dos gazdák voltak, jelentős 
birtokkal, jószágállománnyal, 
mezőgazdasági gépekkel 
– még cséplőgépük is volt – 
vázolja fel a családi hátteret 
beszélgetőtársam. – Aztán, 
persze, a kollektivizáláskor 
mindent elvett tőlük a szov-
jethatalom. De már nagyon 
előreszaladtunk… 

A II. világháború idején 
édesapámat is besorozták a 
magyar honvédségbe, és Bu-
dapesten állomásozva érte 
meg – közlegényként – 1944 
őszét. Már a nyilas puccs után 
történt, hogy a századparancs-
nokuk – látva, hogy a további 
harc értelmetlen – hazaengedte 
a katonáit, köztük jó apámat 
is, ám még ki sem értek Bu-
dapestről, amikor nyilas kar-
hatalmisták elfogták, és falhoz 
állították őket mint katonaszö-
kevényeket. Kevésen múlt, 
hogy nem kaptak golyót. Ám, 
hál’ Istennek, végül beosztották 
őket egy másik alakulathoz. 
Az ostrom idején édesapám 
hadifogságba esett, s előbb 
a romániai Focsani hatalmas 
hadifogoly-gyűjtőtáborába, 
majd a Donyec-medencébe 
hurcolták. Kelet-Ukrajnában 
újjáépítési munkálatokat kellett 
végeznie a bányavidéken. Az 
ellátás „természetesen” csap-
nivaló volt, ráadásul hastífuszt 
kapott, s Isten után csak egy 
német hadifogoly katonaorvos-
nak köszönhette, hogy felépült. 
1945 végén engedték haza. 
Megnősült, majd – miután 
szülőfalumban is „egybever-

„Nemzeti öntudattal vérteztük fel a diákokat”
A határon túli magyar nemzetrészek közül hol az egyikre, hol a másikra vetül rá az erőszakos asszimilációs törek-

vések árnyéka, mert a nacionalista csőlátásban „szenvedő” szélsőségesek nem képesek elfogadni, hogy az országuk 
területén élő őshonos nemzeti kisebbségeknek egyszerűen joguk van megmaradni azoknak, akiknek Isten teremtette 
őket. Az asszimilációs törekvések kapcsán gyakran szegeződnek e közösségekre, oktatási rendszerükre a soviniszta 
„nehéztüzérség lövegei”. Majd a csőtorkolatok ontani kezdik az asszimilációt célzó törvénytervezeteket, valamint a hazug, 
nemzetiségellenes propagandát. Ám mindig voltak, vannak és lesznek nagybetűs Tanárok, akik nehéz időkben sem adták, 
adják fel ama nemes harcot, hogy nemzeti öntudatot csepegtessenek a fogékony diákfejekbe, és szakmai-érdekvédelmi 
szervezetek tagjaiként, különböző szintű vezetőiként szolgálják az anyanyelvű oktatás ügyét. Ezúttal a Pedagógusportréban 
ezen újkori „végvári vitézek” egyikét, a Mezővári II. Rákóczi Ferenc Középiskola és a Halábori Általános Iskola volt törté-
nelemtanárát, a KMPSZ korábbi irodavezetőjét, az immár nyugdíjba vonult Berki Károlyt mutatjuk be. 

ték” a kolhozt – édesanyámmal 
együtt a kollektív gazdaságban 
helyezkedett el.

– Mikor, hol kezdte iskolai 
tanulmányait, s miként ébredt 
fel érdeklődése a történelem 
iránt?

– 1961. szeptember 1-jén 
léptem át elsős kisdiákként a 
Mezővári Középiskola küszö-
bét. A tanintézet a Beregszászi 
járás azon iskolái közé tartozik, 
melyeket (a mezőkaszonyi és a 
nagyberegi iskolákkal együtt) 
már 1953-ban középiskolai 
rangra emeltek. Ötödikes-hato-
dikos tanulóként megengedték, 
hogy leselejtezett könyveket 
vigyek haza az iskolai könyv-
tárból, én pedig „beleszeret-
tem” a regényekbe. Imádtam 
őket. Főleg Jókait, Mikszáthot 
és Móriczot olvastam, és meg-
kedveltem mind a magyar 
irodalmat, mind a magyar 
történelmet. Kilencedikes-tize-
dikes koromban a tanári pálya 
is vonzani kezdett. Szerettem 
volna átadni a történelmi isme-
reteket a gyerekeknek, lehető-
leg az igaz történelmet, akár a 
sorok közé rejtve is. Amellett 
a pedagógusokat abban az 
időben még nagy társadalmi 
megbecsülés övezte, mind a 
diákok, mind a szüleik részé-
ről. Teljesen más világ volt az, 
mint a mai.

Egyszóval: engem a tanári 
pálya vonzott, míg édesapám 
azt szerette volna, hogy me-
zőgazdasági vonalon tanuljak 
tovább. A helybeli kolhoz ve-
zetősége szintén arra ösztökélt, 
hogy az agronómusi pályára 
lépjek, s a gazdaság vezetői 

meg is sértődtek, amiért nem 
azt az utat választottam. Fel-
vételiztem az Ungvári Állami 
Egyetem magyar szakára, de 
sikeres vizsgáim ellenére sem 
sikerült bejutnom, így otthon 
maradtam, majd megkaptam a 
katonai behívómat, s két és fél 
évet szolgáltam le Csernyivci-
ben és Lembergben. Speciális 
alakulathoz kerültem, ahol fel-
derítőkké képeztek ki minket. 
Rengeteget gyakorlatoztunk, 
s nemcsak nappal, hanem éj-
szaka is. Volt például éjszakai 
lövészet, aztán 15 kilométeres 
futás teljes felszerelésben. Ke-
mény volt, de bírtam, mert már 
16 évesen a Vári Kalász felnőtt 
csapatában futballoztam, ahol a 
kapus posztját kivéve minden 
poszton játszottam, hátvédként 
is, középpályásként is, csatár-
ként is, így a katonaságnál sem 
esett nehezemre a nagyfokú 
fizikai megterhelés.

 – A községi futballcsapat 
melyik bajnokságban játszott 
annak idején?

– A megyeiben, ahol az 
egyik legjobb csapatnak számí-
tott. Bejártuk egész Kárpátalját, 
s érdekes volt megtapasztalni, 
hogy fent, a verhovinai telepü-
léseken nagyon sok középkorú 
ember beszélte a nyelvünket, 
amelyet még a „magyar világ-
ban”, az iskolában sajátítottak 
el. Többnyire nem is tapasztal-
tunk ellenérzést irányunkban, 
de voltak olyan települések is, 
ahol a szurkolók „magyar fa-
siszták!”-at kiabáltak be a pálya 
mellől, például Volócon. Ám 
miután mi fogadtuk az ottani 
játékosokat és a velük érkezett 
szurkolókat, s a meccset köve-
tően jól megvendégeltük őket 
bográcsgulyással, elpárologtak 
a nacionalista érzéseik…

– Hogyan lett történelemta-
nár, melyik történelmi korszak 

Berki Károly
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érdekelte a legjobban, és mi-
ként tudott „igaz történelmet” 
átadni a diákjainak?

– Leszerelésem után, 1975-
ben felvételiztem az Ungvári 
Állami Egyetem történelem 
szakára. Négy vizsgát kellett 
letennem: magyar nyelv és 
irodalom írásbelit és szóbelit, 
történelem-, valamint idegen- 
nyelv-vizsgát. Számomra ezek 
a megmérettetések nem voltak 
nehezek, mert korábban sok 
szépirodalmi művet, illetve 
történelmi munkát olvastam. 
Négyesekre, ötösökre tettem 
le a vizsgákat, s megjegyzem, 
akkor történelemből is magyar 
nyelven felvételizhettünk. 
Fel is vettek, s megkezdtem 
tanulmányaimat a levelező 
tagozaton, miközben otthon a 
kolhoz villanymotorokat sze-
relő üzemegységében dolgoz-
tam. Legjobban a középkor 
érdekelt, de fogékony voltam 
az I. világháború utáni korszak 
iránt is. Évfolyammunkáimat 
és a diplomamunkámat is 
Mezővári történetéről írtam, 
a forrásanyagokat a helyi re-
formátus egyházközség iratai 
közül, illetve a beregszászi 
és az ungvári levéltárakban 
gyűjtöttem fel. 

Szülőfalumban helyez-
kedtem el. 1981-től az esti 
iskolában tanítottam, aztán 
pedig a középiskola egyik 
történelemtanára lettem. A 
tantestület gyorsan befogadott, 
hiszen sok tagja korábban 
engem is tanított. S miként 
lehetett igaz történelmet oktat-
ni? Vettem a bátorságot, és be-
széltem a gyerekeknek arról, 
miként hurcolták el 1944-ben 
a Gulágra a kárpátaljai magyar 
férfiakat, 1945 után pedig 
miként tették földönfutókká a 
falusi gazdákat, elvéve tőlük 
földet, jószágot. Pedig az 
iskolai folyosón „megbízott 
személyek” hallgatóztak a 
tantermek ajtói előtt, az igaz-
gató pedig figyelmeztetett, 
hogy „túl élesen” fogalmazok 
az óráimon… Hát tényleg 
„élesen” fogalmazhattam, 
mert egy ízben – a ’80-as 
évek közepén történt – a tör-

ténelemóra után a folyosóról 
hangoskodás szűrődött be az 
osztályterembe, kiléptem az 
osztályból, és halottam, amint 
a diákjaim azt kiabálják: „Le 
a kommunistákkal!” A „sike-
res” történelemóra után időbe 
került, míg sikerült lecsitítani 
őket… De Magyarország 
történelméről is beszéltem a 
gyerekeknek a világtörténe-
lem-órákon. Emellett a fele-
ségem, aki alsós tanítónőként 
dolgozott az iskolánkban, az 
elemi osztályokban igyekezett 
nemzeti érzéseket plántálni 
a gyermekfőkbe, úgyhogy jó 
párost alkottunk: amit ő el-
kezdett, azt én folytattam. Így 
nemzeti öntudattal vérteztük 
fel a diákokat.

1988-ban azután sor ke-
rült a magyar nép története 
tantárgy bevezetésére. Több 
történelemtanárral együtt szak-
mai továbbképzéseken vettem 
részt Vásárosnaményban, Bu-
dapesten, majd Beregszászban. 
A budapesti Eötvös Loránd 
Tudományegyetem tanárai 
összeállították a tankönyvet, s 
fakultatív tantárgyként oktatni 
kezdtük – már hivatalosan – a 
magyar történelmet. Ugyan-
ebben az esztendőben rendez-
hettünk első ízben március 
15-ei ünnepséget az iskolában. 
A magyar nyelv és irodalom 
szakos tanárral együtt engem 
bíztak meg a rendezvény meg-
szervezésével, a járási párttit-
kár azonban kikötötte, hogy 
csak úgy emlékezhetünk meg 
az 1848-as forradalomról és 
szabadságharcról, ha egyúttal 
a tanácsköztársaságról is meg-
emlékezünk. Erre kifakadtam, 
feltéve a költői kérdést, hogy 
mi köze van a tanácsköztársa-
ságnak a ’48-as forradalomhoz, 
és a rendezvényen – bár a já-
rási pártbizottság képviselői is 
megjelentek ott – egy szót sem 
szóltunk 1919 eseményeiről.

– Miként került kapcsolatba 
a Kárpátaljai Magyar Pedagó-
gusszövetséggel (KMPSZ), s 
milyen munkát végzett a szer-
vezet irodavezetőjeként?

– Már 1994-től részt vettem 
a Pedagógusszövetség mun-

kájában a megyei szervezet 
elnökségi tagjaként. Emellett 
körzetvezető is lettem, hoz-
zánk tartozott Mezővárin kívül 
Halábor (ahol a ’90-es évek 
közepétől – a mezővári óráim 
mellett – szintén történelmet 
oktattam az ottani általános 
iskolában), valamint Borzso-
va, Badaló, Gecse, Csoma és 
Macsola. Feljártuk az ottani 
iskolákat, felmértük, milyen a 
helyzetük, mire lenne leginkább 
szükségük. 2001-ben aztán 
a KMPSZ módszertani köz-
pontjának munkatársa lettem, 
2008-ban pedig elvállaltam a 
KMPSZ megyei irodájának a 
vezetését is. A halábori állásom-
ról lemondtam, Mezőváriban 
azonban továbbra is tanítottam. 

Milyen munkát végez-
tem irodavezetőként? Nagyon 
sokrétű volt a munkánk. Ta-
nulmányi versenyeket, nyári 
táborokat, szülőföldi és ma-
gyarországi továbbképzéseket 
szerveztünk, magyarországi 
nyári táborokba utaztattuk a ta-
nulmányi versenyeken legjobb 
eredményt elérő gyerekeket. A 
fő cél a kárpátaljai magyar is-
kolák és pedagógusok segítése, 
támogatása volt. Emellett, ter-
mészetesen, az anyaországgal 
és a határon túli magyar peda-
gógus-érdekvédelmi szerve-
zetekkel való kapcsolattartást 
is nagyon fontosnak tartottuk. 
2002 után nehezebbé vált a 
helyzetünk, mert az anyaország 
szocialista kormányai nem 
nagyon voltak segítőkészek 
irányunkban, megcsappantak 
a magyarországi támogatások, 
idehaza pedig támadások értek 
minket. Így szinte túlélésre 
kellett berendezkednünk. 2010 
óta gyümölcsöző és szerteága-
zó kapcsolatokat ápolunk a 
Fidesz–KDNP kormányzattal.

– A KMPSZ egyik vezető 
beosztású tisztségviselőjeként 
találkozhatott a felvidéki, erdé-
lyi, délvidéki magyar pedagó-
gus-érdekvédelmi szervezetek 
képviselőivel. Összehasonlít-
ható az ottani magyar oktatási 
rendszerek helyzete a miénk-
kel? Őket is érik támadások, 
mint bennünket? 

– Természetesen rendszere-
sen találkoztam velük, s az évek 
során szoros kapcsolat alakult 
ki közöttünk. A helyzetük több 
tekintetben hasonló a miénk-
hez, hiszen ők is kisebbségi 
helyzetben vannak, de eltérések 
is akadnak, ami részben az 
ottani magyar nemzetrészek 
nagyságából, politikai súlyá-
ból fakad, hiszen az erdélyiek 
tízszer annyian vannak, mint 
mi, és a Felvidéken, illetve a 
Délvidéken is több százezer 
magyar él. Oktatási hálózata-
ikat érték és érik támadások, 
de olyan erős támadásra, mint 
amilyen most minket sújt, még 
nem volt példa.

– Milyeneknek látja az 
esélyeinket az új ukrán okta-
tási törvény bennünket sújtó 
passzusai elleni harcban?

–  A KMPSZ és a KMKSZ 
mindent megtesz, hogy meg-
védjük az oktatási rendszerün-
ket, az anyaország is támogat 
minket, de nem látható előre, 
hogy mit hoz a jövő. Most a 
kárpátaljai magyarság meg-
maradása, léte a tét. Az ukrán 
kormány nagyon eltökélt, 
hogy életbe léptesse az el-
fogadott törvényt. Ha szük-
séges, túlélési stratégiát kell 
kidolgoznunk, de az esélyeink 
természetesen megnöveked-
nek, ha minél több oldalról, 
és egymással együttműködve 
küzdünk az oktatási törvény 
megváltoztatásáért.

– Mi a pedagógusi ars 
poeticája?

– Aki nemzetben gondol-
kodik, annak az a célja, hogy 
megmaradjon ez a maroknyi, 
már több mint ezeregyszáz éve 
itt élő kárpátaljai magyar nem-
zetrész. És a magyar nemze-
tiségű tanároknak szívvel-lé-
lekkel, felelősségtudattal kell 
munkálkodniuk, tanítaniuk, 
nem feledve, hogy nagyon jól 
fel kell készíteni az életre az 
itteni magyar gyerekeket, mert 
kisebbségi helyzetben sokkal 
több energiát kell fordítaniuk 
az érvényesülésre, mint a 
többségi nemzethez tartozó 
társaiknak.

lajos Mihály
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A Schönborn család tagjai a munkács-szentmiklósi do-
mínium uraiként és főispánokként kétszáz évig meghatározó 
szerepet játszottak Bereg vármegye életében, ám családtörté-
netük napjainkig nincs maradéktalanul kidolgozva a magyar 
szakirodalomban. Az alábbiakban a család eredetét szeretném 
felvázolni, s hogy miként lettek a Schönbornok középkori lo-
vagi családból Európa egyik meghatározó grófi famíliájává és 
Kárpátalja mai területének legnagyobb birtokosaivá. 

A Schönborn család eredete a középkorra vezethető vissza. Több 
forrás ismert a származásukkal kapcsolatban, ezek állításait azonban 
nem lehet ellenőrizni. E források közé tartozik a család magyarországi 
honosítási okmánya, amely szerint a Schönbornok már a keresztes 
háborúkban is részt vettek, mint például Schönborn Eukár, aki egy 
Rhodoson talált sírkő felirata alapján 1118-ban járt a Szentföldön. 
Az oklevél említést tesz továbbá II. Eukár lovagról 1213-ból, Albert 
király Ervin nevű tábornokáról, valamint I. Rudolf cseh hadjáratbeli 
hadvezéréről, Schönborn Konrádról, és Gerhardtról, aki 1386-ban 
Lipót osztrák herceg oldalán esett el a svájci hadjárat során a sempachi 
ütközetben. Egy korábbi, 1670-es okirat alapján a család első ismert 
őse von Schönborn Eucharius lovag volt a XII. századból.

A család tagjaira vonatkozó első biztos adatok Heinrich von 
Schönborn 1284. évi haláláról szólnak. A család nevét adó birto-
kukról, Schönbornról pedig 1373-ban tudósít a legelső forrás a 
Katzenelbogen grófságbeli Gilbrecht von Schönborn (?–1383) 
kapcsán, s V. Eberhard gróf vazallusának birtokaként említik. 
Katzenelbogen kastélya 1095-ben épült Közép-Németországban, 
a Lahn folyó mentén. A grófság a Rajna vízi útvonalának és a 
Frankfurtba vezető kereskedelmi utaknak köszönhetően magas 
vámjövedelmekhez jutott, valamint jelentős ezüstbányákat 
birtokolt, és nagy terület, valamint több város is a fennhatósága 
alá tartozott, köztük Offenbach, Gießen, Limburg és Diez is. A 
Schönborn család birtoka Diez városa mellett terült el. Egyes 
történészek a Schaumburgok vazallusainak is gyanítják a Schön-
bornokat, a nevüket is innen eredeztetve. 

A katzenelbogeni grófi család németországi ága 1479-ben ki-
halt, ezután a terület sokáig vita tárgyát képezte Hessen és Nassau 
között. Végül 1557-ben Hessen hercegséghez került a tartomány. 

A Schönborn család tagjai egészen a kora újkorig a régió föl-
desurai voltak. Ekkor kezdődött a család felemelkedése, miután 
tagjai a Szent-Római Birodalomban, ezen belül a Majna-vidéken 
és Frankföldön számos jelentős egyházi méltóságot töltöttek be, 
majd 1663-tól birodalmi bárói, 1701-től pedig grófi címet szereztek.

A család felemelkedése Schönborn György (1574–1613) gyer-
mekeivel kezdődött. Schönborn János Fülöp (1605–1673), Schön-
born György fia az eschbachi kastélyban született 1605. augusztus 
6-án. Tanulmányait Weiburgban, Orleans-ban és Sienában végezte. 
1621-től klerikus Würzburgban, 1626-tól pedig Mainzban. 1642. 
szeptember 8-án Würzburg püspöke lett, majd 1647. november 
19-től mainzi érsek, s ezzel választófejedelem is. A protestánsokkal 
szemben toleráns politikát folytatott, igyekezett fellendíteni a har-
mincéves háború után a püspöksége területét, hozzá köthető Mainz 
erődítményeinek kiépítése. Habsburg-ellenes politikát folytatott, és 

Pohilecz Szilveszter*

A Schönbornok Bereg vármegyében
I. rész

*A szerző történész, a Debreceni Egyetem PhD-hallgatója.

XIV. Lajos francia király oldalán állt. Részt vett a harmincéves há-
ború béketárgyalásaiban, és ott volt a vesztfáliai béke aláírásánál is. 

A franciák törökbarát politikája ellenére komoly figyelmet szentelt 
a török háborúknak. Erdély 1657-es megtámadása idején létrehozta 
más német fejedelmekkel és hercegekkel, valamint a svéd királlyal a 
török- és Habsburg-ellenes első Rajnai Szövetséget. Kinyilvánította, 
hogy csak akkor hajlandó I. Lipótra adni a voksát a német-római 
császárválasztáson, ha segítséget nyújt II. Rákóczi Györgynek. (Lipót 
ígéretet tett erre, de császárrá választása után közölte IV. Mehmed 
szultánnal, hogy nem kíván beavatkozni a török–erdélyi konfliktusba.) 

Schönborn János Fülöp 1663-tól wormsi püspök is lett. Az 
1663-as osztrák–török háború alatt Zrínyi Miklós horvát bán, Ná-
dasdy Ferenc országbíró és Wesselényi Ferenc nádor küldöttséget 
menesztett Regensburgba, ahol találkoztak az érsekkel. János 
Fülöp megígérte, hogy csapatokat küld Magyarországra. A több 
mint hétezer fős rajnai sereg aktívan részt is vett a török elleni 
háborúban. Mélységesen felháborította a vasvári béke, s titokban 
támogatást ígért a Habsburgok ellen Zrínyi Miklósnak, majd 
Wesselényi Ferencnek is. 1673. február 12-én halt meg Würz-
burgban, a mainzi katedrálisban helyezték örök nyugalomra. 

Schönborn Fülöp János (Forrás: wikipédia)

Ebben az időben a Schönbornok jelentős birtokokkal gya-
rapították a családi vagyont a Német Birodalomban. Fülöp 
János Würzburg püspökeként és mainzi érsekként tekintélyes 
területeket irányított, illetve vásárolt meg. Testvére, Schönborn 
Fülöp Erwin (1607–1668) 1661-ben megvásárolta Weinbachot, 
a freisenfelsi kastélyt és Heusenstammot. Az ő fia, Schön-
born-Buchheim Melchior Frigyes (1644–1717) 1654-ben a 
geisenheimi kastélyt, 1671-ben Reichelsburgot szerezte meg 
a család számára. Ő építette székhelyéül a Schönborner Hoftot 
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Asschaffenburgban 1673–1681 között, majd Heusenstammot 
a fiának, Anzelm Ferencnek (1681–1726) adta. 1710-ben 
megvásárolta az alsó-ausztriai Göllersdorfot, Mühlberget és 
Aspersdorfot a később kihalt Buchheim grófjaitól, és innentől 
kezdve a család tagjai a Buchheim grófja címet is viselték. 

Melchior fia, Rudolf  Ferenc (1677–1754) 1701-ben Eleonore 
von Hatzfelddel kötött házassága révén megszerezte a család 
számára a felesége által előző férjétől, von Dernbach gróftól 
megörökölt karintiai birtokokat, Arnfelst és Waldensteint, illetve 
felesége után az övé lett a frankföldi Wiesentheid, ezen felül 
pedig a házassággal a család tagjai 1701-től grófi címet viseltek.

Melchior Frigyes többi gyermeke szintén magas pozí-
ciókat töltött be ebben az időben, például Franz Georg von 
Schönborn, Ferenc György (1682–1756) Trier herceg-érseke, 
választófejedelem, Prüm apátja, Worms herceg-püspöke volt; 
Schönborn Damian Hugo Fülöp (1676–1743) bíboros, Spyer 
herceg-püspöke, Weißenburg apátja; Schönborn Fülöp János 
Ferenc (1673–1724) Würzburg herceg-püspöke lett.

A mai Kárpátalja területe szempontjából az első jelentősebb 
tagja a családnak Schönborn Lothár Ferenc (1655–1729) volt. 
1655. október 4-én született Steinheimben. Apja, Schönborn 
Fülöp Ervin, Melchior Frigyes testvére volt. Tevékenységét 
egész élete során a Habsburgok iránti hűség jellemezte. Hatására 
tért át a katolikus hitre Erzsébet Krisztina braunschweig–wol-
fenbütteli hercegnő és kötött házasságot 1707. május 1-jén 
Bambergben VI. Károllyal (III. Károly magyar királlyal), 
akitől ezért hálából 100 000 guldent kapott. (Ebből építette 

meg a weisensteini kastélyt Pommersfeldben). 1711-ben ma-
inzi választófejedelemként támogatta a későbbi VI. Károly 
német-római császárrá választását, majd anyagilag is pártolta az 
uralkodót. A XVIII. század elején, a törökkel folytatott harcok 
során, saját költségén állított fel egy dragonyos ezredet, amelyet 
Schönborn-ezrednek neveztek, s amely 1717-ben a császáriak 
oldalán részt vett Belgrád ostromában. Az ezred parancsnoka 

Lothár Ferenc unokaöccse, gróf Schönborn Anzelm Ferenc 
császári tábornagy volt. A kilencéves háború és a spanyol örö-
kösödési háború alatt elpusztult mainzi választófejedelemséget 
újból talpra állította, megreformálta a közigazgatást, az adózást, 
új törvénykönyvet adott ki. 

1726-ban III. Károly király a Habsburg-ház iránt tanúsított 
hűsége jutalmául Schönborn Lothár Ferencnek adományozta a 
munkács-szentmiklósi uradalmat, a munkácsi vár kivételével. 
Az uradalom a maga idejében Közép-Európa egyik legnagyobb 
birtokteste volt, amely Bereg vármegye területének a 66%-át tette 
ki. Területe összefüggő egészet alkotott az Északkeleti-Kárpátok 
hegyeitől le egészen a Beregszász–Nagymuzsaly szőlővidékig, 
valamint a Tisza-parti rónaságig. A nagy erdőkön, legelőkön és 
szántóföldeken kívül egy jelentős várost (Munkács), három várat, 
hat mezővárost és 181 falut foglalt magába.

 A munkács-szentmiklósi uradalom Bereg vármegye terü-
letén (a szerző saját szerkesztése)

Lothár Ferenc a család vagyonának egyben tartása végett 
1711-ben hitbizományt hozott létre, amely Melchior 1717-es 
halálát követően szükségessé is vált, és amelynek hivatalos szer-
ződését csak 1719. november 17-én írták alá a család férfitagjai. 
A hitbizomány osztrák és német birodalmi ágra oszlott, élére 
gróf Schönborn-Buchheim Wolfsthal Ferenc Ervin és az uno-
kaöccse, gróf Schönborn-Buchheim Wolfsthal Anzelm Ferenc 
került. Megállapították az öröklési rendszert, valamint kikötötték, 
hogy a vagyon birtokosa egy éven belül köteles megházasodni 
a család jövőjének fenntartása végett. A birtok örököse csakis 
római katolikus vallású lehetett. Gróf Schönborn Lothár Ferenc 
1729-ben Mainzban meghalt, de a munkács-szentmiklósi ura-
dalmat egy 1728. szeptember 29-én kelt szerződésben átruházta 
unokaöccsére, gróf Schönborn Frigyes Károly (1664–1746) 
bambergi és würzburgi püspökre. Az 1731. június 4-én kelt 
királyi adománylevél értelmében a hitbizomány Frigyes Károly 
tulajdona maradt annak halálig, majd az elsőszülöttségi jog sze-
rint Schönborn Anzelm Ferenc császári tábornagy fiai örökölték.

Schönborn Frigyes Károly volt tulajdonképpen az első Schön-
born-gazda a régi Rákóczi-birtokon. Mainzban született 1664. július 
26-án, Melchior Frigyes gróf második fiaként. Az aschaffenburgi 

Schönborn Lothár Ferenc 
(Forrás: http://www.bildindex.de/document/obj20930094/

fmd493371/?part=2)
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jezsuita gimnáziumban tanult 1681-től, majd miután würzburgi, 
mainzi és római tanulmányait befejezte, nagybátyja, Lothár Ferenc 
megbízására diplomáciai képviseletekben vett részt Lengyelor-
szágban, Svédországban, Poroszországban és Szászországban. 
Lothár Ferenc 1705-ben egy dragonyosezredet bocsát Savoyai 
Jenő parancsnoksága alá, aminek elismeréseként a császár Frigyes 
Károlyt alkancellárrá nevezte ki. A spanyol örökösödési háború alatt 
sikeresen közvetített a pápa és a császár között. 1705–1731 között 
birodalmi alkancellár volt Bécsben, I. József és IV. Károly szolgá-
latában, ebben az időben többnyire itt is tartózkodott. Az ő hivatali 
idejében épült meg a kancellária épülete a Bécsi Hofburgban. Baráti 
kapcsolatot ápolt Savoyai Jenő herceggel, az ő tanácsára alkalmazta 
a kancellária építésére a híres Johann Lucas von Hildebrandt építészt. 
Testvére, János Fülöp Ferenc halála után, 1724-ben kinevezték 
würzburgi püspökké, 1728-ban, nagybátyja halálát követően pedig 
bambergi püspökké is, viszont 1732-ben sikertelenül próbálta meg-
szerezni a mainzi püspöki és választófejedelmi széket. 

Egész életében nagyfokú építőszenvedélyről tett tanúbizony-
ságot. 1714-ben fejeztette be a Schönborn-palota és - kert építését 
Bécsben, 1710–1720 között építette a Blauen Hoff kastélyt Laxen-
burgban, a göllersdorfi kastélyt és templomot, 1740-től felújíttatta 
a bécsi Battyhányi–Schönborn-palotát. A bambergi és würzburgi 
püspökségek területén is megmutatkozott az építőtevékenysége. 
Közel száz templomon végzett építési vagy felújítási munkálatokat. 
Werneckben kastélyt, Münsterschwarzach apátságban új kolostor-
templomot emeltetett, valamint közel 24 évig építette a würzburgi 
püspöki rezidenciát. Az egyetemeken erőteljesen támogatta a 
természet- és orvostudományt, a korai felvilágosodás szellemében 
hozott reformintézkedéseket a közigazgatás és az igazságszolgáltatás 
területén. A családi birtokokat is bővítette a würzburgi és bambergi 
püspöki területek mellett. 1709-ben Bajorországban adományul nye-
ri Dietfurtot és Riedenburgot. A Szent Koronához tartozó területeken 
ő szerzett először birtokokat a Schönbornok közül, miután 1715-től 
adományul nyeri a szerémségi Szurcsint és Szurdukot, majd pedig 

1728-ban a zimonyi uradalmat is, amely 1751-ig a család kezén volt, 
amikor is átengedték az államnak 76 ezer forintos kárpótlás fejében. 
A birtok ezután a katonai határőrvidék része lett. 

1729-ben örökölte meg nagybátyjától, Schönborn Lothár 
Ferenctől a munkács-szentmiklósi uradalmat. Magas rangú világi 
és egyházi méltóságként kevés ideje maradt arra, hogy szemé-
lyesen foglalkozzon birtokával. 1731-ben Bauer Albertet küldte 
Munkácsra saját megbízottjaként, és rajta keresztül irányította a 
birtokot. Ismereteink szerint Schönborn Teodor volt az első, aki 
a családból 1839-ban az uradalom területére látogatott. 

Schönborn Frigyes Károly rövid betegség következtében hunyt 
el 1746. július 26-án Würzburgban. Testét a würzburgi székesegyház 
Schönborn-kápolnájában helyezték örök nyugodalomra, szemét és 
nyelvét az alsó-ausztriai Göllersdorfban található Loretto-kápol-
nában temették el. Utóda a munkács-szentmiklósi uradalom élén 
Schönborn Anzelm Ferenc fia, Ervin Jenő lett. Mivel Ervin Jenő 
ekkor még kiskorúnak számított, helyette Schönborn Ferenc György 
trieri érsek és édesanyja, Mária Terézia Schönborn-Menfort grófnő 
irányították a birtokot. Ervin Jenő 1752-ben vette át a dominiumot. 
A XVIII. század közepén jelentős birtokokkal rendelkezett a család 
a Német Birodalomban és a Magyar Királyságban is, e javak legke-
letibb eleme volt a munkács-szentmiklósi uradalom, amely a gazdag 
németországi birtokok és főleg az ideiglenesen birtokolt bambergi 
és würzburgi területek mellett csekély jövedelmű volt kezdetben, 
viszont kitűnt méreteivel.

A XVIII. század folyamán a család a munkácsi uradalmat 
is öröklő osztrák Schönborn-Buchheim, a németországi Schön-
born-Wiesentheid és Schönborn-Heusenstamm ágakra vált szét. 
A Heusenstamm ág 1801-ben kihalt, és birtokaikat a Schön-
born-Wiesentheid ág örökölte, amely 1806 után is megőrizte 
fejedelmi rangját. A családnak keletkezett egy csehországi 
ága, ennek leszármazottja Christoph Schönborn, a jelenlegi 
bécsi érsek. A Schönbornok egészen 1944-ig aktív szerepet 
játszottak a mai Kárpátalja területén, és a család számos tagja 
játszik közéleti szerepet Európában napjainkban is. 
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* A szerző történész, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 
Magyar Főiskola Történelem és Társadalomtudományi Tan-
székének tanára.

Szamborovszkyné dr. Nagy Ibolya*

A nagyberegi református 
elemi népiskola vázlatos története

Szűkebb pátriánk, Kárpátalja, de szülőfalunk vagy lakhelyünk múltjának ismerete is elengedhetetlen feltétele erős és 
biztos kötődésünknek az adott településhez és közösségéhez. Sajnos közhelynek számít, de újra és újra azzal találjuk 
szembe magunkat, hogy egyes hatalmak, közösségek a saját szájuk íze szerint szeretnék átírni a múltat. Ezt csak azzal 
tudjuk kivédeni, ha a korabeli források, dokumentumok alapján tárjuk fel az adott kérdést, annak hátterét, majd a kutatás 
eredményét közkinccsé tesszük. Ez utóbbi gondolat is hatott ránk, amikor elkezdtük kutatni, majd feltárni az egykori 
nagyberegi református felekezeti népiskola múltját. Alább az írott források alapján kirajzolódó történetet foglaltuk össze.

AZ „oSKolA-tANítóKról” 
A település iskolaügyéről alig tudunk valamit a XX. század 

előtti időkből, pedig a község területén már a XII. században 
„volt valamilyen helység”.1 Lehoczky Tivadar is csak annyit 
tudott a községben zajló oktatásról írni méltán híres monográfi-
ájában, hogy 1595-ben a református hitközösség külön iskolá-
val és tanítóval bírt.2 

A Beregi Egyházmegye rendelése alapján Zágoni Á. Károly 
szernyei lelkész 1865-ben összeírta a „hivatalt folytatott osko-
la-tanítók névkönyvét”, s ebben néha pontos, néha kérdőjellel 
ellátott dátumokkal sorolta fel az általa feltárt tanítók neveit 
az 1595–1865 közötti időszakból. Mivel ez a forrás elérhető, 
ezért e helyt csak a nagyberegi tanítók névsorát adnánk meg 
abban a sorrendben, amelyben a településen működtek: Dobrai 
Péter, Beregszászi Pál, Nagy Ari András, Árkosi Sámuel, Csen-
geri Pál, Máté István, Kovásznai Sámuel, ismét Máté István, 
Kóróczki József, Perkupai Varga Pál, Csókási Mihály, Ajtai 
József, Tót András (uő. a leányoké is), Szimány Endre, Máté 
István a leányoké, Bencze István, Rigó István, Görömbei Pál, 
Ferge József, Bátorkeszi Sámuel, Szabó Albert, Sütő Kálmán 
káplán, Kós Lajos, leányok tanítója, Nemes Ferenc káplán, 
Bálint Sándor leánytanító, Varga László.3

Zágoni eredeti felsorolásából az is kitűnik, hogy 1595 
és 1842 között egy tanítót alkalmazott az egyházközség, ám 
1842-től már külön tanító foglalkozott a leányokkal. Vagyis 
ettől kezdve két tanerőssé vált az iskola és két osztályban folyt 
az oktatás, nemek szerinti bontásban. A közvetett forrásokból 
az is kiderül, hogy 1907-ben további két tanítót alkalmazott az 
iskola,4 így már négyen okították a gyarapodó gyermekhadat. 
A dinamikusan növekvő lakosság miatt jelentősen gyarapodó 
tanulói létszám indokolta, hogy 1927. december 1-jétől egy 
újabb pedagógussal immár öt szakképzett tanítóra bővüljön a 
tanári kar, majd 1932 októberében hat főre duzzadjon.5 

A Kárpátaljai Területi Állami Levéltár (KTÁL) Beregszászi 
Részlegén fennmaradt iskolalátogatási naplók alapján bizo-
nyos mértékig rekonstruálni lehet a református iskola egykori 
tanítóinak névsorát egészen 1944-ig. A hiányos dokumentáció 
ellenére meglehetősen sok tanító Nagyberegen töltött szolgálati 
idejét sikerült pontosan behatárolni. (Lásd az 1. táblázatot! – Ha 
a működési idő végét jelző évszám helyett kérdőjel szerepel a 
táblázatban, az azt jelenti, hogy még nem került elő a távozás 
idejére vonatkozó, minden kétséget kizáró dokumentum).

1. táblázat. Nagybereg község református elemi népisko-
lájának tanítói (1875–1944)

(Forrás: saját szerkesztés a KTÁL 430. fond, 1. opisz 
ügyiratai alapján)

AZ ISKolA éPülEtéről
Sokáig nem tudtuk megállapítani, hogy hol lehetett annak az 

első iskolának az épülete, amelyben 1595-től elindult az oktatás, 
míg végül előkerült egy 1940-ben született vázlatos beszámoló, 
az akkori lelkész tollából. Az 1808–1809-es egyházlátogatási 
jegyzőkönyvben a tanítói telek leírásában találunk pontos uta-
lást az épület elhelyezkedésére, még ha áttételesen is. Íme: „A’ 
rector számára való Telek, a’ Templommal együtt egy Funduson 
[…] fekszik, de a’ Templomtól külön van rekesztve. Szomszédja 
mind az Oskola Udvarnak, mind a’ Templomnak, minden felől 
az uttza.”11 Ez a fából készült, nádfedeles épület egészen az 
1840-es évekig állt fenn. Ekkor a templomkert északi oldalán, 
a lelkészlakkal szemben, két tanteremből és két tanítói lakásból 
álló hosszú, alacsony épületet húzatott fel az egyházközösség.12

Amikor ez az épület az 1868. évi XXXVIII. tc. 27. §-a által 
előírtaknak – „Az ujonnan építendő iskolaépületek egészséges 
helyen épültek, szárazak s a gyermekek létszámához mérten (egy 
teremre 60 gyermeket, s minden gyermekre legalább is 8-12 
négyszögöl lábnyi helyet számítva) elegendő számú tágas, világos 
és könnyen szellőztethető tantermekkel legyenek ellátva”13 – már 
nem felelt meg, akkor átalakították. Így a templom melletti telken 
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a fiúk számára maradt egy tanterem és hozzá egy tanítói lakás, a 
lányok tanítására pedig a község adott egy, az akkori viszonyokat 
alapul véve jó állapotban lévő és jó megvilágítású, nagyobb méretű 
tantermet, illetve hozzá még egy tanítói lakást is az akkori köz-
ségháza (jelenleg művelődési ház és óvoda) épületével szemben.14

Az első (fiú) iskola épületének állaga a XIX. század végére 
nagyon leromlott, ráadásul a dinamikusan gyarapodó lakosságú 
településen már nem lehetett az iskoláskorú gyermekeket nem 
csak nemek szerinti osztásban, de az előírt 60 fős osztálytermi 
bontásban sem tanítani. Ekkor merült fel, hogy talán át kellene 
adni az iskolát az államnak, mert az egyházközségnek nincs elég 
jövedelme a bővítéséhez és fenntartásához. Az 1900. esztendő-
ben a nagyberegi egyházközség nevében Vígvári Mihály helyi 
lelkész fordult a Tiszántúli Evangélikus Református Egyház-
kerület Közgyűléséhez, hogy engedélyezzék az iskola átadását 
az államnak. Ezt azonban a Közgyűlés 1900. november 16-án 
elutasította „az egyház kedvező anyagi helyzetére való tekintet-
tel.” A jelen lévő Uray Imre közgyűlési tag szerint az egyházi 
iskolák államosítását vagy a tanítók sürgetik, mert menekülni 
szeretnének az egyházmegye fennhatósága alól, vagy pedig 
maguk a lelkészek, akik az államosítással, így a hitoktatói cím 
és fizetés elnyerésével saját anyagi céljaikat tartják csak szem 
előtt.15 Hogy Nagybereg esetében a két lehetséges indok közül 
melyik lehetett a mozgatórugó, azt az eddigi kutatások alapján 
nem sikerült megállapítani. Azonban olyan nagyon rossz anyagi 
helyzetben nem lehetett az egyházközség, ha 1905 februárjában 
versenytárgyalást írt ki lelkészi lakás építésére, amelyre 12 838 
koronát irányoztak elő,16 s melyet azután Sütő Sándor és Viktor 
József nagyszalontai vállalkozók nyertek el a kitűzött összegtől 
99 korona 10 fillérrel alacsonyabb ajánlatukkal.17

1904 februárjában Nagybereg község képviselő-testülete hatá-
rozatba foglalta, hogy átépítteti a két iskolát (ti. a fiú- és a leányis-
kolát), az előbbit a fennálló helyére, a leányiskola épületét pedig a 
Fagyas-féle telekre. Ám ez ellen Szendrey Lajos beregi körjegyző 
fellebbezést nyújtott be a Bereg Vármegyei Törvényhatósági Bi-
zottsághoz. A fellebbezés eredményes volt, mivel a bizottság 1904. 
decemberi rendkívüli közgyűlésének határozatában „az építendő 
iskola helyéül a község tulajdonát képező térséget, az u.n. „Kos-
suth” tért jelöli ki.”18 Az indoklásból egyértelműen kitűnik, hogy a 
vármegye szerette volna, ha az iskola elkerül az egyház tulajdonából 
és fenntartásából, s ha nem is kerül át állami tulajdonba, legalább 
községi jelleget kap: „A fiú iskola az ev. ref. egyház tulajdonát 
képezi, az ev. ref. egyház pedig szóban lévő telken úgy engedné 

meg az építkezést, ha az épületet az egyház tulajdonába engednék 
át. – Úgy gazdasági, mint kulturális szempontból előnyösebb, ha 
az összes iskola egy tömbben építtetik fel.”19 

Akkor gyorsult fel az iskolaépítés ügye, amikor 1905-ben Ko-
vács István20 bírót a községi elöljáróságon Kopor Károly váltotta 
fel. Az új bíró és községi képviselő-testület elhatározta, hogy segít-
séget nyújt a felekezeti iskolának: felajánlott az egyházközségnek 
két új tanítói állást a hozzájuk tartozó alapfizetésekkel és nyug-
díjjárulékokkal, lakásokkal egyetemben, állandó hozzájárulás 
formájában. Emellett a református iskola megfelelő elhelyezése 
céljából az új épület felhúzását is vállalták.21 A mostanáig feltárt 
források nem indokolják e gyökeres fordulatot, csak azt tudjuk, 
hogy a községi elöljáróság még 1905 végén beadvánnyal fordult 
a Bereg Vármegyei Királyi Tanfelügyelőséghez az új református 
iskola építése ügyében. Erről a királyi tanfelügyelőség előter-
jesztéséből szerezhetünk tudomást, amelyet 1906 áprilisában a 
vármegyei törvényhatósági bizottság közgyűléséhez nyújtott be.22 
A következő hónapban a községi tanács versenytárgyalást hirdetett 
iskola és óvoda építésére 60 729 korona megjelöléssel.23

Az előző faluvezetés azért nem akarta az új iskolát a 
törvényhatósági bizottság által kijelölt, ún. „Kossuth” térre 
építeni, mert azt piactérként használta a község. A Kopor 
Károly bíró által irányított képviselő-testület azonban a tanfe-
lügyelőségi előterjesztés után két hónappal megvásárolta Bába 
Albert nagyberegi lakostól a piactérrel szembeni telket, amelyet 
községi iskolatelek címen jegyeztettek be.24 

Mindenesetre 1907-ben a versenytárgyalási hirdetmény az 
„állami elemi iskola építési munkáinak” elvégzésére lett köz-
zétéve a M. Kir. Államépítészeti Hivatal által.25 Nem tudjuk, 
hogy pontosan hányan jelentkeztek a versenytárgyalásra, de azt 
igen, hogy 1907 szeptemberében egy Tvaroska Mihály nevű 
vállalkozó visszalépett a versenytárgyalástól.26 Végül Méhes 
Samu vállalkozó és társa irányításával épült fel az új iskola 1908 
nyarának végére:27 hat terem és négy szoba, amelyben akkor 
még az óvodának is terveztek adni egy termet.28 A négy szo-
bából később igazgatói lakás lett kialakítva.29 1908. augusztus 
6-án arról döntött a községi képviselő-testület, hogy az épület 
bebútorozását Prágner Károly és Frisch Samu beregszászi 
asztalosmesterekre bízza 3384 korona ellenében.30 

Ünnepélyes keretek között, „1908. november 15-én adta át a 
község az egyháznak örökös használati joggal /a míg t. i. iskolai cé-
lokra használtatik/ a polgári és egyházi községek vagyonfelügyeleti 
és fő-hatóságai képviselőinek jelenlétében azt a díszes, – az egy-

A nagyberegi népiskola épülete a szovjet időkben…
(Fotó: Szamborovszky József)

…és napjainkban
(Fotó: reformatus.com.ua)
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házmegyében párját ritkító – 6 tanteremből, egy tanítói lakásból, 
tágas folyosóból és több kisebb helyiségből /tanácskozói szoba, 
iskolaszolgai lakás, stb./ álló épületet…”.31 Vagyis, az iskolát a falu 
„politikai” közössége építtette saját pénzén és községi tulajdonban 
lévő telken, és azt nem adta át az egyházközség tulajdonába, csak 
örökös használatra. Így egy fura, felemás állapot alakult ki, mert 
az iskola községi tulajdonú lett, annak fenntartásához is nagyobb 
mértékben járult hozzá a község, mint az egyház, de jellegét te-
kintve református felekezeti iskolaként működött. 

Az 1908/1909-es tanévben vezetett egyik mulasztási napló 
belső borítóján akadtam a kézzel írott feljegyzésre, miszerint 
„Az új iskolába átjöttünk 1909. január 16-án. A téli Canonica 
visitatió volt 1909. január 25-én.”32

Jelenleg az épületben református líceumot működtet a 
Kárpátaljai Református Egyház, s az most már nem községi, 
hanem egyházi tulajdont képez.

AZ ISKolA FENNtArtáSáról
I. Rákóczi Ferenc és Lorántffy Zsuzsanna, Nagybereg egykori 

földesurai hatalmas erdő- és legelőállomány birtokjogát hagyták 
(kétségkívül református) jobbágyaikra, melyeket az 1703–1711-es 
szabadságharc után sem vettek vissza a falutól. Az iskola fenntartását 
1842-ig teljes egészében a helyi egyházközség finanszírozta, s csak 
ez utóbbi évtől kezdődően járult hozzá a mezőváros „politikai” 
közössége a felekezeti iskola költségeihez ebből a fent említett 
jelentős jövedelemből. Miután felmerült a felekezeti iskola átadása 
az államnak, amit utóbb az egyházkerület elutasított, 1905-ben a 
község magára vállalta az iskolafenntartás költségeinek zömét. En-
nek értelmében 1907-től két új tanítói állást hoztak létre, a hozzájuk 
tartozó alapfizetéssel és nyugdíjjárulékkal, lakással egyetemben, s 
ezt állandó hozzájárulás formájában ajánlották fel az egyházközség-
nek. A református iskola megfelelő elhelyezése céljából ugyanakkor 
egy új épület felhúzását vállalta a község.33 Ahogy azt fentebb már 
említettük, 1932-re a tanítói állások száma hatra növekedett, melyek 
közül kettőnek – azaz az I. és II. kántortanítóknak – a bérét nagyobb 
részben az egyházközség, kisebb részben a község, míg a III – VI. 
számúaknak túlnyomó részben a község biztosította.34

Mikor a községben a csehszlovák hivatali rend szerint vég-
rehajtották a telekkönyvezést, a fent említett hatalmas erdő- és 
legelőállomány birtokjogát (tévesen) Nagybereg község nevére 
írták, vagyis immár hivatalosan is közösségi vagyonná lett. Ez 
1932-ig nem okozott semmilyen problémát. 1932-ben viszont 
több egykori nagyberegi úrbéres keresettel fordult a Beregszászi 
Törvényszékhez részbirtokának kiadása ügyében. Az első fokú 
bíróság ítélete még abban az évben helyt adott az úrbéres birto-
kosság keresetének, s „ez az állásfoglalás előre vetette árnyékát 
egy majd jogerősen meghozandó, hasonló jellegű legfelsőbb 
határozatnak” is.35 Ez viszont veszélybe sodorta a református 
iskola fenntartását, mivel az addigi, közvagyonként kezelt jelentős 
jövedelmet a községi képviselőtestület elsősorban az iskolára for-
dította. A község fellebbezett, ám 1936-ban az egykori úrbéresek 
megnyerték a pert a brünni legfelső bíróság előtt. Ily módon az 
addig iskolafenntartásra fordított pénzalap a több száz egykori 
úrbéres tulajdonába ment át. A korabeli sajtó ezt az állapotot a 
támogatás megvonásaként kommentálta.36 Azonban a per lezá-
rásának aktusa alkalmat adott arra, hogy a község elöljárósága 
tárgyaljon a jogos keresetet benyújtókkal, az egykori nagyberegi 
lakosokkal vagy azok leszármazottaival. Ezen a tárgyaláson feltár-
ták a bírósági döntés okozta helyzetet, amelybe a felekezeti iskola 
került, s ahogyan a korabeli szemtanú leírásában megfogalmazta, 
„a világ minden tájékáról összegyűlt, a vagyonhoz jussot tartó, s 

magát a dologban illetékesnek vélt, s érdekeltnek gondolt tagok 
közgyűlésével a helyszínére kiszállt bíróság /törvényszék/ előtt /
sikerült/ olyan egyezséget létrehozni, hogy az úrbéres birtokosság 
elvállalta egyszer s mindenkorra ugyanazoknak a készpénzbeli és 
természetbeli hozzájárulásoknak a kiszolgálását, amelyeket 1932-
ben /a legutolsó megállapításkor/ Nagybereg község a nagyberegi 
ref. egyház részére főleg iskolai célok támogatására költségveté-
sileg előirányzott. Természetben: kb. 55 öl tüzifa, 7 szekér széna, 
két kántortanítónak szabadlegeltetési jog, készpénzben: 3437.70 P 
évenként”.37 Vagyis megnyugtatóan oldódott meg az iskola fenn-
tartásának ügye. Ezen nem változtatott az 1938-as államváltás sem. 

Változást – de akkor aztán radikálisat – a szovjet hatalom 
megjelenése hozott a faluban, miután Kárpátontúli Ukrajna Nép-
tanácsa 1945. április 20-i, 58/1945. számú rendeletével az iskolák 
államosításáról döntött. Eszerint minden oktatási intézmény állami 
státuszt kapott, az egyházi iskolák pedig a falvak és városok fenn-
hatósága alá kerültek –38 vagyis a nagyberegi református elemi 
népiskola immár irányításilag is a községi tanácshoz került. A 
pedagógusok ugyanakkor állami alkalmazottakká váltak.39 Így ért 
véget a nagyberegi református elemi népiskola története.
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22.): https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/BudapestiHirlap_1905_02/?query=-
nagyberegi&pg=296&layout=s 

17 Versenytárgyalás és szállítás rovat. Árlejtési eredmények. Budapesti 
Hírlap, 25. évfolyam, 57. szám. 1905. február 26. 21. o. Elérhető (2017. 04. 
22.): https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/BudapestiHirlap_1905_02/?query=-
nagyberegi&pg=564&layout=s

18 Kivonat Beregvármegye törvényhatósági bizottságának Beregszászban 
1904 évi deczember hó **-én tartott rendkívüli közgyűlésében felvett jegyző-
könyvéből. A forrást közli: Balla 1999, 53. o.

19 Uo.
20 Bereg vármegye Hivatalos Lapja. II. évf. 2. szám, Beregszász, 1904. 

január 7. 17. o.
21 A Nagyberegi Református Egyházközség történetére… 3. o. 
22 Vármegyei szabályrendeletek és közérdekü határozatok. Meghívó. Bereg 

vármegye Hivatalos Lapja. IV. évf. 15. szám, Beregszász, 1906. március 29. 91. o.
23 Vállalkozók rovata. Iskola- és óvoda építésére. Pesti Napló, 57. évfo-

lyam, 120. szám. 1906. május 03. 
24 A Beregvármegyei Törvényhatósági Bizottság rendkívüli közgyűlésének 

tárgysora. Bereg Vármegye Hivatalos Lapja. IV. évf. 23. szám, Beregszász, 
1906. május 17. 176. o.

25 Versenytárgyalási hirdetmény. Bereg vármegye Hivatalos Lapja. V. évf. 
53. szám, Beregszász, 1907. december 5. 480–482. o.

26 Ez azért érdekes, mert Tvaroska volt az eredeti családneve a később 
Tamás Mihály néven, a két világháború közötti szlovenszkói irodalom ve-
zéregyéniségévé vált, Beregszászban született írónak is, s történetesen ő is 
építészmérnök lett. Lásd: Lacza Tihamér: Tamás Mihály. In A (cseh)szlovákiai 
magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig, Személyiségek. 
Elérhető (2017-08-18): http://adatbank.sk/lexikon/tamas-mihaly-tvaroska/ 

27 Nagyberegi Református iskola építkezéséről Beregvármegyei kir. Tan-
felügyelőnek. Érkezett 1911. június 22. A forrást közli: Balla 1999, 53. o.

28 Versenytárgyalási hirdetmény. Bereg vármegye Hivatalos Lapja. VI. évf. 
31. szám, Beregszász, 1908. július 30. 320. o.

29 Versenytárgyalási hirdetmény. Bereg vármegye Hivatalos Lapja. VI. évf. 
38. szám, Beregszász, 1907. szeptember 17. 379. o.

30 Nagybereg község képviselőtestületének 1908. évi augusztus hó 6-ikán 
kelt 74.609/908. szám alatti határozata. Közli: Balla 1999, 57. o.

31 A Nagyberegi Református Egyházközség történetére… 3. o.
32 A Nagy-beregi gazdasági ismétlőiskola I. osztályának mulasztási naplója 

az 1908/1909-es tanévben. KTÁL 430. fond, 1. opisz, 5. ü. i.
33 A Nagyberegi Református Egyházközség történetére… 3. o.
34 Uo.
35 A Nagyberegi Református Egyházközség történetére… 3. o.
36 A felvidéki magyarok iskolasérelme. Budapesti Hírlap, 56. évfolyam, 

273. szám 1936. november 28. 8. o.
37 A Nagyberegi Református Egyházközség történetére... 4. o.
38 KTÁL P-2595. fond, 1. opisz, 4. ügyirat, 33. lap.
39 KTÁL, Р-14. fond, 1. opisz, 51. ügyirat, 3. lap. 

JANUár
Január 1. – Petőfi Sán-

dor születésnapja (1823), a 
béke világnapja.

Január 3. – Nemes Nagy 
Ágnes születésnapja (1922).

Január 11.  – Jedlik 
Ányos István születésnapja 
(1800).

Január 12. – Molnár 
Ferenc születésnapja (1878).

Január 16. – Mikszáth 
Kálmán születésnapja (1847).

Január 20. – Eötvös Lo-
ránd akadémiai előterjesztése 
a súlyos és tehetetlen tömeg 
arányosságára vonatkozó 
vizsgálati eredményeivel kap-
csolatban (1890).

Január 21. – Madách 
Imre születésnapja (1823).

Január 22. – A magyar 
kultúra napja.

Január 27. – A holocaust 
nemzetközi emléknapja.

Január 30. – 40 éve hunyt 
el Nagy László (1978).

FEBrUár
Február 1. – A Tisza 

élővilágának emléknapja; 
Széchenyi István Közleke-
désrül című munkájának be-
mutatása az Országgyűlésen 
(1848).

Február 9. – A II. ma-
gyar hadsereg pusztulásának 
emléknapja (a „voronyezsi 
katasztrófa”, 1943); Bolyai 
Farkas születésnapja (1775).

Február 11. – A betegek 
világnapja.

Február 15. – 75 éve szü-
letett Oravecz Imre (1943).

Február 18. – Jókai Mór 
születésnapja (1825).

Február 20. – Munkácsy 
Mihály születésnapja (1844).

Február 21. – Nemzet-
közi anyanyelvi nap.

Február 24. – Jászai 
Mari születésnapja (1850).

Február 25. – A kom-
munizmus áldozatainak em-
léknapja.

Február 27. – Asbóth 
Oszkár mérnök, műrepülő 
születésnapja (1891).

MárcIUS
Március 2. – Arany Já-

nos születésnapja (1817).
Március 15. – Az 1848–

49-es forradalom és sza-
badságharc évfordulója; a 
magyar sajtó napja, nemzeti 
ünnep.

Március 18. – A pesti 
kereskedelmi és iparkamara 
megalakulása (1850).

Március 19. – Vámbéry 
Ármin születésnapja (1832).

Március 21. – Kassák 
Lajos születésnapja (1887); 
a csillagászati tavasz kez-
dete; a költészet világnapja.

Március 24. – A tuberku-
lózis (tbc) elleni küzdelem 
világnapja.

Március 25. – Bartók Béla 
születésnapja (1881); Vásárhe-
lyi Pál születésnapja (1795).

Március 27. – Színházi 
világnap, II. Rákóczi Ferenc 
születésnapja (1676).

Március 29. – Kosztolányi 
Dezső születésnapja (1885).

Március 31. – Szabó 
Lőrinc születésnapja (1900).

áPrIlIS
Április 3. – 100 éve szü-

letett Hubay Miklós (1918).
Április 4. – Juhász Gyula 

születésnapja (1883); Kőrösi 
Csoma Sándor születésnapja 
(1784).

Április 5. – 105 éve szü-
letett Örkény István (1912).

Április 6. – Ybl Miklós 
születésnapja (1814).

Április 11. – József At-
tila születésnapja (1905), 
a magyar költészet napja; 
Márai Sándor születésnapja 
(1900).

Április 12. – A muhi 
csata emléknapja (1241); a 
víz alatti robbantás Puskás 
Tivadar-féle módozatának 
szabadalmaztatása (1890).

Április 15. – 35 éve 
hunyt el Illyés Gyula (1983).

Április 18. – Németh 
László születésnapja (1901).

Április 22. – A Föld napja.

* A jelesnapok.oszk.hu 
alapján
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XXII. Mikes Kelemen Hagyományőrző Alkotótábor
Honfoglalók, lovagok, vitézek nyomdokain

Immáron huszonkettedik 
alkalommal rendezték meg 
idén július 10–14. között a Mi-
kes Kelemen Hagyományőrző 
Alkotótábort, ismertebb ne-
vén a Jurtatábort a Kárpátaljai 
Magyar Pedagógusszövetség 
támogatásával.

A 22 év alatt olyan népsze-
rűvé vált a tábor a gyerekek és 
a fiatalok körében, hogy ebben 
az évben idejekorán le kellett 
zárni a jelentkezést a túljelent-
kezés miatt. Ezúttal több mint 
ötven kárpátaljai, túlnyomórészt 
magyar nemzetiségű iskolás 
táborozott Karácsfalván, a gö-
rögkatolikus líceum területén.

Mivel 2017 Szent László 
éve, így a tábor tematikája is 
a lovagkirály személye köré 
épült, ezenkívül kiemelten fog-
lalkoztak a táborlakók a török 
hódoltság alatti végvári har-
cokkal és az első világháború 
lovasságával, huszárságával.

A tábor megálmodója és 
működtetője, Kész Barnabás 
nagy-nagy lelkesedéssel kalau-
zolta a fiatalokat történelmünk 
különböző korszakaiban. A 
korhű viseletek, fegyverek, 

vértek kézzelfogható közel-
ségbe hozták a régmúlt időket, 
honfoglaló őseinket, a lovago-
kat és vitézeket, akik mindig 
tanúságát adták bátorságuknak 
és vitézségüknek, valahányszor 
veszély fenyegette a hazát. Kész 
Barnabás munkáját a tábor egy 
hete alatt a Békéscsabai Törté-
nelmi Íjászkör segítette, mely-
nek tagjai már 18 éve járnak 
vissza Kárpátaljára nyaranta, 
hogy élményekben gazdag 
hetet biztosítsanak az itteni 
gyerekeknek.

Fiúk, lányok egyformán 
élvezték a tábori életet. A gye-
rekeket négy nagy csoportra 
osztották, mindegyik csoport-
nak saját történelmi neve és 
csatakiáltása volt. 

A hét nap folyamán ezek a 
csoportok változatos foglalkozá-
sokon vettek részt. A békéscsabai 
Szedlják István tarsolykészítő 
az ötvösmesterséget és a bőr-
díszművességet tanította. Az 
erdélyi Szabó Zoltán a fafaragás 
csínját-bínját mutatta be, id. Hidi 
Endre pedig a korongozást oktat-
ta – amiként teszi ezt a legelső 
tábor óta. Sok gyereket lekötöt-
tek Kalanics Éva salánki tanárnő 
kézműves-foglalkozásai is. Kész 
Réka nemezelt, esténként pedig 
a tábortűznél népdalokat tanított. 
Az íjászatért Kész Barna felelt, a 
lovaglást pedig Kész Barnabás 
táborvezető felügyelte.

Az első három napon a gye-
rekek kipróbálhatták a tábor 
nyújtotta valamennyi foglalatos-

ságot, majd két napjuk maradt 
arra, hogy befejezzék az elkezdett 
munkákat. Az esti tábortűznél 
lehetőség nyílt a hangulatos be-
szélgetésekre, az éneklésre. Paj-
tók Vivien vezetésével moldvai 
táncházat is tartottak.

Nem maradhattak ki a prog-
ramból a különböző korok étke-
zési szokásai sem. Erről tartott 
előadást dr. Kész Margit néprajz-
kutató. Ezután a tábort befogadó 
görögkatolikus líceum fősza-
kácsának, Orosz Miklósnak 
az irányításával hagyományos 
édességeket, kürtőskalácsot és 
labdacsörögét készítettek a lá-
nyok és a fiúk egyaránt.

A líceum udvarán jurtát 
állítottak fel, melyet korhű 
eszközökkel rendeztek be.

A Jurtatábor hagyomá-
nyai közé tartozik a nyílt nap, 
amikor az idelátogatók ízelítőt 
kaphatnak a tábor mindenapja-
iból. A Salánki Íjászkör tagjai 
a békéscsabai vendégekkel és 
a beregszászi főiskola hallga-
tóival közös íjászbemutatót 
tartottak. A gyerekek a tradici-
onális harci eszközök mellett 
nagy élvezettel próbálták ki 
a karikás ostort és a magyar 
szürke marha szarvából készült 
hatalmas faragott kürtöt is.

csurman-Puskás Anikó, 
Kárpátalja.ma

VI. Keresztyén Balázs Olvasótábor
Kalandozás az utópia világában

„Ketten kellünk hozzá. 
Mindig. Ahhoz, hogy élni 
kezdjen egy gondolat, egy 
történet, egy érzés” – írja 
Krúdy Gyula. Amikor ol-
vasunk, lehetségessé válik, 
hogy néhány percre, de akár 
órákra vagy napokra egy 
másik századba, dimenzióba 
költözzünk, hogy teljesülje-
nek vágyaink, hogy megva-
lósuljanak elképzeléseink, 
testet öltsenek eszméink és 
félelmeink. Ezeknek a gon-
dolatoknak a jegyében került 
sor a VI. Keresztyén Balázs 
Olvasótáborra 2017 augusz-
tusában, Beregszászban. 

Az ötnapos tábor résztve-
vői a zsarnokság és az utópia 
kérdéseit járták körül. A be-
szélgetések, interaktív fog-
lalkozások, elemzések három 
korcsoportban folytak. A leg-
kisebbek (7–9 évesek) a téma 
irodalmi vonatkozásait kötet-
lenebb, játékosabb formában 
élvezhették: szemügyre vehet-
ték a képregények utópisztikus 
világát, a hősalkotás folya-
matát, a mesékben megbújó 
zsarnokságra utaló jegyeket. 
A középső csoportnál (10–14 
évesek) a játékosság mellett a 
szövegelemzés és -értelmezés 
került előtérbe. A foglalko-

zások a kreativitás jegyében 
folytak, a gyerekek alkotói 
feladatok és drámapedagógiai 
módszerek segítségével léptek 
be egy-egy utópiába, zsarno-
ki magatartásba, véleményt 
formáltak ezekről – a bennük 
rejlő igazságokról és igazság-
talanságokról.

A legnagyobbak csoportja 
(14 év felettiek) a szöveg- és 
hősértelmezés világába csöp-
pent bele. Minden foglalko-
záson a zsarnokság és utópia 
megnyilvánulásait vizsgálták 
egy-egy irodalmi mű szöveg-
világában. A foglalkozásokon 
a műértelmezéshez gyakran 

hívták segítségül történel-
mi és társadalomtudományi 
ismereteiket, a vélemény-
nyilvánításhoz érvelési ké-
pességüket. 

A foglalkozásokat követő-
en szabadidős programok vár-
ták az olvasótáborosokat. Az 
estéket irodalmi vetélkedők, 
kreatív szöveg- és versalkotó 
feladatok, kézműves-foglal-
kozások, aktivity versenyek, 
filmnézések és -értelmezések, 
koridéző akciók tették színessé. 

Az olvasótáborba jelent-
kező diákok minden évben 
megtapasztalhatják, hogy az 
olvasás közösségi élmény, 
egy titkos világ, melynek 
megismerése és megértése 
által beavatottá válunk.

Kudlotyák Krisztina 
táborvezető
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XXII. Kárpátaljai Népzenei, Néptánc- és Kézművestábor
Egy hétig szólt a zene, ropták a táncot

Közel egy héten keresztül 
táncoltak, énekeltek, vettek 
részt kézműves-foglalkozáso-
kon és zenéltek a péterfalvai 
XXII. Kárpátaljai Népzenei, 
Néptánc- és Kézművestábor 
résztvevői. Idén 230 fő jelent-
kezett a programra határon 
innenről és túlról. A tábor 
záróünnepségére július 15-én 
este került sor, ahol mindenki 
bemutathatta, mit sikerült el-
sajátítania a foglalkozásokon.

Orosz Ildikó, a Kárpátaljai 
Magyar Pedagógusszövetség 
elnöke köszöntőjében kiemel-
te, hogy jó és sikeres volt a 
tábor, melyet két évtizede 
töretlen lelkesedéssel, hittel 
vezet a Pál család.

Hoppál Péter kultúráért 
felelős államtitkár azt hangsú-
lyozta, hogy ez a tábor forra-
dalmian különbözik a hasonló 
rendezvényektől, hiszen itt 
mindenki megtalálhatja a neki 
megfelelő képzést – az is, aki a 
nulláról indul és az is, aki épp 
zeneakadémiai felvételi előtt áll. 

Nemcsak a népzene és 
néptánc, de a klasszikus zene is 
szerepelt a tábor programjában. 

„Ez az immár 22. alka-
lommal megrendezésre kerülő 
tábor egy teljesen egyedi kez-
deményezés. Itt mindannyian 
átélhetjük közösen – azok is, 
akik az anyaországból jöttünk 
ide –, hogy egy egységes kul-
turális kánonja van a magyar-
ságnak. Teljesen indifferens, 
hogy egy másik országba 

kellett ehhez átlépnünk” – fo-
galmazott Hoppál Péter. 

Az államtitkár kiemelte, 
a magyar kormány számára 
fontos, hogy a kisebbségben 
élők megőrizzék identitásukat 
és kultúrájukat. 

„Önök itt arról tesznek 
bizonyságot, hogy magas 
színvonalon őrzik a magyar 
kultúrát” – állapította meg.

A tábor egy hete alatt a 
fiatalok és az idősebbek egya-
ránt találhattak kedvükre való 
elfoglaltságot, szórakozási le-
hetőséget. A program a határok 
mindkét oldalán népszerű, így 
– mint minden éven – idén is 
sokan érkeztek Magyarország-
ról, valamit Erdélyből is. 

Péterfalván ezúttal a Ma-
gyar Állami Népi Együttes 
muzsikusai, azaz Pál István 
Szalonna és Bandája tartottak 
foglalkozásokat a különböző 
hangszeres szekciókban. A 
táncosokat két csoportban – 
kezdő és haladó szinten – Lag-
zi Veronika és Juhász Attila, 

Kis Balázs és Farkas Fanni, 
valamint Csűri Szebasztián és 
Huszti Beáta oktatta. 

Idén sem feledkeztek meg 
a citera szerelmeseiről: Berta 
Alexandra, a Hagyományok 
Háza munkatársa, a Pengetős 
Trió szólistája foglalkozott a 
hangszer iránt érdeklődőkkel. 
Ezúttal palatkai, galgamenti és 
dél-alföldi muzsikával ismer-
kedhettek a résztvevők. 

Az énekesek sem unatkoz-
hattak, hiszen Pál Eszter és 
Brassói Jőrös Andrea vezeté-
sével mindennap szólt a nóta. 

A harmonikaszekcióval 
idén Pál Lajos, Biky Ottó és 
Blaskó Tamás foglalkozott.

A szervezők ezúttal is 
különböző kézműves-foglal-
kozásokkal várták az érdek-
lődőket: lehetett gyöngyöt 
fűzni, nemezelni, csuhét fonni, 
pokrócot szőni.

Évtizedek óta a táborral 
párhuzamosan rendezik meg 
a Kárpátaljai Magyar Pedagó-
gusszövetség Nyári Kölcsey 

Pedagógusakadémiája kere-
tében a zenepedagógusok kép-
zését, melyen a Hagyományok 
Háza szakemberei, dr. Sándor 
Ildikó és Szabad Boglárka 
foglalkoztak a résztvevőkkel. 

Az akadémiai előadások 
mellett a KMPSZ továbbkép-
zésének résztvevői hangver-
senypróbákat tartottak, hiszen 
már hagyománnyá vált, hogy 
a tábor programjának részeként 
klasszikus zenei hangversenyre 
kerül sor a helyi református 
templomban. A koncert közön-
sége ezúttal bécsi, budapesti, 
debreceni, győri és lembergi 
művészeket is hallhatott. 

A szervezők rendszerint 
változatos kulturális műsorral 
igyekeznek színesíteni a tá-
bor programját. Idén először 
szervezték meg a Kárpátaljai 
Táncházzenészek Találko-
zóját.

A szombat esti táborzáró 
műsornak az időjárás sajnos 
nem kedvezett, de az eső sem 
tudta kedvét szegni a jól ösz-
szeszokott csapatnak, amely 
feledhetetlen pillanatokat szer-
zett a közönségnek.

A tábor a Nemzeti Kulturá-
lis Alap, az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma, a Hagyomá-
nyok Háza Hálózat kárpátaljai 
kirendeltsége és a Szarvasi 
Hagyományőrző Közalapít-
vány támogatásával jött létre. 
A helyi támogatók a Péterfalvai 
Művészeti Iskola és a települési 
művelődési ház. A szervezők a 
KMPSZ és a Kárpátalja Kultu-
rális Örökségének és Népi Ha-
gyományainak Megőrzéséért 
Társadalmi Szervezet voltak. 

vE, kárpátaljalap.net

XXII. Anyanyelvi Irka-tábor
Játszva gyakorolták a magyar nyelvet

Huszonkettedik alkalom-
mal szervezték meg 2017-ben 
a Kárpátaljai Magyar Pedagó-
gusszövetség gyermeklapja, 
az Irka anyanyelvi táborát 
szórványvidéken élő és tanuló 
elemi és általános iskolások 
számára július 17. és 21. között.

A már negyedik éve a 
Nagyberegi Református Lí-
ceumban megszervezett ese-
mény fő célja, hogy alkalmat 
nyújtson a magyar nyelv gya-
korlására olyan gyerekek szá-
mára, akik nem magyar több-
ségű településen élnek, esetleg 

nem magyar tannyelvű okta-
tási intézményben tanulnak, 
de magyar felmenőkkel ren-
delkeznek. Idén negyvenhét 
7–14 éves táborozó érkezett 
hozzánk, főként Bustyaháza, 
Szolyva, Fancsika és Tiszasás-
vár településekről. Utóbbi ket-

tőben nincs magyar oktatási 
intézmény, az ottani gyerekek 
vasárnapi iskolában tanulják a 
magyar nyelvet. A résztvevők 
jelentős része összességében 
tehát nem beszél napi szinten 
magyarul, az Irka-táborban 
ezért igyekszünk olyan prog-
ramokkal készülni, amelyek 
során cselekvéshez kötötten 
használhatják a nyelvet.

A programok között min-
dig szerepel a kézművesség, 
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Abacus Matematikatábor 
Nyári szórakozás a matematika jegyében

A Kárpátaljai Magyar 
Pedagógusszövetség szer-
vezésében a beregszászi II. 
Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 
Magyar Főiskolán és a Köl-
csey Ferenc Szakkollégium-
ban augusztus első napjaiban 
megrendezett tábor célja a 
matematika iránt érdeklődő 
gyerekek üdültetése, a te-
hetséggondozás, a játszva 
tanítás, a matematika meg-
szerettetése volt.

A tábor programját a ko-
rábbi évekhez hasonlóan ala-

kítottuk ki. Hétfőn a megnyitó 
után a diákok szintfelmérő 
tesztet írtak, melynek ered-
ménye alapján négy csoportba 
osztottuk őket. Délelőttönként 
ebben a négy csoportban fog-
lalkoztunk matematikával két-
két 90 perces óra keretében.

Idén 51 tanuló vett részt 
a táborban. Számukra Bagu 
Géza (Fóti Németh Kálmán 
Általános Iskola), Kulin Júlia 
(Szegedi Tudományegyetem), 
Román Erika, Papp Gabriella 
(II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 

Magyar Főiskola). Román Ist-
ván (Munkácsi II. Rákóczi Fe-

renc Középiskola), Kopinczu 
Nikoletta (Ungvári 10. Számú 
Dayka Gábor Magyar Tany-
nyelvű Középiskola), Balog 
Eszter (a II. Rákóczi Ferenc 
Kárpátaljai Magyar Főiskola 
hallgatója), Fedorszki Ádám 

ami azon túl, hogy az alkotás 
révén élményt nyújt, az alap-
anyagok, eszközök és a mun-
kafolyamat megnevezésével, 
a tevékenység során elkerül-
hetetlen kommunikáció révén 
a magyar nyelv gyakorlására 
is alkalmat ad. A tábor állandó 
kézművese a salánki Kalanics 
Éva, akivel idén többek között 
a makramézást, a rongybaba-, 
a gyöngykokárda- és a gyöngy-
bogyókészítést tanulhatták 
meg a résztvevők. 

Ellátogattunk a Nagy-
beregi Tájházba, ahol Csur-
mán-Puskás Anikó program-
felelős tartott ismertetőt az 
intézményről, majd a gyere-
kek különböző népi fa játé-
keszközöket próbáltak ki. 

Maradva a „helyi különle-
gességeknél”, ebben az évben 
is tartottak bemutatót az Ir-
ka-táborosok számára a Géczi 
Tihamér és Géczi Natália test-
neveléstanár vezette nagybere-
gi teremkerékpár-csapat tagjai. 
Országszerte csak Nagybere-
gen űzik ezt a sportágat, így 
a biciklimestereknek köszön-
hetően olyasmiben lehetett ré-
szünk, amit Ukrajnában másutt 
nem láthatnánk. 

Kepics Andzselika, az 
Integral együttes énekesnője 
énekfoglalkozásokat tartott a 
táborozóknak, melyeken népi 
játékdalokat (s természetesen 
a hozzájuk tartozó játékokat), 

népdalokat és magyar rajzfil-
mek főcímdalait tanulták. 
Maradva a zenénél és éneknél, 
július 19-én Szilágyi László 
és Gabriella tartott táncházat 
különböző tájegységek dalla-
mait, táncait s gyermekjátékait 
bemutatva. 

Irkás különlegességekkel 
is készültünk. Kulin Ágnes, a 
Kárpátaljai Képző- és Iparmű-
vészek Révész Imre Társasá-
gának vezetője, az Irka koráb-
bi grafikusa a rajzfilmkészítés 
történetéről tartott előadást, 
Gabóda Béla, a Kárpátaljai 
Pedagógus-továbbképző In-
tézet Beregszászi Tagozatának 
vezetője, a lap Játsszunk tu-
dóst! rovatának vezetője pedig 
a rovatban eddig ismertetett 
kísérleteket bemutatva tartott 
interaktív kémiaórát.

Táborunk zökkenőmentes 
lebonyolításáról minden évben 
a gyerekeket kísérő pedagógu-
sok és nyári gyakorlatukat tel-
jesítő diákok gondoskodnak. A 
nevelői feladatokat Szokolova 
Henrietta, a Szolyvai 10. Sz. 
Oktató-Nevelői Intézmény 
tanítónője, Molnár Szabina, a 
Tiszabökényi Általános Iskola 
napközis tanára, Kuzma Erika, 
a Bustyaházi Szent Erzsébet 
Katolikus Óvoda óvodapeda-
gógusa és Nagy Tamás, a II. 
Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 
Magyar Főiskola angol szakos 
frissdiplomás hallgatója látta 

el. Munkájukban a főiskola 
harmadéves óvodapedagó-
gia szakos hallgatói, Fekete 
Evelin és Granilla Bernadett 
voltak segítségükre. A főisko-
lások szakmai gyakorlatként 
a csoportok vezetésében való 
segédkezés mellett progra-
mot is szerveztek: a leányok 
kézműves-foglalkozást vezet-
tek, népi gyermekjátékokat 
tanítottak, Nagy Tamás pedig 
sportvetélkedőt és kincskereső 
játékot szervezett a táborozók 
számára. 

Volt továbbá rajzfilmve-
títés, Just Dance (interaktív 
táncprogram) és kürtőska-
lács-készítés a Karácsfalvai 
Sztojka Sándor Görögka-
tolikus Líceum szakácsa, 
Orosz Miklós vezetésével. Az 
Erdélyben hagyományosnak 
számító édességet mindenki 
a maga számára készítette el.

Az Irka-tábor hagyomá-
nyaihoz tartozó, táborzáró Ki 
mit tud?-ra minden csapat saját 

indulója és csapatplakátja be-
mutatásával, illetve egy tánc-
cal készült, a bátrabbak pedig 
szavalattal, énekkel, tánccal 
neveztek a versenyre. A vetél-
kedőn való részvételt – a Dorcas 
Nemzetközi Segélyszervezet jó-
voltából – egy-egy játékkal/író-
szerrel jutalmaztuk. A Görög-
katolikus Ifjúsági Szervezet 
által biztosított eszközöknek és 
alapanyagoknak köszönhetően 
pedig minden Irka-táboros ha-
zavihette emlékül a saját maga 
készítette Irka-logós kitűzőt.

A XXII. Anyanyelvi Ir-
ka-tábor sikeres lebonyolítá-
sáért köszönet illeti a Beth-
len Gábor Alapkezelő Zrt.-t, 
amely az anyagi feltételeket 
biztosította, s természetesen 
a Nagyberegi Református 
Líceum vezetőit és dolgozóit 
a megfelelő helyszínért és 
körülményekért. 

Espán Margaréta 
táborvezető, az Irka főszer-
kesztője, karpataljalap.net
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XVII. Kárpátaljai Természetismereti 
és Természetvédelmi Tábor

Fabatkákat gyűjtő természetbúvárok 
Nagydobronyban

A Kárpátaljai Magyar Pe-
dagógusszövetség (KMPSZ) 
idén 17. alkalommal szervez-
te meg Természetismereti és 
Természetvédelmi Táborát. 
Az egyhetes programnak 
ezúttal Nagydobrony adott 
otthont július 17–22. között.

Molnár Attila, a tábor ve-
zetője, a II. Rákóczi Ferenc 
Kárpátaljai Magyar Főiskola 
végzős biológus hallgatója el-
mondta, idén 28 gyerek vehetett 
részt az eseményen Kárpátaljá-
ról, a legtöbben az Ungvári és a 
Beregszászi járásból érkeztek. 
Dr. Kohut Erzsébettel, a Rákó-
czi-főiskola Biológia és Kémia 
Tanszékének koordinátorával, a 

tábor megálmodójával készítet-
ték elő a programokat, valamint 
öt előadóval és öt nevelőtanárral 
közösen egy hétig foglalkoz-
tak a gyerekekkel, igyekezve 

megmutatni, átadni nekik a 
természettel kapcsolatos tudást 
és ismeretet.

A tábor során a fiatalok 
megismerkedtek az ornitológia 

alapjaival. A Hortobágyi Nem-
zeti Parkból érkezett természet-
védelmi őrök bemutatták egy 
madár befogásának és gyűrűzé-
sének folyamatát. Emellett a 
számháború szabályain alapuló 
állat–növény háborút vívtak, 
megismerték a Vereckei-hágó 
növény- és állatvilágát, a Nagy-
dobronyi Vadvédelmi Rezervá-
tumban élőhely-határozást és 
vízvizsgálatot végeztek. 

A szórakozásra is lehe-
tőséget nyújtó táborban a 
gyerekek sporteseményeken, 
játék- és zenei versenyeken 
vettek részt, melyek során 
„fabatkákat” gyűjthettek, s 
azokat a tábor zárónapján, 
a fabatkavásáron játékokra 
„költhették”.

Idén minden gyerek kér-
dőív kitöltésével értékelhette 
a tábori programokat, amely-
nek eredményeit felhasz-
nálják majd a következő évi 
tábor szervezésekor.

Kárpátalja.ma

(a budapesti Eötvös Loránd 
Tudományegyetem hallgató-
ja) tartott előadást. Szakmai 
gyakorlata keretében a Rákó-
czi-főiskola négy hallgatója 
segítette a tábor lebonyolítását 
és vigyázott a gyerekekre, kö-
zülük ketten maguk is egykori 
matektáborosok voltak.

A délutánok egy-egy kö-
zös előadással kezdődtek. Eb-
ben az évben több fontos ese-
ményről is megemlékeztünk. 
Fring Erzsébet (Beregszászi 
6. Számú Horváth Anna Ál-
talános Iskola) Kodály Zoltán 
munkásságáról tartott előa-
dást a Kodály-év kapcsán, 
míg Király Katalin (a II. 
Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 
Magyar Főiskola Felsőfokú 
Szakképzési Intézete) Arany 
János életútját vázolta fel, a 
költő születésének 200. évfor-
dulójára emlékezve. Emellett 
egy harmadik művészeti ágba 
is belekóstoltunk, Kulin Ág-
nes (II. Rákóczi Ferenc Kár-
pátaljai Magyar Főiskola) az 
animáció történetéről tartott 
előadást. A péntek, immár 

hagyományosan, az infor-
matikáról szólt. Beregszászi 
István (II. Rákóczi Ferenc 
Kárpátaljai Magyar Főiskola) 

a tavaly bemutatott Málna 
PC programban rejlő további 
lehetőségekről beszélt a tá-
borlakóknak, Szocska József 
(Beregszászi Bethlen Gábor 
Magyar Gimnázium) pedig 
bemutatta azokat a nyomkö-
vető és egyéb robotokat, ame-
lyeket a gimnázium tanulói 
készítettek a Málna PC-vel.

Az előadásokat mindennap 
szabadfoglalkozás követte, 

amikor a gyerekek társasjá-
tékozhattak (sakk, malom, 
dámajáték, mikádó, különböző 
kártyajátékok, catan, mono-

poly, tabu stb.), számítógépes 
játékokat játszhattak, sportol-
hattak (asztalitenisz, futball, 
kosárlabda, kézilabda), kézmű-
ves-foglalkozásokon vehettek 
részt (gyöngyfűzés, origami). 
Emellett minden diák batikolt 
egy pólót magának. A felsorolt 
játékok többségéből vetélkedőt 
is szerveztünk, hogy a gyere-
kek összemérhessék tudásukat, 
képességeiket. Kedden tánchá-

zat tartottunk, ahol a moldvai 
csángók táncával ismerked-
tünk. Az esti filmklubban a 
táborlakók a felkínált listából 
kiválasztott filmet tekinthették 
meg.

Sikerült a tavalyi ígére-
tünknek eleget tenni: a városi 
akadályversenyt Técsőre szer-
veztük. Útközben Badó Margit, 
a Nagydobronyi Református 
Líceum történelemtanára meg-
mutatta a táborozóknak a cset-
falvai református templomot és 
mesélt a vidék múltjáról.

A tábor első napja ismer-
kedési esttel ért véget, a tábor 
utolsó programja a péntek 
esti záróvetélkedő volt. Itt 
felelevenítettük a hét során 
tanultakat, megjutalmaztuk 
a csapatokat és a különböző 
tábori vetélkedők győzteseit.

A tábor megvalósítását a 
Magyar Kormány, a Minisz-
terelnökség Nemzetpolitikai 
Államtitkársága és a Bethlen 
Gábor Alapkezelő Zrt. támo-
gatta.

Kulin Judit táborvezető, 
kmpsz.uz.ua
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Nyári táborok a „GENIUS” Jótékonysági 
Alapítvány szervezésében 2017-ben

A kárpátaljai magyar ne-
velési-oktatási, a nemzeti és 
kulturális identitás kialakítását 
és fejlesztését célzó kezdemé-
nyezések sok esetben eredmé-
nyesek, azonban nem fedik 
le teljesen az igényeket. A 
nemzeti és kulturális identitás 
kialakításában, megőrzésében 
a népi kultúra és a képzőmű-
vészet, az irodalom, a zene, a 
hagyományőrzés, valamint a 
sport kecsegtető lehetőségeket 
kínálnak. A legkönnyebben 
megérinthető rétegnek az isko-
láskorú gyerekek mondhatók. 
A fentiekből kiindulva, illetve 
azokat figyelembe véve és 
kiegészítendő a már működő 
programokat, kristályosodott 
ki a „GENIUS” Jótékonysá-
gi Alapítványban az elmúlt 
években egy három, egyen-
ként ötnapos nyári táborból 
álló rendezvénysorozat terve. 
Táborainkkal elsősorban a 
kárpátaljai magyar iskolásokat 
kívánjuk megszólítani. 

A II. Színjátszó tábor 
2017. június 26-án vette kez-
detét a II. Rákóczi Ferenc 
Kárpátaljai Magyar Főisko-
lán. A rendezvény öt napja 
alatt alapítványunk szállást és 
napi háromszori étkezést biz-
tosított a résztvevők számára. 

A programra a színjátszás 
iránt érdeklődő 12–16 éves 
fiatalok jelentkezhettek 2017. 
június 1-jéig. A táborban 21 
fő vett részt, akik megismer-
kedhettek a színészmesterség 
alapjaival, és gyakorlatot 
szerezhettek a színpadi moz-
gás, a beszédkészség és a 
kommunikáció terén.

A program szakmai megva-
lósítói Bagu Géza drámapeda-
gógus és Gál Natália, a Kárpát-
aljai Megyei Magyar Drámai 
Színház művésze voltak. Mun-
kájukat a Rákóczi-főiskola 
színjátszó csoportjának tagjai 
segítették: Deák Dániel, Kepics 
Andrea, Mónus Dóra, Zsell 

Diána, Szilvási Szilárd és Yat-
skanicz Vasya.

Bevezetésképpen Bagu 
Géza a drámapedagógiában 
alkalmazott csoportjátékokkal 
igyekezett összekovácsolni 
a táborlakókat. Gál Natália 
művésznő mentálhigiénés 
önismereti gyakorlatokkal és 
csapatépítő tréninggel igye-
kezett elősegíteni a további 
csapatmunkát.

A következő fázis a színját-
szás alapjainak megismertetése 

volt: helyzetgyakorlatok a szín-
padon. Ezután két csoportra 
osztották a résztvevőket. Az 
egyik csapat feldolgozandó 
témául a „Kapcsolatok” témát 
kapta, a másik az „Úton”-t. E 

két témán belül a csapatmegbe-
szélések során olyan problémá-
kat vetettek fel a diákok, ame-
lyeket saját környezetükben 
tapasztaltak (a családon belül, 

barátaik között, az iskolában, 
az osztályközösségben, a tá-
gabb környezetükben). A felve-
tett problémákat megbeszélték, 
kibontották. Ezek a problémák 
felkerültek egy-egy plakátra, s 
aztán minden diák választott 
közülük egy-egy témát a követ-
kező napokban, melyre önál-
lóan épített jelenetet. A feladat 
kibővült egy misztikus szállal: 
a beszélgetések alapján olyan 
tárgyakat kerestek, melyek egy 
elképzelt világban segítségül 

hívhatók a problémák megol-
dására. Pl.: kötél a kapcsolatok 
újrakötésére, tükör a valódi én 
meglátására, legyező a negatív 
dolgok elhessegetésére. A kivá-
lasztott problémára felépített 

jelenethez mindenki választott 
egy varázstárgyat, melyet be-
épített a jelenetébe.

A következő lépés a jele-
netek összefűzése volt. Közös 

ötletbörze után született meg a 
„sorsügynökség” vonal, mely-
nek értelmében egy felsőbb 
hatalom segítségével kerültek 
be a „varázstárgyak” a jelene-
tekbe. Minden tárgy megjele-
nésekor az emberi szabadság 
adott maradt: a diákok maguk 
döntötték el, mire használják a 
tárgyat (önző célra vagy segít-
ségnyújtásra, pozitív vagy ne-
gatív dologra, az önállótlanság 
további fenntartására).

A végső előadás próbáival 
párhuzamosan a főiskolai 
színjátszó szakkör tagjai fog-
lalkozásokat tartottak a tábor 
résztvevőinek: beszéd- (lég-
zés-) technikai gyakorlatok, 
plasztikára épülő gyakorlatok, 
a karakterépítést szolgáló 
gyakorlatok.

Az estéket közös játékok 
színesítették, melyekben min-
denki részt vett. A diákok szá-
mára filmklubot is szerveztek, 
ahol a közös filmnézés után 
megbeszélték a látottakat.

A tábor idejére feladatot 
is kaptak a gyerekek: minde-
gyikük névre szóló borítékot 
kapott társaitól. A borítékokat 
a társalgóban helyezték el, 
azokban bárki ajándékot, 
levelet, rajzot, meglepetést 
küldhetett a tábor egy másik 
lakója számára.

A záróesten levetítették a 
hét folyamán készített fényké-
peket, majd mindenki átvehet-
te a saját borítékját, elolvashat-
ta az üzeneteket, megnézhette 
az ajándékokat. Az alkalom 
táncesttel ért véget. Másnap 
délelőtt került sor a közös 
előadásra, amelyre eljöttek a 
szülők, az érdeklődők, a média 
képviselői. 

A hét tapasztalatai megerő-
sítették, a gyerekeknek szük-
ségük van arra, hogy olyan 
közösség tagjai lehessenek, ahol 
megértést, szeretetet, figyelmet 
kapnak. Egy olyan közösségé, 
amely megtanítja őket ebben 
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az elektronika uralta világban a 
valódi, közvetlen személyközi 
kommunikációra, a szó klasszi-
kus értelmében vett játékra gon-
dolataik, érzéseik kifejezésére, a 
közösségépítésre.

A Jankovics Mária Alko-
tótábort Alapítványunk idén 
immár hetedik alkalommal 
rendezte meg. A rendezvény-
nek a Rákóczi-főiskola Felső-
fokú Szakképzési Intézete és a 
Kölcsey Ferenc Szakkollégium 
adott otthont. A táborba a Kár-
pátaljai Magyar Pedagógusz-
szövetség vetélkedőin sikere-
sen szereplő fiatalok, illetve a 
„GENIUS” Jótékonysági Ala-
pítvány által meghirdetett Al-
koss kedvedre! c. rajzpályázat 

díjazottjai kaptak meghívást, 
valamint a képzőművészetek 
iránt érdeklődők jelentkezését 
vártuk. Idén 59 gyerek jelent-
kezett felhívásunkra, közülük 
44-en vehettek részt a táborban. 

A résztvevőknek augusztus 
7–12. között volt lehetőségük 
gyarapítani tudásukat, kibon-
takoztatni tehetségüket szak-
embereink segítségével:

Kulin Ágnes – a Rákó-
czi-főiskola tanára, festőmű-
vész, a Révész Imre Társaság 
(RIT) elnöke;

Néger Krisztina – a „Pa-
dijun” Ungvári Ifjúsági Palota 
tanára, keramikus; 

Id. Hidi Endre – kerami-
kus, szobrász, a RIT tagja;

Kalitics Erika – festőmű-
vész, a RIT tagja;

Veres Ágota – festőmű-
vész, a RIT tagja;

Kalanics Éva – kézműves, 
történész;

Kalanics Attila – kéz-
műves.

A programok lebonyolítá-
sát és a közös munkát nyolc 
főiskolás diák is segítette, akik 

kötelező nyári szakmai gya-
korlatukat töltötték a táborban. 

A délelőtti órákban a kü-
lönböző tematikus technikai 
és műfaji ismeretek elsajá-
títását szolgáló előadásokon 

vettek részt a diákok a Rá-
kóczi-főiskola szakképzési 
intézetének tantermeiben. 
Délutánonként szabadon vá-
lasztott kézműves-foglalko-

zások (makramé, fonalgrafi-
ka, origami, rongybabaké-
szítés, bőrözés, gyöngyfűzés) 
következtek a Kölcsey Ferenc 
Szakkollégium teraszán, étke-
zőjében és udvarán. 

Szerdán kirándulás sze-
repelt a programban. Idén a 
Margitics család által üze-
meltetett nagyszőlősi Szelíd 
lovardába látogattak el a 
táborlakók. A gyerekek meg-
ismerkedhettek a lótartás 
fortélyaival, kipróbálhatták 
a lovak gondozását, lovagol-
hattak, valamint íjászattal, 
játékokkal, kézművesfoglal-
kozásokkal és bográcsozással 
töltötték a napot. 

A tábor a hagyományok-
nak megfelelően záróünnep-
séggel ért véget, ahol az ifjú 
művészek bemutatták a hét 
folyamán készült munkáikat 
és egy feledhetetlen estét 
tölthettek együtt. A program 
szakmai felügyelője és kivite-
lezője Kulin Ágnes volt. 

A „GENIUS” Jótékonysá-
gi Alapítvány idén is megren-
dezte a Nagyberegi Népzenei 
és Néptánctábort, ahol 53 
fiatalnak volt lehetősége kö-
zelebbről megismerkedni a 
népzenével és a néptánccal 
2017. augusztus 7–12. között. 
A tábornak ezúttal is a Nagy-
beregi Református Líceum 
adott otthont. A programban 
elsősorban a Kárpátaljai Ma-
gyar Pedagógusszövetség 
vetélkedőin sikeresen sze-
replő tanulók vehettek részt, 
valamint a „Szól a fülemüle!” 
III. Kárpátaljai Népzenei és 
Néptánc Tehetségkutató dön-
tős csapatai kaptak meghívást 
az eseményre, de emellett 
minden érdeklődőt szeretettel 
láttak a szervezők.

A tábor öt napja alatt a 
népzenei részleget a magyar-
országi Bürkös zenekar tagjai, 
Palazsnik László (brácsa és 
harmónika), Dezsőházi Tamás 
(hegedű), Nagy Barna (nagy-
bőgő) vezették, akik a népi 
hangszerek megszólaltatására 
oktatták a résztvevőket. Az 
idei alkalom zenei anyaga so-
mogyi ugrós és dudanóta volt.

A népdalok elsajátítá-
sában Kepics Andzselika 
táborvezető volt a táborozók 
segítségére, aki egyben a ren-
dezvény szakmai szervezői 
teendőit is ellátta.

A fiatalokat Váradi Enikő, 
a Sodró népzenei együttes 
művészeti vezetője és Páva 
Csaba, a beregszászi Rezeda 
néptáncegyüttes oktatója ta-
nította táncolni.

A táncórák alkalmával 
két csoportban foglalkoztak 
az oktatók tanítványaikkal. A 
7–10 éves korosztály a kez-
dők, míg a 11–15 év közötti 
fiatalok a haladók csoportját 
alkották. A foglalkozások 
alakalmával a diákok elsa-
játíthatták a páros mozgás 
alapjait, illetve olyan gya-
korlatokat végeztek, melyek 
segítségével elsajátíthatták a 
helyes kéz- és testtartást.

A kezdők életkoruknak 
megfelelően és tapasztala-
taikkal összhangban olyan 
tájegység táncait tanulták, 
amelyek könnyen elsajátít-
hatók. Idén a sárközi táncok-
kal ismerkedhettek meg a 
kisebbek. Mivel a kezdőknél 
jobban megmutatkoztak az 
életkorukból adódó különb-
ségek, így az oktatók a népi 
táncok mellett játékos polgári 
táncokat is tanítottak nekik. 
A haladó csoport az erdélyi 
Felcsík táncait sajátíthatta el. 

A foglalkozások alkalmá-
val rövid előadások hangzot-
tak el azokról a tájegységek-
ről, amelyeknek a táncaival 
megismerkedtek a táborlakók, 
ezen belül a viseletről és a he-
lyi szokásokról is hallhattak a 
fiatalok. Archív videofelvéte-
leket vetítettek le a gyerekek-
nek, hogy megismerhessék az 
egykori híres csíki táncosokat, 
múltunk kutatóinak ismert 
adatközlőit. 

Az énekórák alkalmával 
mindkét csoport megtanulhat-
ta az adott tájegység énekeit 
és csujogatósait.

A kézműves-foglalkozá-
sok felelőse Mester Andrea 
volt, akivel a fiatalok gya-
korolhatták az origamit, a 
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makramét, a hurkapálcika 
és a gyolcs felhasználását. 
Meglepetésként a gyerekek 
kürtöskalácsot készíthettek a 
helyi tájház udvarán.

A népi játékokat Szilágyi 
Gabriella és Szilágyi László 
tanították. A kezdő csoportban 

az volt a cél, hogy megis-
mertessék, megszerettessék a 
mondókákat, a népi játékokat, 
a magyar népi hagyományo-
kat.

A tábor a korábbi évekhez 
hasonlóan ünnepélyes záróelőa-
dással ért véget, ahol a résztvevők 

bemutathatták az egy hét alatt 
tanult táncokat és népdalokat. 

A „GENIUS” Jótékony-
sági Alapítvány nyári tábo-
rait a Magyar Kormány, a 
Miniszterelnökség Nemzet-
politikai Államtitkársága, 
a Bethlen Gábor Alapkeze-

A szakmai előadások mel-
lett kulturális programokon is 
részt vehettek a pedagógusok. 
Július 25-én, kedden tánchá-
zat tartott a Sodró együttes, 
csütörtökön pedig a Nem él-
hetek muzsikaszó nélkül című 
Móricz-darabot láthatták a 
résztvevők a Kárpátaljai Me-
gyei Magyar Drámai Színház 
társulatának előadásában.

A továbbképzés szombati 
záróünnepsége rövid zenei 
műsorral kezdődött, majd 
Lőrincz Katalin, a Beregszá-
szi Kodály Zoltán Művészeti 
Iskola tanára Reményik Sán-
dor Kegyelem című versével 
köszöntötte a jelenlévőket. Ezt 
énekfeldolgozás követte Szent 
László királyról, majd további 
zenés-verses műsorszámokat 
hallhattak az egybegyűltek.

A továbbiakban Orosz Ildi-
kó, a Rákóczi-főiskola rektora, 
a KMPSZ elnöke osztotta meg 
gondolatait a jelenlévőkkel. 
Kiemelte, nagy örömmel tölti 
el az a tény, hogy idén ismét 
szép számmal gyűltek össze 
a pedagógusok, akik a peda-
gógusakadémia alkalmával 
tapasztalatot cserélhettek egy-
mással. Mint mondta, köszönet 
illeti a magyar államot, amely 
bő egy évtizede támogatja a 
kezdeményezést, és lehetővé 
teszi a pedagógus akadémia 
megszervezését. 

„Egyedül rájuk számít-
hatunk, az Úristen mindig 

Kárpátaljai Nyári Kölcsey Pedagógusakadémia

Az idei alkalom beleszámított a továbbképzésbe
A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) 2002 óta minden évben megrendezi a Kárpátaljai Nyári Kölcsey 

Pedagógusakadémiát. Az idén július 24–29. között sorra kerülő eseményen óvoda- és zenepedagógusok, tanítók, biológia, 
kémia, matematika, magyar és angol szakos tanárok találkozhattak kollégáikkal és gazdagodhattak új ismeretekkel. Az 
akadémia foglalkozásaira ezúttal is Beregszászban, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán került sor. 

őket küldi a támogatásunkra” 
– fogalmazott Orosz Ildikó, 
majd köszönetét fejezte ki 
a szervezésben és lebonyo-
lításban részt vevőknek is, 
akik munkájukkal és krea-
tivitásukkal járultak hozzá 
az élményekben gazdag hét 
eseményeihez. 

A KMPSZ elnöke kiemel-
te a Kárpátaljai Megyei Peda-
gógus-továbbképző Intézet 
munkatársainak szerepét, akik 
idén a közös cél, a pedagó-
gusakadémia lebonyolítása 
érdekében együttműködtek 
a KMPSZ-szel. A megyei 
továbbképző intézet ugyanis 
a KMPSZ pedagógusakadé-
miáját a hivatalos pedagó-
gus-továbbképzés részének 
ismeri el. A magyar pedagó-
gusok szakmai érdekvédelmi 
szervezete a jövőben is számít 
a Kárpátaljai Megyei Pedagó-
gus-továbbképző Intézet Ga-
bóda Béla vezette Beregszászi 

Fiókintézetének együttműkö-
désére – hangzott el.

Az ünnepség zárásaként 
Orosz Ildikó ajándékokat adott 
át a helyi és külföldi előadók-
nak, ezzel köszönve meg mun-
kájukat, majd a meghívottak 
osztották meg néhány szóban 
gondolataikat az akadémián 
tapasztaltakról.

Az ünnepség a továbbkép-
zésen való részvételt igazoló 
oklevelek átadásával zárult.

Illyés István, Kárpátalja.ma

lő Zrt. és a Szabolcs-Szat-
már-Bereg megye és Kárpát-
alja fejlesztési feladatainak 
kormányzati koordinációjá-
ért felelős kormánybiztosság 
támogatta.

váradi Natália, 
a „GENIUS” JA irodaigazgatója
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