
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Вченою радою ЗУІ 

Протокол № „3” від „20” квітня 2017 р. 

Ф-КДМ-2 

 

Міністерство освіти і науки України 

Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ 

Кафедра філології 

 

 

 

Реєстраційний №___________ 

 

Дипломна робота 

 

Взаємозв’язок між ідентичністю та використанням мов серед 

студентів Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ 

 
Бодонович Олександра Шандорівна 

Студентка IV-го курсу 

Спеціальність угорська мова та література 

Освітній рівень: Бакалавр 

 

Тема затверджена на засіданні кафедри 

Протокол №______ / 201_ 

 

 

 

 

Науковий керівник:    Марку Аніта Ласлівна, к.ф.н., доцент 

Завідувач кафедрою    Ковтюк Іштван Яношович, к.ф.н., доцент 

 

Робота захищена на оцінку _________, «___» ____________201_ року 

Протокол № ______ / 201_ 

 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Вченою радою ЗУІ 

Протокол № „3” від „20” квітня 2017 р. 

Ф-КДМ-2 

 

Міністерство освіти і науки України 

Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ 

Кафедра філлогії 

 

Дипломна робота  

 

Взаємозв’язок між ідентичністю та використанням мов серед 

студентів Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ 

 

 

Освітній рівень: Бакалавр  

 

 

 

 

 
Виконала: студентка IV-го курсу 

спеціальності угорська мова та література 

                         Бодонович Олександра Шандорівна 

 

                                               Науковий керівник: Марку Аніта Ласлівна, к.ф.н., доцент 

 

Рецензент: Кормочі Золтан Золтанович, к.ф.н., доцент 

 

 

 

 

 

 

 

Берегове 

2019 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Вченою радою ЗУІ 

Протокол № „3” від „20” квітня 2017 р. 

Ф-КДМ-2 

 

Ukrajna Oktatási és Tudományügyi Minisztériuma 

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

Filológia Tanszék 

NYELVHASZNÁLAT ÉS IDENTITÁS ÖSSZEFÜGGÉSEI A II. RFKMF 

HALLGATÓINAK KÖRÉBEN 

 

Szakdolgozat 

 

 

 

 

 
Készítette: Badanovics Alexandra 

IV. évfolyamos magyar nyelv és irodalom 

szakos hallgató 

 

 

Témavezető: Dr. Márku Anita, PhD, docens 

 

Recenzens: Dr. Karmacsi Zoltán, PhD, docens 

 

 

 

 

 

 

Beregszász – 2019 



Зміст 

1. Вступ ............................................................................................................. 8 

1.1 Предмет і мета роботи............................................................................................... 8 

1.2 Методи дослідження ................................................................................................. 8 

1.3 Питання дослідження ................................................................................................ 8 

2. Питання використання мови та ідентичності. Огляд літератури ... 10 

2.1 Вербальний репертуар та комунікативна компетентність .................................... 10 

2.2 Різноманітність мови, версії мови ........................................................................... 10 

2.3 Дослідження використання мови та мовних версій на Закарпатті ....................... 11 

2.4 Питання мовного престижу на Закарпатті .............................................................. 12 

2.5 Вплив двомовності на використання угорської мови на Закарпатті .................... 12 

2.6 Поняття та формування ідентичності  ..................................................................... 14 

2.7 Зв'язок між ідентичністю та мовою на Закарпатті ................................................. 16 

2.8 Ідентичність та релігія  ............................................................................................. 16 

2.9 Цифрова ідентичність ............................................................................................... 17 

3. Питання використання мови та ідентичності серед учнів 

Закарпатського угорського інституту ім.. Ференца Раковці ІІ на 

основі опитування ...................................................................................... 19 

3.1 Умови дослідження ................................................................................................... 19 

3.2 Соціологічні дані учасників ..................................................................................... 19 

3.3 Питання використання мови .................................................................................... 19 

3.4 Престиж мов за думкою учасників опитування ..................................................... 22 

3.5 Питання ідентичності за думкою учасників опитування ...................................... 24 

4. Питання мови та ідентичності на основі опитування серед учнів 

Закарпатського угорського інституту ім.. Ференца Раковці ІІ ........ 26 

4.1 Умови дослідження ................................................................................................... 26 

4.2 Соціологічні дані учасників ..................................................................................... 26 

4.3 Питання ідентичності ................................................................................................ 26 

4.4 Престижність мов за думкою учасників опитування ............................................. 29 

4.5 Використання мови у різних сферах ....................................................................... 32 

4.6 Релігійна ідентичність ............................................................................................... 33 

4.7 Цифрова ідентичність ............................................................................................... 35 



4.8 Локальна ідентичність .............................................................................................. 37 

4.9 Картина майбутнього ................................................................................................ 37 

5. Висновки ...................................................................................................... 39 

6. Список використаної літератури ............................................................ 41 

7. Додатки 

 

 



Tartalom 

1. Bevezetés ....................................................................................................... 8 

1.1 A munka tárgya és célja............................................................................................... 8 

1.2 A kutatás módszere ...................................................................................................... 8 

1.3 A kutatás kérdései ........................................................................................................ 8 

2. Nyelvhasználat és identitás kérdései. A szakirodalom áttekintése .......... 10 

2.1 A verbális repertoár és a kommunikatív kompetencia ................................................ 10 

2.2 A nyelv változatossága, a nyelvi változatok ................................................................ 10 

2.3 A nyelvhasználat és nyelvi változatok vizsgálata Kárpátalján .................................... 11 

2.4 A nyelvi presztízs kérdése Kárpátalján ....................................................................... 12 

2.5 A kétnyelvűség hatása a kárpátaljai magyar nyelvhasználatra .................................... 12 

2.6 Identitás kialakulása és fogalma .................................................................................. 14 

2.7  Identitás és nyelv kapcsolata Kárpátalján ................................................................... 16 

2.8 Identitás és vallásosság ................................................................................................ 16 

2.9 Digitális identitás ......................................................................................................... 17 

3. A nyelvhasználat és az identitás kérdései a beregszászi főiskola 

hallgatóinak körében végzett kérdőíves felmérés alapján ....................... 19 

3.1 A kutatás körülményei ................................................................................................. 19 

3.2 A résztvevők szociológiai adatai ................................................................................. 19 

3.3 A nyelvhasználat kérdésköre ....................................................................................... 19 

3.4  A nyelvek presztízse a főiskolások megítélése szerint ............................................... 23 

3.5 Az identitás kérdésköre a főiskolások körében ........................................................... 25 

4. A nyelvhasználat és az identitás kérdései a beregszászi főiskola 

hallgatóinak körében végzett interjús felmérés alapján .......................... 27 

4.1 A kutatás körülményei ................................................................................................. 27 

4.2 A résztvevők szociológiai adatai ................................................................................. 27 

4.3 Az identitás kérdésköre ............................................................................................... 27 

4.4 A nyelvek presztízse a főiskolások megítélése szerint ................................................ 30 

4.5 Nyelvhasználat különböző színtereken ....................................................................... 33 

4.6 Vallási identitás ........................................................................................................... 34 

4.7 Digitális identitás ......................................................................................................... 36 

4.8 Lokális identitás ........................................................................................................... 38 



4.9 Jövőkép ........................................................................................................................ 38 

5.  Összefoglalás ................................................................................................ 40 

6. Felhasznált irodalom .................................................................................... 42 

7. Mellékletek 

 

 



8 
 

1. Bevezetés 

1.1. A munka tárgya és célja 

Szakdolgozatomban a nyelvhasználat és az identitás kérdéseit vizsgálom. A 

nyelvhasználat és az identitás szoros összefüggésben áll egymással. A kutatás célja az, 

hogy feltárjam e két fogalom között a kapcsolódási pontokat, a kárpátaljaiság mibenlétét, 

az identitás különböző megnyilvánulásait a beregszászi főiskolások körében. Valamint, 

hogy készítsek egy összefoglalást a kapott eredményekről. 

 

1.2. A kutatás módszere 

Munkám során 2017-ben kérdőíves felmérést végeztem a beregszászi főiskolán, 

konkrétan a magyar szakos hallgatókkal. A kérdőív összeállításában szociológiai és 

szociolingvisztikai felmérésekre támaszkodtam. A vizsgálatához elsősorban Csernicskó 

István és Márku Anita nyelvhasználati kérdőívei is segítségemre voltak. 

2018-ban pedig interjús felmérés alapján vizsgáltam, szintén a beregszászi főiskola 

angol, magyar és ukrán szakos hallgatók megkérdezésével. Az általuk adott válaszok 

elemzése alapján olyan felmerülő kérdések kerültek megválaszolásra, melyek a főiskola 

hallgatóinak nyelvhasználatához és identitásához kapcsolódtak. 

  Mivel Kárpátalja különböző régióiról érkeztek a diákok, ezért kicsit az egész 

megyére is vonatkoztatható a kutatás, de természetesen nem olyan nagymértékű, mint a 

Hodinka Antal Intézet kutatóinak, a főiskola magyar tanárainak eddigi, megjelent munkái, 

csak szerkezeti felépítésben és témájában mutat azokkal hasonlóságot. 

 

1.3.A kutatás kérdései 

Az alábbi kérdésköröket vizsgáltam:  

Szociológiai változásokat és nyelvi életutat: a hallgatók származását, életkorát, 

iskolai végzettségét, felekezeti hovatartozását, családi állapotát, szülei képzettségét, milyen 

nyelvekkel, nyelvváltozatokkal került kapcsolatba; 

Szociolingvisztikai nyelvhasználati kérdéseket: a hallgatók nyelvhasználati 

szokásai formális és informális színtereken; A diákok által hallgatott és nézett rádió- és 

televízió műsorok nyelve; A nyelvekhez való viszonyulás, az anyanyelvükhöz, illetve a 

saját nyelvhasználattal kapcsolatos vélekedésre irányuló kérdések; A nyelvhasználattal 

kapcsolatos értékítéletek; A másodnyelv használata és gyakorisága; A nemzeti identitás 
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kérdései; A vallási identitás kérdései; Digitális identitás kérdései; Néhány kérdés pedig a 

közösség jövőképre vonatkozott. 

 

Hipotéziseim:   

• A főiskola magyar szakos diákjai nyelvhasználatában jelentős százalékban 

megjelenik az ukrán nyelv használata a magyar nyelv mellett. 

• A főiskolásokat erősen érintette már nyelvi megbélyegzés nyelvhasználatuk miatt  

• A főiskolások körében a magyar nyelv a domináns.  

• Vallási és nemzeti identitásukat erősnek gondolom.  

• A főiskolás diákok rendelkeznek „digitális lábnyommal”. 
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2. Nyelvhasználat és identitás kérdései. A szakirodalom áttekintése 

 

2.1. A verbális repertoár és a kommunikatív kompetencia  

Verbális vagy nyelvi repertoár alatt mindazokat a nyelveket, nyelvváltozatokat, 

stílusváltozatokat stb. értjük, amelyeket egy adott közösség a kommunikáció során használ 

(vö. Csernicskó és Márku szerk. 2007).  

Susan Gal (1987: 286) megfogalmazásában: „Nyelvi repertoáron egy közösség 

szociálisan szignifikáns interakcióiban a közösség tagjai számára rendelkezésre álló nyelvi 

források összességét értjük. A nyelvi források magukba foglalják mindazon nyelveket, 

nyelvváltozatokat, regisztereket, stílusokat és nyelvfordulatokat, amelyek a csoport 

beszédében vagy más kommunikációs modalitásaiban (pld. írásban) előfordulnak.”  

Ugyanezen fogalom Trudgill (1992) kötete magyar fordításában kódkészletként 

szerepel.  

2.2. A nyelv változatossága, a nyelvi változatok 

A 20. század második felében megjelent szociolingvisztika (társasnyelvészet) 

másképp szemléli a nyelvi változatosságot, mint a leíró (deskriptív) vagy elméleti 

nyelvészet. A hagyományos magyar leíró nyelvészeti szemlélet szerint a magyar nyelv 

vízszintesen és függőlegesen tagolódik. A vízszintes tagolódás szerint nyelvjárásokat, a 

függőleges alapján pedig réteg- és csoportnyelveket különít el a tradicionális felosztás, és 

mindezek fölé helyezi az úgynevezett irodalmi nyelvet és annak beszélt változatát, a 

köznyelvet (lásd pld. Sebestyén 1988, Wacha 1992, A Jászó szerk. 1995: 180). 

A szociolingvisztika ezekkel a statikus, állandó kategóriákkal szemben dinamikus 

rendszerben gondolkodik, ahol minden egyes nyelvváltozat maga is változatokban él és 

folyamatosan mozgásban van, változik, miközben valamennyi változat különös 

kapcsolatban áll egymással. A nyelvváltozatokat ezért a társasnyelvészet valamilyen 

szinten általánosításoknak tekinti: „A nyelvváltozatokat úgy írhatjuk le, mint valamilyen 

szinten közös tulajdonságokat fölmutató nyelvhasználati módok együttesét, amely az 

éppen releváns szinten elkülönül más nyelvváltozatoktól”. (Sándor 2001b: 37) 
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2.3. A nyelvhasználat és nyelvi változatok vizsgálata Kárpátalján 

„Az egyén nyelvhasználatát számos konvenció és előírás szabályozza” (vö.: Márku, 

2008:42). Például, a nyelvtudásunk foka, a beszélgetés tartalma és az interakcióban 

résztvevők, a szituáció. A nyelvhasználati kérdéskörben szereplő kérdések segítségével azt 

kívántam vizsgálni, hogy az adatközlők melyik nyelvet használják többet, szívesebben stb. 

A mi szavunk járása (Csernicskó szerk. 2003) című kötet is alaposan tárgyalja a 

kárpátaljai magyar közösség nyelvválasztási szokásait. A kötet egyrészt összefoglalja az 

1996-os Kárpát-medencei vizsgálat eredményeit (Csernicskó szerk. 2003: 68–74), majd a 

tiszaújlaki magyarok nyelvválasztási stratégiáról kaphatunk képet (Karmacsi 2003b, ill. 

lásd még 2001). Tanulságos a kötetnek az a része, melyben a magyar nyelv 

használhatóságát elemzik a szerzők egyrészt Beregszász hivatalaiban (Karmacsi 2003a), 

másrészt a város orvosi rendelőjében, szolgáltató egységeiben, boltjaiban, éttermeiben és 

piacán (Márku 2003). A két utóbbi tanulmányból kiderül, hogy a magyar nyelv elsősorban 

szóban jelenhet meg a hivatalokban, az írásbeli ügyintézésre meglehetősen kevés esély 

nyílik magyarul, s az is esetleges (Csernicskó szerk. 2003). Illetve a kötetben képet 

kaphatunk a kárpátaljai magyar középiskolások nyelvhasználatáról, amelyben az Iskola 

2000 vizsgálat adatait foglalják össze. (Beregszászi- Márku 2003). 

Beregszászi Anikó írása (2005) a magyar nyelvnek a szimbolikus térben való 

megjelenését írja le Kárpátalján. Karmacsi Zoltán (2007) pedig számos etnikailag vegyes 

házasság nyelvhasználati, nyelvválasztási szokásait írja le. A vizsgált családok 

mindegyikében magyar az egyik házastárs, s a magyar nyelv mindegyik családban legalább 

az egyik érintkezési nyelv, s a gyermekek elsődleges szocializációjának (egyik) nyelveként 

is használatos.  

Csernicskó kutatta a nyelvválasztást kárpátaljai magyar községekben. A kutatás 

módszeréül kérdőíves felmérést választották, méghozzá olyan nyelvhasználati kérdőívet, 

melyben számos zárt kérdés vonatkozott a közösségben használt három nyelv (a magyar, 

az ukrán és az orosz) használati körére, gyakoriságára, illetve rejtett vagy nyílt 

presztízsére. A kutatás során kiderült, hogy az adatközlők nem rendszertelenül, nem 

kényük és kedvük szerint válogatnak egy-egy szituációban a rendelkezésükre álló nyelvek 

közül, hanem kommunikatív kompetenciájuknak szerves része az a tudás, hogy hol, milyen 

szituációban mely nyelv használata elfogadott, célszerű, lehetséges vagy előírt. (vö. 

Csernicskó 2010)  
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2.4. A nyelvi presztízs kérdése Kárpátalján  

Kisebbségi nyelv és a többségi nyelv presztízse nem azonos. Kisebbségi helyzetben a 

kisebbségi nyelv általában alacsonyabb presztízsű, míg a többségi nyelv sok esetben 

társadalmi előnyöket élvez. A többségi nyelv presztízse azért is lehet nagyobb, mert ezt a 

nyelvet használja egy állam lakossága a mindennapokban, a mindennapi nyelvhasználat 

terén. Az adott állam politikája is nagyban befolyásolja a kisebbségi nyelvhez, nyelvekhez 

való hozzáállást. Az oktatáspolitikában bekövetkezett változások Ukrajnában is 

megmutatkoztak. Itt is igyekeztek az ukránt, mint államnyelvet és többségi nyelvet előtérbe 

helyezni. Elég csak az újonnan behozott oktatási törvényre gondolni. Kiss Jenő (1995) 

megfogalmazásában „a presztízs azt a társadalmi elismertséget, tekintélyt jelenti, amelyre 

pozitívnak tartott tulajdonságok alapján tesz szert személy, csoport vagy valamely jelenség”. 

Karmacsinál (2005) olvashatjuk, hogy a nyelvek presztízse kapcsolódik a beszélt nyelvhez 

való attitűdökhöz. A nyelvek presztízse és a státusza egymással nem egyenlő fogalmak. A 

nyelvi presztízs fogalma túlmutat a nyelvi státusz fogalmán. Karmacsi (2005) 

tanulmányában Kloss (1967), Weinrich (1974) valamint Göncz (1999) munkáit alapul véve 

így fogalmazza meg mindezt: „a nyelvek presztízse a nyelv státuszán túl magába foglalja 

például a nyelvnek társadalmi előrehaladásában játszott szerepét, a tudományban és a 

technikában való alkalmazásának mértékét, az irodalmi örökség gazdagságát, a nemzetközi 

érintkezésben való használtságát, belső tulajdonságait (pld.: dallamosság, szépség 

stb.)Kisebbségi helyzetben ezen szempontok mellett mindenképpen megemlíthető a 

kisebbségi nyelvek különböző nyelvhasználati színtereken történő 

aktivitása,használatossága, az adott kisebbség gazdasági potenciálja, demográfiai helyzete és 

megoszlása, az oktatási rendszer fejlettségének foka, a kisebbségi anyanyelvi média 

megléte/hiánya, őshonos-e a kisebbség, a nyelvek használatának társadalmi támogatottsága 

stb.” 

A nyelvek presztízse nem feltétlenül egyformán jelentkezik minden nyelvhasználati 

színtéren. Előfordul, hogy egy szintéren a kisebbségi nyelv dominál, míg egy másik 

színtéren a többségi nyelv élvez előnyt (vö. Csernicskó szerk. 2003). A nyelvek közötti 

„munkamegosztásra” is kerestem választ a kutatás során. 

2.5. A kétnyelvűség hatása a kárpátaljai magyar nyelvhasználatra  

„Az egymással érintkező nyelvek szükségszerűen hatnak egymásra. Nincs egyetlen 

olyan nyelv sem, amely tiszta, azaz idegen nyelvi hatásoktól mentes volna. A magyar 

nyelv sem lehet kivétel, természetes tehát, hogy nyelvünkben is számos olyan nyelvi elem 
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található, melyek más nyelvekből származnak, vagy más nyelvekkel való érintkezés 

következtében alakultak ki” (Csernicskó, 2010).  

A történelem folyamán a magyar nép sokszor került más népekkel kapcsolatba. A 

népek sokat tanultak egymástól, különböző kulturális kapcsolatok jöttek létre. A 

későbbiekben, valamint a trianoni békeszerződés értelmében területeket csatoltak el az 

anyaországtól s emiatt a nyelvi kapcsolatok erősebbé váltak. Az évszázadok óta etnikailag 

és nyelvileg heterogén ma Kárpátaljaként ismert régió száz évvel ezelőtt még sem 

földrajzi, sem adminisztratív, sem geopolitikai alakulatként nem létezett; területe a 20. 

század folyamán több államhoz tartozott (Csernicskó, 2018).  Helyi szinten elvesztette 

addigi státuszát, alárendelt szerepbe került a mindenkori államnyelvvel szemben, ami a 

presztízsvesztés mellett a másodnyelvi hatás nagymértékű fokozódását, illetve a helyi és az 

anyaországi magyar nyelvváltozatok bizonyos mértékű elkülönülését is magával vonta. 

(Lanstyák–Szabómihály 1997: 6) Kész Margit (2018) szerint Kárpátalján két meghatározó 

etnikum – a ruszin és a magyar –, az egymás mellett élés folyamán kialakította a közös 

kapcsolódási pontjait az élet különböző területein: nyelvhasználat, szokáshagyományok, 

néphit, népi vallásosság, szóbeli költészet, gasztronómia, tárgyi kultúra stb. (Kész,2018). A 

nyelvek közötti érintkezések nyoma alapvetően két területen mutatkozik meg a leginkább: 

a nyelvi rendszerben és a kommunikatív kompetenciában (Csenicskó, 2010). 

Csernicskó (2018) könyvében azt írja, hogy az orosz nyelv továbbra is jelen van 

Ukrajnában, illetve Kárpátalján, valamint a magyar lakta településeken is. Így Kárpátalján 

nem idegen, inkább említésre méltó a kétnyelvűség. Egy kétnyelvűségi helyzetben pedig 

gyakoriak a kódváltások. A kódválasztás vagy nyelvválasztás tehát a beszélőnek az a 

stratégiája, amelynek során a körülménynek megfelelően választ a rendelkezésére álló 

kódok (nyelvek, nyelvváltozatok) közül saját verbális repertoárjából (Csernicskó szerk. 

2003: 84.). Ugyanakkor a XX. század első harmadáig a bilingvizmus nem a helyi 

magyarokra, hanem a terület más nemzetiségű lakóira volt jellemző (Gazdag,2018). A 

trianoni békeszerződés következtében azonban jelentős magyar nemzetiségű tömegek 

váltak kisebbségivé az új nemzetállamokban (Ablonczy, Bárdi 2010: 12) Kárpátalján a 

lakosság kapcsolatban áll az államnyelvet és az oroszt beszélő szláv nyelvű lakossággal, s 

a hivatalos nyelvi színtereken anyanyelvük használati lehetőségei jelentős mértékben 

korlátozva vannak. A történelmi és a jelenkori helyzet ismeretében tehát nem lehet 

meglepő, hogy az itt élők nagyszámú másodnyelvi elemet használnak az anyanyelvi 

kommunikációjukban is, amelyek a magyar nyelvi változatokkal együtt, vagy sok esetben 

azokat kiszorítva a mindennapos nyelvhasználat részeivé válnak. (Gazdag,2018) Az idők 
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során kölcsönszavak kerültek be a nyelvhasználatba. Gazdag (2018) kiemelt néhány példát, 

a kölcsönszavak bekerülésével kapcsolatban, mit is válaszoltak az adatközlői: 

- Persze, ez az oroszból átvett szavakat ugyanúgy használjuk magyarban is… mert 

könnyebb az embereknek úgy használni, mint ahogyan a másik nyelvben használják. Tehát 

nem azt mondják, hogy személyigazolvány, hanem passzport vagy a kiflire nem azt 

mondják, hogy kifli, hanem bulocska. 

- Hát tulajdonképpen Ukrajnában élünk, és nekünk ez a megnevezése a mindenféle 

iratoknak, igazolványoknak meg van a külön elnevezés ukrán elnevezés és nekünk az 

ukránul van. 

- … itten ukránok is élnek, oroszok is élnek mi is átvettük tőlük egyes szavakat, még 

nem is tudjuk magyarul, hogy mi az. Gondolkodni kell, hogy megfejcsük, hogy mit akarunk 

mondani 

A szakirodalom szerint a szókölcsönzésnek öt típusa van: (lásd: Márku,2013) 

Márku (2013) kutatása szerint: „Az adatközlők többsége (74%-a saját bevallása 

szerint is használ kölcsönszavakat. A korpuszban összesen 140 kölcsönszó szerepelt, 

majdnem mind közvetlen kölcsönzés (2 hangalakkölcsönzés, 1 hibrid kölcsönszó). A 

legtöbb kölcsönelem szófaja szerint főnév. A leggyakoribb bulocska, paszport, májka, 

szprávka, práva, bánka, pácski kölcsönelemek. A kölcsönzés leggyakoribb indítékaként a 

kétnyelvű környezet hatását és „megszokást” említették. Illetve megállapította még azt is: 

„beszélők számára természetes a különböző nyelvekből származó elemek használata, a 

közösség tagjai „po zákárpátszki” -ként, kárpátaljai nyelvjárásként azonosítják” 

Zlinszky Aladár tanulmányában szintén azt mondja, hogy „kölcsönszóra akkor van 

szükség, ha valamely nép egy másiktól valamit tanul. A tanult dologgal együtt átveszi 

annak a nevét is, és saját szókincsébe illeszti. A magyar nép mindazon népektől tanult, 

amelyekkel vándorlása közben érintkezett, és azoktól is, akik mai hazájában hatottak reá. 

Viszont más népek is tanultak a magyartól. Úgynevezett tiszta nyelv nincs is a világon” 

(Zlinszky 1913) 

2.6. Identitás kialakulása és fogalma  

Ha valakitől a középkorban megkérdezték „ki vagy te”, először a vallását nevezte 

meg, majd a függőségi hovatartozását (kinek a hűbérese, alattvalója) és csak legvégül utalt 

arra, hogy milyen nyelven beszél. Az eltelt évszázadok fejleménye és fejlődése, hogy ma 

erre a kérdésre a legtermészetesebb válasz az etnikai hovatartozás. Tehát: „magyar vagyok, 

angol vagyok, német vagyok” stb. 
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A nemzetté válás folyamatát politikai és kulturális mozgalmak segítették. A 

nemzetet gyakran értelmezik kulturális közösségként, amikor a nemzeti összetartozás 

alapja és ereje a kultúrához való tartozás. Ugyanazon nyelv, ugyanazon kulturális 

szimbólumok kapcsolják össze a közösség tagjait, s alapozzák meg a nemzeti érzést. A 

közös történelmi emlékezet, a közösségi ünnepek, rítusok erősítik ezt az összetartozást 

(Szabóné szerk.,2015). Nekünk is, kárpátaljai magyaroknak megélni és megbecsülni kell 

ezeket a szokásokat, amelyek erősítik a nemzeti hovatartozásunkat.  

Az identitás latin eredetű szó, melynek jelentése: azonosság. Csepeli György (1997, 

78. p.) szerint: „Történelmi, társadalmi jelenségekre, s különösképpen az emberi feltételre 

alkalmazva identitásról csak metaforikus értelemben beszélhetünk. Ugyanakkor az 

állandóság, az azonosság vélelme, a társadalmilag konstruált valóság nélkülözhetetlen 

alkotórésze, mely nélkül lehetetlenné válna az anticipáció és a cselekvés. Az emberi 

világban az identitás a legjobb esetben is csak hipotézis, de abból a válfajból, amely nagy 

valószínűséggel beigazolja, kényszerítő módon beteljesíti önmagát.”  

Az identitástudat kialakítása a serdülőkorba lépő fiatal legnehezebb feladata, 

ugyanis választ kell találnia a "Ki vagyok én?" és a "Merre tartok?" kérdésekre. Az egyéni 

azonosságtudat kialakítására való törekvés tehát magában foglalja a döntést arról, hogy mi 

a fontos, mivel érdemes foglalkozni az életben. Szintén elkerülhetetlen azoknak a 

szabályoknak a kialakítása, amelyek mentén magunk és mások viselkedését értékeljük. Az 

identitáshoz hozzátartozik az önbizalom, a kompetencia érzése is. (Atkinson, 1993)  

Az identitás fogalma Erikson nevéhez kapcsolódik. Erik Erikson szerint az identitás 

csak a serdülőkorra alakul ki a személyiség fejlődése során, ekkorra képes megszilárdulni a 

nemi-, társadalmi szerep, a foglalkozás- és életszemlélet, mely a továbbiakban jellemző 

lesz rá, illetve cselekvéseire. „Az identitás nélkülözhetetlen koordinátái között előkelő hely 

illeti meg az életciklust: feltételezésünk szerint ugyanis csak a serdülőkorra jut el az egyén 

testi növekedésében és társadalmi felelősségérzetében odáig, hogy átélje és megoldja az 

identitásválságot. Az identitásválságot tulajdonképpen a serdülés pszichoszociális 

oldalának is nevezhetnénk. S túljutni is csak úgy lehet ezen az életszakaszon, hogy kialakul 

az identitás, amely döntően meghatározza majd az egyén későbbi életét.” (Erikson 1991). 

Pataki Ferenc a következőként értelmezi az identitást, mint tudományos fogalmat: 

„az identitás a személyiségnek nevezett konstrukció és a társadalmi struktúra közé 

elhelyezhető közvetítő kategória, amely az egyén–társadalom viszonyt reflexív módon és 

szimbolikus formákban építi fel” (Pataki 1982).  
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A fentiekből ítélve nagyon sokat foglalkoztak az identitás fogalmával, és kérdése 

számtalan formában felmerül. Ujváry Zoltán (2008): Gondolatok az identitás vizsgálatáról 

c. tanulmányában olvashatjuk, hogyan vélekedik az identitásról, illetve megfogalmazza az 

etnikai identitás fogalmát is: „az etnikai identitás alapvető funkciója az egyénnek vagy 

csoportnak egy történelmileg konkrét szociális térben való elhelyezése.” 

 

2.7. Identitás és nyelv kapcsolata Kárpátalján  

Kárpátalján is, ahogy más kisebbségi régióban a magyar nemzeti azonosságtudat 

legfontosabb, meghatározó, szimbolikus jelentőségű összetevője a nyelv. Azaz: a magyar 

nyelv megtartása nélkül kevés sikerrel tartható fenn Kárpátalján a magyar identitás. 

Kárpátalja nemzetiségi és nyelvi sokszínűségét mindegyik államhatalom elismerte. 

Valamennyi állam nyelvpolitikája törekedett arra, hogy hatást gyakoroljon a régió 

lakosságának nyelvi helyzetére, az itt élő lakosság kétnyelvűségére. Ám mindegyik 

hatalom az aszimmetrikus kétnyelvűség kialakítását erőltette. Az ilyen kétnyelvűség 

jellemzője, hogy a kisebbségiek számára kötelező az államnyelv elsajátítása és használata, 

ám a többségieknek nincs szükségük a velük együtt élő nemzetiségek nyelvének 

megtanulására. (Csernicskó szerk. 2003) 

Kárpátalján számos kutatást végeztek, amely a magyarság identitását volt hivatott 

vizsgálni, eredményeiket különböző kötetekben olvashatjuk (vö.: Csernicskó, Hires-

László, Márku szerk. 2008, Hires-László 2010). A kutatások eredményei azt mutatják, 

hogy a kárpátaljai magyarság szülőföld iránti kötődése erős. Egy kisebbség 

megmaradásában nagy szerepe van az identitás megtartásának.  Valamint Csernicskó A 

magyar nyelv Ukrajnában c. könyvében (1998) foglalja össze a nemzeti azonosságtudat és 

attitűdök témakörét. Illetve összefoglalja hogyan alakult ki az azonosságtudat a 

Kárpátalján s milyen eredményekre jutott, Gereben munkáit alapul véve. Ezért is szerettem 

volna feltárni válaszadóim identitásának néhány elemét, hogy hozzájáruljak a korábbi 

kutatásokhoz, valamint, hogy megtudjam, vajon változott-e a fiatalok viszonyulása saját 

csoportjukhoz a korábbi kutatások eredményeihez képest. 

 

2.8. Identitás és vallásosság 

A vallás (vallásosság, felekezet, egyház) és a nemzeti identitástudat (nemzeti 

kultúra) történelmi kapcsolata olyan evidencia, amely a kelet-közép-európai térség 

valamennyi országában máig erős hangsúlyt kap (Gereben 2000). 
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Gereben (2000) szerint a műveltség, az iskolázottság mértéke jelentősen 

befolyásolja a nemzeti azonosságtudat milyenségét: az alacsonyabb iskolai 

végzettségűekre jellemző a negatív bezárkózás kategóriája, míg a felsőfokú végzettséggel 

rendelkezőkre a cselekvően vállaló kategória az igaz, és a kettő közt vannak még azok, 

akik természetes adottságnak tekintik a nemzeti hovatartozást. A pozitív beállítódású 

identitástípusok nagyon erősen vonzódtak a vallásos hithez, valamint olyan további 

értékekhez, mint a „tolerancia” és a „tudásszomj”. A közömbös, hiányos, negatív identitás 

viszont a vallás helyett az „önérvényesítéssel” mutatott erős korrelációt. Ugyanakkor 

taszította a „toleranciát”. (Vagyis a jelek szerint az eltérő identitások türelmes, megértő 

kezeléséhez, a nyitottsághoz nem az identitáshiányon, hanem a rendezett, vállalt 

identitáson keresztül vezet az út.) (Gereben 2000) A vallásosság a nemzeti identitástudat 

szerves része. Nem állíthatjuk, hogy a nem vallásos embereknek nincsen nemzeti 

identitásuk, de az tény, hogy a szekularizációs folyamat az identitástudat szerkezetének 

egyik igen fontos elemét iktatja ki. A vallás elutasítása nagy eséllyel egyúttal a nemzeti 

identitás elutasítását, vagy legalábbis közömbös kezelését is jelenti, míg a magát 

vallásosnak tartó személyek identitástípusa többnyire a „cselekvően vallásos” csoportba 

tartozik. Gyakorlatilag tehát az aktív vallásosság együtt jár a nemzeti identitástudatnak is 

egy mélyebb, pozitívabb és aktívabb formájával. Az identitás nem egyszerűen beolvasztja 

a vallást, hanem kölcsönösen erősítik egymást. Ez bizonyára egy tradicionális értékrendbe 

való tartozásukkal magyarázóható.  

 

2.9. Digitális identitás  

A digitális trendek a mai világban már meghatározzák a kultúránkat, 

társadalmunkat, gazdaságunkat, életünket és a mindennapjainkat is. Részei a 

mindennapjainknak, a munkánknak és a szabadidős tevékenységeinknek. Elég csak 

közösségi oldalakra vagy akár az okos telefonunkra gondolni. 

Fehér Katalin médiakutató a pályája elején nagyon sokat foglalkozott a 

hagyományos médiával, s arra jutott, hogy az internetes világ egyre inkább meghatározza a 

mindennapjainkat. Ő így fogalmazza meg a digitális identitás fogalmát:   

„…a digitális identitás egy online elérhető adatkészlet, amely személyes identitást, 

vállalati identitást vagy más (például márka) identitást definiál, s magában foglalja a mihez 

képest identitást, azaz mindazokat az identitásokat, amelyekkel konzisztens, és ezzel együtt 

azt is meghatározza, hogy melyekkel nem konzisztens. A digitális személyes identitás 

esetén a közösségi hálózatok meghatározók, a digitális vállalati identitás esetén a 
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stakeholder hálózatok, azaz a befektetők, az ügyfelek, a beszállítók, az alkalmazottak, a 

média, illetve mindezzel összefüggésben a társadalmi lokális-globális beágyazottság” 

(Fehér, 2013: 125).  

Fehér (2014) kutatta és nagyon sokat foglalkozott vele, hogyan és milyen stratégiák 

mentén épül fel a digitális identitás. A kutatása célja az volt, hogy megvizsgálja a 

digitálisidentitás-stratégiákat, kiemelje és rendszerezze a jellemző vagy eltérő döntési 

pontokat. A kutatás eredményeiből pedig arra jutott, hogy a digitális megjelenés 

meghatározó kérdéssé vált. A kárpátaljai magyar közösségre vonatkozó netnyelvészeti 

kutatások 2010-ben indultak, s leginkább a már folyó kétnyelvűségi szociolingvisztikai 

kutatások vonalába illeszkedve, az idegen nyelvi- és kétnyelvűségi jelenségek gyűjtésére 

fókuszáltak facebook-os posztokban. Néhány tanulmány és két szakdolgozat születetett a 

témában. (Márku, 2016) A kutatás célja, az volt, hogy a kutatók ismereteket szerezzenek 

általánosságában az internetes kommunikációról, valamint speciálisan a kárpátaljai magyar 

közösség nyelvhasználatának sajátosságairól, a kontaktusjelenségek megjelenéséről a 

virtuális térben, s ezzel hozzájárultak a kárpátaljai magyarok kétnyelvűségének új 

szempontú leírásához (vö. Márku, 2016)  
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3. A nyelvhasználat és az identitás kérdése a beregszászi főiskola 

hallgatóinak körében végzett kérdőíves felmérés alapján 

 

3.1. A kutatás körülményei 

A kutatás a 2016-2017-es tanév folyamán zajlott le, a II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskola magyar szakos hallgatóinak körében. A főiskola magyar 

szakos évfolyamait kérdeztem meg, ami összesen 48 hallgatót jelent. A kérdőív 33 

kérdésből állt. A kérdések felölelik a nyelvhasználat, az identitás, az államnyelv és a saját 

nyelvhez való viszony témaköreit.  

3.2. A résztvevők szociológiai adatai  

A kérdőívek adatainak elemzését az első kérdéscsoporttal kezdtem. Ez a 

kérdéscsoport általános információkat tartalmazott. Az adatközlők nem szerinti megoszlása 

a következő: adatközlőim közül 4 férfi és 45 nő. 

3.3. A nyelvhasználat kérdésköre 

A második kérdés a nyelvhasználathoz kapcsolódott. A kérdés a következő volt: 

Milyen szinten beszéled a következő nyelveket? A résztvevők hét különböző 

válaszlehetőség közül választhattak, ezek a következők: Anyanyelvi szinten, nagyon jól, jól 

nem nagyon jól, alig néhány szót, nem beszéli, a nyelvet csak érti, és sehogy.  

1. táblázat: Az adatközlők nyelvismerete 

 Magyarul Ukránul Oroszul Angolul Németül  Egyéb 

francia 

Anyanyelvi 

szinten 

44 5 1    

Nagyon jól 2 4  3   

Jól  7 1 8 3  

Nem nagyon jól  13 6 12   

Alig néhány szót  3 7 4  1 

Nem beszélek, 

csak értek 

 2 1 5   

Sehogy   20 1 21  
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Az adatközlőim közül 44-en beszélnek anyanyelvi szinten magyarul, illetve egy 

ember vallotta azt, hogy ukránul is és oroszul is beszél anyanyelvi szinten egyaránt. 4-en 

pedig ukránul beszélnek anyanyelvi szinten. Nagyon jól beszélnek: Három ember vallotta 

azt, hogy nagyon jól beszél angolul, 4 vallotta, hogy ukránul és kettő pedig magyarul, 

illetve oroszul beszél nagyon jól. Az adatközlőim közül angolul 8-an beszélnek jól, ukránul 

7-en, németül hárman, oroszul pedig egy ember beszél jól. Nem nagyon jól: ukránul 13 

ember beszél, oroszul 6, angolul 12, németül pedig egy ember. Alig néhány szót: ukránul 3 

ember, oroszul 7, angol 4, német 4 franciául pedig egy. Nem beszélek, csak értek: angol 5, 

ukrán 2, orosz 1, német 2. Sehogy: német 21, angol 1, orosz 20. És egy ember vallotta azt, 

hogy alig néhány szót ért franciául. 

Azt is megkérdeztem, hogy milyen nyelveken olvasnak, írnak leginkább a főiskolás 

diákok, az alábbi válaszok közül választhattak: Írok és olvasok, csak olvasok, nem 

írok/nem olvasok és öt nyelv körül választhattak: magyar, ukrán, orosz, német, angol. 

 írok és olvasok: magyar 32, ukrán 28, orosz 11, angol 26, német 5. 

csak olvasok: ukrán: 4, angol 3, orosz: 6, német 1. 

nem ír/nem olvas: német 24, orosz 15, angol 1. 

A főiskolás diákok közül magyarul írnak és olvasnak a legtöbben, viszont írnak 

még és olvasnak még ukránul és angolul is. Viszont sokan vallották azt, hogy oroszul is 

írnak és olvasnak. 

2. táblázat: Nyelvismeret 

Kutatásom során megpróbáltam kideríteni, hogy adatközlőim milyen nyelven 

olvasnak: Újságokat/folyóiratokat, Bibliát/Imádságos könyvet, szépirodalmat, 

szakmájukkal kapcsolatos irodalmat, hivatalos iratot/szerződést, használati utasítást, 

internetes oldalakat, közösségi fórumot. Választási lehetőségként megadtam 4 kategóriát: a 

magyar, az ukrán, orosz, angol és semmilyen nyelvek között választhattak adatközlőim.  

Az eredményeket az alábbi 3. sz. táblázatban foglaltam össze: 

 

 

 

 Magyarul Ukránul Oroszul Angolul Németül 

Írok és olvasok 32 28 11 26 5 

Csak olvasok  4 6 3 1 

Nem írok,   

nem olvasok 

  15 1 24 
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3. táblázat. Milyen nyelven olvas….? 

 Magyarul Ukránul Oroszul Angolul 

Újságokat folyóiratot  31 9 5 7 

Imádságos könyvet, Bibliát 30  1 1 

Verset, regényt 48 6 15 9 

Szakmáddal kapcsolatos 

irodalmat 

46 2 2 1 

Hivatalos iratot, szerződést 32 

 

22 3 3 

Használati utasítást 14 

 

22 8 18 

Internetes oldalakat 47 

 

16 8 19 

Közösségi fórumot 46 

 

12 10 17 

 

A 21. században a kommunikációs csatornák közé sorolható az internet éppúgy, 

mint a különböző információs termék (hírlap, reklámújság, használati utasítás stb.) 

olvasása. A hivatalos iratokat túlnyomórészt többségi nyelven olvassák a megkérdezettek, 

ellenben a használati utasításokat jellemzően több nyelven: 

Érdekes, volt számomra az a tény, hogy a főiskolások körében megfigyelhető, hogy 

nagyon sokan olvasnak a magyar mellett, oroszul szépirodalmat, verset vagy regényt.  

A kutatás során vizsgáltam azt is, hogy a különböző nyelvhasználati színtereken, 

például a magánéleti szintéren, melyik nyelvet használják az adatközlőim. Magyar, ukrán, 

orosz, angol, német és egyéb nyelvek közül választhattak, hogy szüleikkel, nagyszüleikkel, 

tanárjaikkal, barátaikkal, csoporttársaikkal milyen nyelvet használnak.  
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4.táblázat: Nyelvhasználat informális színtereken 

 Magyarul Ukránul Oroszul Angolul Németül Egyéb 

nyelven 

Szüleiddel 47 

 

1 1    

Nagyszüleiddel 29 

 

5 3 1   

Barátaiddal 33 

 

10 3 5   

Tanáraiddal 33 

 

13  4   

Csoporttársaiddal 33 

 

12     

Diákokkal 33 

 

4     

 

Amint az adatközlők válaszai alapján megállapítható, hogy a főiskolások nagy 

része a családi kommunikációban szinte kizárólag a magyar nyelvet használja. A 

barátokkal és a csoporttársakkal, tanárokkal való érintkezésben a kizárólagos magyar 

mellett már jelentősebb a vegyes, illetve a többségi (jelen esetben ukrán) nyelv használata 

is.  

Kíváncsi voltam arra is, milyen nyelvet használnak, ha magánlevelet, 

évfolyammunkát, szakmájukkal kapcsolatos levelet fogalmaznak, smst, e-mailt, 

facebookos posztot, blogot írnak. 

A válaszadóim közül 46-en írnak magánlevelet magyarul és négy ember még 

ukránul is ír a magyar mellett és két ember oroszul is ír magánlevelet. Évfolyammunkát 

szinte kizárólag magyarul írnak, de volt olyan is, aki a magyar mellett ukránul is ír 

(feltehetően azért, mert második szakként az ukrán nyelv és irodalom szakra is jár), tehát 

47-en írnak magyarul, emellett ukránul 9-en. Szakmájukkal kapcsolatos írást egy ember 

vallotta azt, hogy angolul ír még a magyar mellett, (48) és (9) vallotta azt, hogy ukránul ír 

még a magyar mellett. 
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5. táblázat: Nyelvhasználat formális színtereken 

 

 

Magyarul Ukránt Oroszt Egyéb/ 

angolul 

Semmilyet 

Magánlevelet írsz 46 4 2   

Évfolyammunkát írsz 47 9    

Szakmáddal kapcsolatos 

írást fogalmazol 

48 9  1  

Smst írsz 45 12 2 7  

E-mailt 49  3 14  

Facebookos posztot írsz 49 13 6 22 1 

Blogot 18   6 25 

 

3.4. A nyelvek presztízse a főiskolások megítélése szerint 

A következő kérdés a nyelv szépségéről szólt, válaszadóim magyar, ukrán, orosz, 

angol, német nyelv közül választhattak. A feleletek alapján a magyar nyelvet tartják a 

legszebbnek (39) aztán az angolt (4), utána pedig az ukránt (3) és három ember szerint az 

orosz a szebb nyelv. Német nyelvet senki sem jelölte. Szerettem volna megtudni, hogy a 

főiskolások melyik nyelvet tartják népszerűbbnek Kárpátalján. Az előző kérdéshez 

hasonlóan, ugyanazokat a nyelveket választhatták. Többségben a magyart tartották 

népszerűbbnek (35 ember), mivel rengeteg ember szeretné megtanulni. Voltak, akik így 

gondolták: 

„Elsősorban azért, mert a keleti háborús helyzet több mindenkit is rákényszerít 

arra, hogy külföldön vállaljon munkát, és ha tovább utazik, mint Magyarország, magyar 

állampolgársággal egyszerűbb megoldani a munkavállalást.”  

Viszont az ukrán nyelvet is sokan jelölték (12), véleményük szerint mivel 

államnyelv, ezért nagyobb presztízzsel rendelkezik. De volt, aki az angolt is népszerűnek 

gondolta, mivel világnyelv (2 ember). 

Ha már a nyelv szépségéről volt szó, kérdőívemben megkérdeztem azt is, 

milyennek gondolják saját településük beszédét, illetve, hogy húsz év múlva is így beszélni 

fognak-e beszélni a településükön.  

A válaszadóim közül 36 ember szépnek találja a települése beszédét, viszont 12 

ember azt vallotta, hogy olyan, mint más magyarul beszélőké, egy ember pedig azt, hogy 

csúnya. 
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És 34 ember pedig vallotta, hogy így fognak beszélni a településén, 17 ember pedig 

azt, hogy nem.  

Vizsgáltam azt is, hogy a főiskolások körében elterjed-e a nyelvjárás, illetve, 

használnak-e ilyen elemeket a beszédhelyzetben. A válaszadóim közül sokan erre a 

kérdésre nem válaszoltak, illetve azt vallották, hogy nem vagy nem figyelnek erre. De 

voltak olyanok is, akik azt vallották, hogy használnak nyelvjárási elemeket. Ezek közül 

szeretnék kiemeli néhányat, melyet több adatközlő vallott:  

1.Vérasztó/vírasztó – í-zés, 

2.Kell-kellesz . titeket-tikteket, városból-városbúl. 

3. –suk –sükölés, -csuk, -csükölés 

4.. rövid magánhangzó a hosszú helyett: ló-lo, nyúl-nyul. 

5.-é hang helyett ukrán „ű”-t ejtek: kenyűr, ízesűtő 

6..-nincs hasonulás: kanállal-kanálval, kenyérrel-kenyérvel 

7. volt/vót, -ból, -ből, -búl, -bűl stb. 

8.tengeri-kukorica 

9.májka, pápka, sztipi, stb. 

10. bánka, bulocska, málé, ocseret stb. 

11. vagynak, vót, bót, remont stb. 

Amennyiben használnak ilyen elemeket, legtöbben csak a családi körben használják 

(13 ember). 

A következő kérdés is a nyelvjáráshoz kapcsolódott: A szomszédos településen 

beszélnek-e nyelvjárásban? A válaszadóim közül sokan azt vallották, hogy nem vagy nem 

tudnak róla. Viszont többségben azt választották, hogy igen. Szeretnék ezek közül 

néhányat kiemelni: Fornos, Gát, Rákos, Macsola, Borzsova, Halábor, Beregújfalu, 

Nagydobrony, Dercen, Fornos. Vári, Muzsaly, Bene, Nagydobrony, Tiszaágtelek, Csongor, 

Rafajnaújfalu, Szernye, Déda, Kisbégány stb. Debrcenben, azért mert í betűznek. Sokan 

vallották azt, hogy a szomszédos településen beszélnek nyelvjárásban, viszont nem 

fejtették ki, hogy pontosan milyen elemet használnak. 

A nyelvjárásból kifolyólag, szerettem volna még azt is megtudni, hogy esetleg 

emiatt rászóltak már (pld tanár az iskolában), hogy ne használjon ilyen elemeket. 

Legtöbben azt vallották, hogy nem. De néhány emberrel megesett ez, s volt, aki elmesélte 

hogyan történt:  

„Igen, a suksükölés miatt.” 

„Igen, a láthatjuk helyett láthassukat mondtam és emiatt rámszóltak.” 
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Igen, amikor előszeretettel használtam a „nákolást”: írnák, akarnák stb. s a tanár 

többször kijavított. 

 

3.5. Az identitás kérdésköre a főiskolások körében 

A következő kérdésekkel a főiskolások kulturális identitásáról szerettem volna 

többet megtudni. A munka során kutattam, hogy mennyire ismerik el adatközlőink az 

ukrán nép kultúráját, megtartják-e ünnepeiket. Illetve milyen vallásúnak tartják magukat, 

valamint milyen szinten vallásgyakorlóak. 

A válaszadóim közül 28 ember református, 11 római katolikus, 7 pedig 

görögkatolikus, 3 ember pedig nem válaszolt erre a kérdésre. A vallásgyakorlás mérésére 

egytől ötig terjedő skálát állítottam fel. A legtöbben erősen vallásgyakorlónak tartják 

magukat (22 ember), viszont sokan vallották azt, hogy közepesen (2/3) gyakorolják a 

vallásukat (13) illetve, voltak, akik egyáltalán nem (14). 

Feltártam, azt is hányszor ünneplik a főiskolás diákok a karácsonyt. Két 

válaszlehetőség közül választhattak a résztvevők, egyszer és kétszer. Többen egyszer 

ünneplik, viszont voltak olyan személyek, akik azt vallották, hogy kétszer is megünneplik 

a karácsonyt. Ebből kifolyólag rákérdeztem arra is, hogy milyen ünnepeket tartanak 

fontosnak. A válaszadóim három válaszlehetőség közül választhattak: karácsony, húsvét és 

pünkösd. A minta alapján kiderül, hogy a legtöbb ember mind a három ünnepet fontosnak 

tartja (39), viszont, néhány ember csak a Húsvétot és a Karácsonyt tartja fontosnak (10).  

A vallási identitásból kiderült számomra az a tény, hogy a főiskolás diákok erősen 

vallásgyakorlónak tartják magukat, illetve fontosnak tartják a vallási ünnepeket, leginkább 

a húsvétot és a karácsonyt. Megfigyelhető még az is, hogy a legtöbben a református 

egyházhoz tartoznak, és leginkább egyszer ünneplik a karácsonyt. Azok, akik kétszer is 

ünneplik, valószínűleg vegyes nemzetiségű családban élnek. 

Meghatároztam azt is, hogy vannak- e családjukban más nemzetiségű személyek. 

Sokan azt vallották, hogy nincs, vagy nem is válaszoltak a kérdésre. De néhány válaszadó 

közül, volt, akiknek van, mint pl.: orosz nagyszülő, ukrán nagyszülő, ukrán apa, ukrán 

nagymama/ nagyapa stb. 

Kíváncsi voltam még, arra is, mennyire kötődnek Szülőfalujukhoz/ városukhoz, 

Kárpátaljához, Ukrajnához, Magyarországhoz, Európához. 1-5-ig terjedő skálán 

meghatároztam, hogy mennyire kötődnek és mennyire nem. A legtöbben szülőfalujukhoz/ 

városukhoz, illetve Kárpátaljához kötődnek. Megfigyelhető volt még az is, hogy erősen 
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kötődnek Magyarországhoz. Viszont Ukrajnához egyáltalán nem kötődnek, és talán 

erősebben kötődnek Európához, mint Ukrajnához.   

Ebből kifolyólag azt is megkérdeztem, mennyire érzik magukat kárpátaljai magyar 

nemzethez tartozónak, magyar nemzethez tartozónak, ukrán nemzethez tartozónak, ukrán 

állampolgárnak, európainak, és cosmopolitának/világpolgárnak. A megkérdezettek 

többsége nagyon erősen érzi magát a kárpátaljai nemzethez tartozónak és egyaránt a 

magyar nemzethez tartozónak. Ukrán nemzethez és ukrán állampolgárnak nagyon kevesen 

érzik magukat. Itt megfigyelhető, hogy többségben az egyest és a kettest karikázták, azaz 

nem érzik magukat idetartozónak. Európainak, illetve cosmopolitának, közepesen érzik 

magukat a főiskolás diákok. 

Választ kerestem arra is, hogy a főiskola befejezése után, hol szeretnének élni, 

dolgozni a diákok. Többen azt vallották, hogy Kárpátalján, mert itt születtek és meg 

akarják tartani magyarságot ebben a régióban. Voltak, akik Magyarországon képzelik el a 

jövőt, mégpedig a több munkalehetőség miatt. Viszont voltak olyan diákok is, akik erre a 

kérdésre nem válaszoltak, illetve még az ők számukra is kérdéses a dolog.  
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4. A nyelvhasználat és az identitás kérdése a beregszászi főiskola 

hallgatóinak körében végzett interjús felmérés alapján 

 

4.1. A kutatás körülményei  

A kutatás a 2017-2018 tanév folyamán zajlott le, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 

Magyar főiskola filológiai hallgatóinak körében. A főiskola angol, magyar és ukrán szakos 

hallgatóit kérdeztem ki, ami összesen 20 hallgatót jelent. Az interjú 33 kérdésből áll. A 

kérdések felölelik a nyelvhasználat, az identitás, az államnyelv és a saját nyelvhez való 

viszony témaköreit.   

4.2. A résztvevők szociológiai adatai  

Az interjúk adatainak elemzését az első kérdéscsoporttal kezdtem. Ez a 

kérdéscsoport általános információkat tartalmazott. Az adatközlők nem szerinti megoszlása 

a következő: adatközlőim közül 3 férfi és 17 nő.  

4.3. Az identitás kérdésköre  

A második kérdés a nemzeti identitáshoz kapcsolódott. A kérdés így hangzott: 

Milyen nemzetiségűnek tartod magad?   

Válaszadóim közül, a legtöbben magyar a nemzetiségűnek mondták magukat, de az 

is előfordult, hogy valaki azt állította, hogy ő ukrán nemzetségű. vagy olyan kettős.  

Így hangzottak válaszaik:  

• “Természetesen magyarnak” 

• “Hát ööö, magyarnak, de mivel Ukrajnában élünk, ezért olyan kettős…”  

• “Igazából ezen sokszor elgondolkoztam éés tudod azt, hogy mondják amilyen 

nyelven gondolkozol az aaa anyanyelv és ö nekem a ö közelebb áll a magyar. 

Ugye azért, mert a családunkban a sok magyar szokás, meg minden. Én úgy 

voltam megnevelve a magyar szokásokban úgymond. és lehet igen a beszédem 

hibás néha vagy valami, de azért a magyar az közelebb áll a szívemhez.”  

 A következő kérdés így hangzott: Milyen az anyanyelved?   

A legtöbben válaszolták azt, hogy magyar anyanyelvűek, de volt olyan, aki ukrán 

anyanyelvűnek vallotta magát.  

Ha már a nemzetiségről és az anyanyelvről volt szó, érdekelt az is, hogy: Fontos-e 

életedben, hogy magyar nemzetiségű és anyanyelvű vagy?  
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Adatközlőim közül mindenki azt válaszolta, hogy fontos az életében, hogy magyar 

nemzetiségűek és anyanyelvűek. Aki pedig, ukrán anyanyelvűnek mondta magát, számára 

az fontos, hogy ukrán anyanyelvű, viszont mellette még beszéli a magyar nyelvet.  

Válaszaikat így indokolták:  

• Persze. hát szerintem ez nagyon fontos, mert Öö nemcsak ö, nekem, hanem 

mindenkinek, az anyanyelve vagy a nemzetisége meghatározza a mindennapjait.  

• Igen, számomra fontos és öhm örülök annak, hogy magyar anyanyelvű vagyok és 

szeretném, szeretnék több embert is buzdítani arra, hogy ne szégyelljék felvállalni a 

magyarságukat.  

• Igen, mivel Kárpátalján szerintem muszáj megtartani az embernek a 

magyarságtudatát és hogy az anyanyelvén beszéljen.  

 

A következő kérdésem így hangzott: Ki a magyar és mitől magyar?   

• Aki magyarul gondolkodik, aki magyarul imádkozik, szerintem egy magyarnak 

ismernie kell például a Himnuszt vagy Petőfi Sándort… 

• hu, hát az a magyar, aki magyar anyanyelvű, aki magyarul beszél és megartsa a 

szokásokat. 

• Magyar szerintem az, aki kiáll mindig a magyarságáért, például nem szégyenli sem 

a kultúrát, ahogy beszél és mindent, aminek köze van a magyarsághoz  

• ööö, nehéz kérdés, igazából ez mindenkinek a saját dolga, hogyan nyilvánul meg 

az, hogy ő magyar   

Származott-e abból előnyöd vagy hátrányod, hogy magyar nemzetiségű és magyar 

anyanyelvű vagy?  

Leginkább azt válaszolták erre a kérdésre az adatközlőim, hogy hátrányuk volt. 

Ugyanis volt, olyan adatközlőm, akit a szülei kezdettől fogva ukrán tannyelvű iskolába 

iratták, annak ellenére, hogy az anyanyelve magyar. S ott neki, ez hátrányt jelentett amiatt, 

hogy nem tudja az államnyelvet.   

• Hát előnyről nem sok mindent tudnék mondani. Hátrány persze van, azért mert egy 

olyan országban élünk , ahol öhm én kisebbségnek számítok, vagyis az én 

nemzetiségem kisebbségnek számít , ezért nagyon sok hátrány ér ami miatt, mert az 

anyanyelvem magyar és az államnyelvet pedig nem sajátítottam el  olyan szinten  

amilyen szinten kellene a mindennapokhoz.  
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• Előnyöm származott, mert a főiskola is egy magyar főiskola és ez által magyarul 

tudok tanulni.  

• Hátrányom, az bizony nagyon sok van, vegyük, csak azt, hogy ukránul nem tudok és 

itt nálunk mindig belekötnek az emberbe, ha nem tud ukránul…  

• Előny nekem, mert tudok magyarul az ukrán mellett…  

S a következő kérdésben pedig feltettem, azt hogy milyen sérelem érte őket ezzel 

kapcsolatban.  

Sokan elmesélték „élményeiket”:  

• jaaa, hát igen, volt ilyen bántó rész, amikor ugye bántanak, ööö, akár ilyen 

egyszerű példa, ha hallgatsz zenét és ugye magyar zenét igyekszel hallgatni, vagy 

ami tetszik neked, és akkor ilyen kikacagnak, hogy ugye ők nem értik a szöveget, 

vagy valami és nekik teljesen vicces volt vagy valami és akkor egy ilyen e téren 

sértő volt vagy bántó ,  de annak ellenére hogy akár hányszor szivatták vagy valami 

ott van a magyar zászló  a táskámon és nem érdekel,(mutatja a zászlót a táskáján) 

hogy mit mondanak vagy mit akarnak és mindig mondták, hogy Huszton azért nem 

mersz, mert sok nácionalista vanmeg stb., nem, de én büszke vagyok arra, hogy 

Ukrajnában születtem és magyar vagyok. 

• Ja, hát volt olyan, például, hogy voltunk külső független tesztelésen ukránból, 

amikor beszóltak nekünk, hogy magyarok milyen hülyék vagyunk és nem is akárkik 

szóval nem a diákok, akik szintén ott tetszett töltöttek, hanem a tanárok pld, vagy 

pld a buszon, hogy iskolába jársz és nem tudsz ukránul beszélni vagy egy épp ukrán 

mondatot nem tudsz mondani. Ilyen jellegűek.  

• Több helyen ért megbélyegzés öö, azért, mert magyar anyanyelvű vagyok.  A 

legutóbbi az ööö, egy ungvári kirándulásra vittük a hittanos gyerekeket és ööö ott 

hát ilyen szabadidő volt éppen és elmentünk vásárolni Az egyik egyik vásárló 

hallotta, hogy ugyebár, hogy magyarul beszélünk és akkor nekem állt, hogy nekünk 

állt, hogy mire fel beszélünk magyarul, amikor mi Ukrajnában élünk. Hát öhm, 

mondtam válaszoltam neki természetesen vissza ukránul és próbáltam kicsit 

higgadtan válaszolni, de viszont indulatosan válaszolni. Hát kérem szépen magyar 

anyanyelvűek vagyunk többé kevésbé ööö, beszéljük az ukránt. Ukrajna 91-től van, 

Magyarország pedig azért már régi, régebbre nyúl vissza.  

Összefoglalva az eddigieket: véleményem szerint a főiskolások büszkék arra, hogy 

kárpátaljai magyarok, bármilyen hátrány vagy előny is éri őket ebben a közegben. 
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Kosztolányi szavait idézve, én így gondolom, a válaszaik alapján, hogy ők is így 

vélekednek és éreznek:  

“Az a tény, hogy anyanyelvem magyar, és magyarul beszélek, gondolkozom, írok, 

életem legnagyobb eseménye, melyhez nincs fogható. Nem külsőséges valami, mint a 

kabátom, még olyan sem, mint a testem. Fontosabb annál is, hogy magas vagyok-e vagy 

alacsony, erős-e vagy gyönge. Mélyen bennem van, a vérem csöppjeiben, idegeim 

dúcában, metafizikai rejtélyként. Ebben az egyedül való életben csak így nyilatkozhatom 

meg igazán. Naponta sokszor gondolok erre. Épp annyiszor, mint arra, hogy születtem, 

élek és meghalok.”   

 

4.4. A nyelvek presztízse a főiskolások megítélése szerint  

Szerettem volna megtudni, hogy a főiskolások melyik nyelvet tartják 

népszerűbbnek Kárpátalján. Többségben a magyart tartották népszerűbbnek, viszont volt 

olyan ember is, aki két nyelvet nevezett meg:   

• Hát én két nyelvet neveznék meg a magyart és az ukránt. A magyart azért mer most 

nagyon felkapottak lettek ezek a tanfolyamok, akik Magyarországon szeretnének 

élni vagy dolgozni. És ö, az ukrán az az. Az mindig is volt..mert, mert csak itt úgy 

tud szinte boldogulni az ember, ha tudja az államnyelvet, még Kárpátalján is.  

• Szerintem a magyarnak is és az ukránnak is egyaránt,de az ukránt mindenképp 

jobban beszéli az ember, mivel Ukrajnában élünk. 

• Az ukránnak, azért, mert ööö, a hivatalos közegben ukránul kell beszélnünk és ööö, 

ahhoz, hogy karriert tudjunk itt építeni, mindenképp szükséges az államnyelv 

• Sajnos az ukránnak, úgy gondolom, mert nagyon elnyomásban vagyunk, mi 

magyarok.  

Ha már a nyelv szépségéről volt szó, az interjú során megkérdeztem azt is, 

milyennek gondolják saját településük beszédét.  

Voltak, akik, az ukrán nyelvet tartották népszerűbbnek, mivel véleményük 

szerint a kárpátaljai kisebbség nagyon elnyomásban van 

Az interjúban megkérdeztem azt is, mit gondolnak a főiskolás diákok saját 

települése beszédéről. A válaszadóim közül szinte mindenki szépnek találja a 

települése beszédét:   

• Igen, és én nagyon büszke vagyok rá.  

• Hát öö, vannak hiányosságok benne, de szerintem szép.  
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• Igen, szerintem egyedi.  

• Igen, szerintem mindenkinek a saját településének a magyar beszéde a legszebb.  

 

Azt is megkérdeztem, hogy a településükön, ahol élnek vannak –e más 

nemzetiségűek: 

• Élnek, én Borzsován lakom, kis faluban, vannak ukránok is és oroszok is vagynak, 

ugye, hogy most betelepültek, mert Donyeckben most rossz körülmények vannak, 

úgyhogy most átjöttek ide.   

• Persze, sok ukrán van, ilyen elszórtan, inkább magyarok laknak, de magyar 

település.  

• Nem, aa Csongor egy 100%-ig magyar település  

• Nem jellemző, ukránok nincsenek tudtommal, viszont roma kisebbség khm, azok 

sokan vannak 

A feleletek megoszlóak, fele-fele arányban. De összességében elmondható, hogy a 

beregszászi járású diákok többen vallották azt, hogy nem él településükön más 

nemzetiségű személy. 

A következő kérdésem a nyelvjáráshoz kapcsolódott. 

Kiss Jenő könyvében olvashatunk nyelvjárás fogalmáról: „Nyelvjárások alatt a 

területi alapon elkülönülő nyelvváltozatokat értjük, melyek elsősorban a falvakban élők 

beszédére jellemzőek, és a köznyelvtől eltérő formákat tartalmazzák. A nyelvjárások 

különféleképpen hatnak a beszédre, gazdagabbá tehetik nyelvhasználatunkat, de 

gátolhatják is azt. A nyelvjárási nyelvhasználat egyénenként variálódhat, hiszen ugyanaz 

az ember másként beszél eltérő beszédhelyzetekben” (Kiss 2003).  

Vizsgáltam azt is, hogy a főiskolások körében elterjedt-e a nyelvjárás, illetve, 

használnak-e ilyen elemeket a beszédhelyzetben. Az eredmények a következők lettek:   

• Persze, hát öö, a Máramarosi nyelvjárást ugye, tájszólások minden, igazából 

otthon ezeket szoktam használni, meg a barátaim közt, mert az öö, hát, hogy 

mondjam, mert néha jól is esik, mert azért szép, meg van érdekessége, a kiejtése 

teljesen más stb, a szavak jelentése és ez mindig érdekes. Meg mindig szeretem 

megfigyelni, hogy a mások ugyanarra az ételre, vagy ugyanarra a tárgyra mit 

mondanak, szóval nekik, ők, hogy szólítanak azt a valamit vagy egy embert akár.  

• Igen, vannak néhány fura mondataim, szavaim, például szoktam mondani, hogy 

mukko a multkor helyett, akko akkor helyett, érdekes hangsúllyal.  
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• Igen, beszélek, szerintem mindenki beszél valamilyen szinten nyelvjárásban pld. én 

a Péterfalusi nyelvjárást beszélem, mondhatjuk így is.  

A fentiekből kiderül, hogy főiskolások körében elterjedt a nyelvjárás, s az 

adatközlőim közül szinte mindenki azt vallotta, hogy beszél nyelvjárásban. Továbbá akkor 

tudatosult bennük a fogalom, hogy mi is az a nyelvjárás, amikor megkezdték a felsőfokú 

tanulmányaikat a beregszászi főiskolán. 

A nyelvjárásból kifolyólag, szerettem volna még azt is megtudni, hogy esetleg 

emiatt rászóltak már (pld tanár az iskolában), hogy ne használjon ilyen elemeket. 

Legtöbben azt vallották, hogy igen.  Elmesélték hogyan történt:   

• „Igen, a láthatjuk helyett láthassukat mondtam és emiatt rámszóltak.”  

• Igen, állandó jelleggel kijavítanak és nagyon sokat szoktak rajtam nevetni is emiatt.  

• Ö, igen. Volt ilyen középiskolában, a magyar tanárom, azt hiszem egyszer nákoz, 

nákoztam , nákozást használtam és ö egyszer emlékszek, hogy rászólt. Biztos, biztos 

többször is használtam nyelvjárást csak úgy nem tudatosult bennem, hanem már ez 

úgy megszokott volt.  

• Ohh, hát persze, hogy volt ilyen. Mindig kijavítottak, de valahogy mégis úgy esett 

jobban mondani. 

• Nem igazán emlékszem, nem veszem a szívemre az ilyesmit, szépnek tartom és úgy 

beszélek, ahogy beszélek. 

Az a következtetés vonható le a kapott adatok alapján, hogy az adatközlők 

pozitívan állnak a nyelvjáráshoz. Véleményem szerint, értéknek tartják és 

megbecsülendőnek, ami meghatározó tényező a nyelvjárás jövőjét illetően. Viszont 

elszomorító, hogy adatközlőim közül sokakat leszóltak, megszégyenítettek már amiatt, 

mert nyelvjárásban beszélt.  Kiss Jenő így vélekedik a nyelvjárás jövőjéről: „A nyelvek és 

a nyelvjárások jövőjét nagyban meghatározó tényező az, hogyan vélekednek saját 

nyelvükről, saját nyelvjárásukról az emberek. Ha a közösség nagy többsége pozitívan 

vélekedik, akkor megtartják, ha negatívan, akkor az egyik fontos megtartó erő tűnik el” 

(Kiss ,1995).  

A következő kérdés is a nyelvjáráshoz kapcsolódott: A szomszédos településen 

beszélnek-e nyelvjárásban? A válaszadóim közül sokan azt vallották, hogy igen, beszélnek 

a szomszédos településen nyelvjárásban. Viszont nem fejtették ki, hogy pontosan milyen 

elemet használnak, valamint azt sem, hogy melyik az a szomszédos település, ahol 



33 
 

beszélnek nyelvjárásban. De volt egy adatközlőm, aki kiemelte Nagydobronyt, úgy 

gondolja, ott erősen jelen van a tájszólás vagy:  

• Persze, például Bökényben, Farkasfalván, Forgolányban.  

A nyelvjárásból kifolyólag, szerettem volna még azt is megtudni, hogy esetleg 

emiatt rászóltak már (pld tanár az iskolában), hogy ne használjon ilyen elemeket. 

Legtöbben azt vallották, hogy igen. Néhány emberrel megesett ez, s volt, aki elmesélte 

hogyan történt:  

• „Igen, a suksükölés miatt.”  

• „Igen, a láthatjuk helyett láthassukat mondtam és emiatt rámszóltak.”  

• Igen, amikor előszeretettel használtam a „nákolást”: írnák, akarnák stb. s a tanár 

többször kijavított. 

4.5. Nyelvhasználat különböző színtereken   

A kérdésem úgy fogalmazódott meg, hogy a diákok hogyan kommunikálnak 

szüleikkel, nagyszüleikkel, barátaikkal, tanáraikkal, csoporttársaikkal. Amint az adatközlők 

válaszai alapján megállapítható, hogy a főiskolások nagy része a családi kommunikációban 

szinte kizárólag a magyar nyelvet használja. A barátokkal és a csoporttársakkal, tanárokkal 

való érintkezésben a kizárólagos magyar mellett már jelentősebb a vegyes, illetve a 

többségi (jelen esetben ukrán) nyelv használata is. Valamint, az angol szakos hallgatók 

leginkább tanáraikkal, csoporttársaikkal, diákokkal még kommunikálnak angol nyelven is. 

Illetve az ukrán szakos hallgatók is a csoporttársaikkal, tanáraikkal, diákokkal szintén 

ukrán nyelven kommunikálnak. Tehát ez a szakok közti eltérés miatt van így.  

Kutatásom során megpróbáltam kideríteni, hogy adatközlőim milyen nyelven 

olvasnak: Újságokat/folyóiratokat, szépirodalmat, szakmájukkal kapcsolatos irodalmat, 

hivatalos iratot/szerződést. A különböző szakok miatt eltérő válaszok érkeztek:  

• Magyarul mindent, csak a szakom miatt kell angolul olvasnom, például most ugye, 

az évfolyammunkával kell foglalkozni, emiatt ööö, különböző szakirodalmakat 

veszek alapul. 

• Csakis magyarul, nem szoktam másképp, esetleg valami fordító program 

segítségével.  

• Mikor, hogy néha szoktam angolul, ukránul, magyar igeen, és most bejött nekünk a 

szlovák, azt is kell tanulni keményen.  

• Magyar, ukrán néha, angol, na meg a német is.  
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4.6. Vallási identitás  

A következő kérdésekkel a főiskolások vallási hovatartozását szerettem volna 

meghatározni. A munka során kutattam, hogy mennyire ismerik adatközlőink az ukrán nép 

kultúráját, megtartják-e ünnepeiket. Illetve milyen vallásúnak tartják magukat, valamint 

milyen szinten vallásgyakorlóak.  

A válaszadóim közül a legtöbben református vallásúak, illetve, voltak, még akik 

római katolikusnak és görögkatolikusnak nevezték magukat.  A legtöbben erősen 

vallásgyakorlónak tartják magukat, de előfordult az is, hogy egyáltalán nem 

vallásgyakorlóak.  

• Igen, vallást gyakorlok és hitoktatással foglalkozom  

• Igen, öö, rendszeresen van minden vasárnap, csak hétköznap nem tudok elmenni, 

mert Beregszászban vagyok, de ha otthon vagyok és van rá lehetőségem 

mindenféleképpen elmegyek  

• Szoktam, igen, most is pénteken fogok menni gyerekekre vigyázni, Beregre 

segítőnek.  

• Persze, rendszeresen eljárok templomba és tagja vagyok még a Görögkatolikus 

Ifjúsági szervezetnek is.  

• Valamint voltak olyan diákok is, aki nem járnak templomba és nem 

vallásgyakorlóak. 

• Nem, igazából a családban nem népszerű a templomba járás.  

• Igen, konfirmáltam is, úrvacsorázok is rendszeresen 

A adatközlőim közül egy igen érdekes válaszra lettem figyelmes:   

• Igen, de hát ez elég furcsa, egyébként három éve görögkatolikus kollégiumban élek, 

azóta többször voltam misére, mint istentiszteletre szóval vallásgyakorló vagyok 

csak nem a saját vallásomat gyakorlom legfőképpen mostanában.  

Feltártam, azt is, hányszor ünneplik a főiskolás diákok a karácsonyt. A legtöbben 

egyszer ünneplik, viszont voltak olyan személyek, akik azt vallották, hogy kétszer is 

megünneplik a karácsonyt. A vallási ünnepek az ukrán/orosz/pravoszláv vallásban nem 

esnek egybe a nyugati keresztyénség ünnepeivel, általában. Ezért előfordul, hogy 

Kárpátalján kétszer is ünneplik a nagyobb vallási ünnepeket: karácsony (december 25-26., 

és január 6-7.), húsvét, pünkösd és Julianus naptár szerint egyesek a régi új évet is tartják 

(január 13-án).  
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• ee, igen ugye, hogy említettem, nagyapám ukrán és és öö ő, görögkatolikus, a 

görögkatolikusoknak azoknak pravoszláv, vagyis aki ortodox szokások szerint 

szoktak megünnepelni az ünnepeket és öö mivel, na a karácsonyt meg a húsvétot ezt 

mindent kétszer tartsuk, de a magyar az, ami nekik az első, a legfontosabb, ugye a 

magyar karácsony, a húsvét stb. A másikat azért szoktuk megtartani, mert 

tisztelünk, meg nem akarom megsérteni az érzéseket vagy valami, de a főbb, az 

mindig a magyar  

• Nem, nálunk mindenki magyar, mi csak egyszer szoktuk megtartani a karácsonyt  

• Csak egyszer, a magyar karácsonyt 

• Csak egyszer…de lényegében úgy, úgy vagyunk, a mi térségünkön a 

görögkatolikusok nem álltak át az új naptárra, mi a régi naptár szerint ünnepeljük, 

úgyhogy aaa régiii naptár szerinti karácsonyt tartjuk és … (nem érthető, amit 

mond) 

Ebből kifolyólag rákérdeztem arra is, hogy milyen ünnepeket tartanak fontosnak. A 

válaszok alapján kiderül, hogy a legtöbb ember két ünnepet tart fontosnak, a húsvétot és a 

karácsonyt viszont, valaki csak a szokás miatt gondolja így:  

• Karácsonyt, mert az a szeretet ünnepe és a húsvétot is, maga a népszokás miatt, 

ami itt Kárpátalján van, mert ugye ez a locsolkodás, hímestojás festés számomra 

nagyon fontos.  

• Hát a vallásos ünnepeket, ami ugye húsvét, karácsony, ezeket.  

• Ööö, én fontosnak tartom leginkább a karácsonyt és a húsvétot, de megemlíteném 

még a nemzeti ünnepeket is.  

• A karácsonyt azt mindenképpen, illetve…talán húsvét is fontos, mert ilyenkor 

szokott általában az egész család összegyűlni és olyan rokonokkal is találkozni, 

akikkel az év, év többi napján annyira nem 

A vallási identitásból kiderült számomra az a tény, hogy a főiskolás diákok erősen 

vallásgyakorlónak tartják magukat, illetve fontosnak tartják a vallási ünnepeket, leginkább 

a húsvétot és a karácsonyt. Megfigyelhető még az is, hogy a legtöbben a református 

egyházhoz tartoznak és a görögkatolikusok száma s elég szembetűnő. Leginkább egyszer 

ünneplik a karácsonyt. Azok, akik kétszer is ünneplik, valószínűleg vegyes nemzetiségű 

családban élnek, vagy az ortodox szokások szerint élnek. Valamint a vallásgyakorlás 

mellett a főiskolás fiatalok aktívan részt vesznek különböző vallásos ifjúsági szervezetek 

munkásságaiban (KRISZ, Görögkör, GISZ stb.)  
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4.7. Digitális identitás   

A következő kérdések felöleli, hogy a főiskolások mennyire vannak jelen közösségi 

fórumokon, illetve rendelkeznek-e digitális lábnyommal.  

„Digitális lábnyom. Amit valahol hagyunk egy digitális rendszerben, és vagy 

kitörölhetetlenül ott marad, ahol nyomot hagyott, vagy másolatok készülhetnek róla. 

Információkat töltünk fel az internetre és a digitális/online rendszerekbe, ezek pedig 

továbbításra és tárolásra kerülnek. A különböző adatok és tartalmak azonosítanak, 

minősítenek, kiemelnek, látható idővonalra helyezik el az élet eseményeit, és 

megjósolhatóvá tesznek egyes viselkedésformákat. Egy-egy felhasználóhoz (aki lehet 

személy, de lehet intézményesített felhasználó is) tartozik egy olyan adatkészlet, amely 

azonosítja, identifikálja, illetve elhelyezi más, szintén azonosítható adatkészletek 

hálózatában. A digitális identitás tehát egy azonosítható adatkészlet valakiről vagy 

valamiről”   

A főiskolások legtöbben ezeken a közösségi fórumokon vannak jelen: facebook, 

instagram, kontakt stb. Valamint rendelkeznek még viber, whats up, email és más 

alkalmazásokkal. Ezeket magyar nyelven használják, de voltak olyan adatközlők is, akik 

angolul vagy ukránul használják ezeket.  

A következő kérdés az volt, milyen közösségi médiát néznek?  

• huhh… ritkábban szoktam tévét nézni (nevet). Mostanában youtube alkalmazások, 

videók ilyenek, hát ami épp az érdeklődésemet felkelti.  

• Ööö, Origó, HíR 24, Index, ahm, Riposzt, hát vannak köztük bulvár újságok, 

vannak köztük tudományos lapok is, ez változó, mikor mi kerül a szemem elé  

• Hát igazat mondva nem is nézem, nincs rá időm, inkább ööö, hogy valami érdekel, 

akkor utána keresem neten, de nagyon ritkán nézem, esetleg hogyha otthon vagyok, 

akkor ukránul, mert nekünk be van állítva ukrán tévé, de amúgy nem is szoktam  

• nem nagyon, már ugye a Tv nem nagyon menő, inkább nézek youtubon egy filmet, 

meg ott én azt kapcsolok, amit akarok 

• Mikor mit, de ez olyan alap… szerintem mindenki ezt csinálja a mai világba. 

Figyeljük meg, minden gyereknél nála van a telefonja, facebook, instagram, mi is 

ha nem figyelünk a párán, rögtön elővesszük a mobilunkat és kockulunk. 

A feleletekből kiderül, hogy a főiskolások nagyon érdeklődőek a közösségi média 

iránt, hisz manapság „ez olyan alap”  
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„A netes kommunikáció egyik fő jellemzője, hogy multimediális: a szöveg mellett 

vagy helyett megjelennek a képek, videók, animációk. „Az írott szöveg egyre inkább a 

kép, a látvány kiszolgálója, ami leginkább a közösségi oldalakon (pl. Facebook, Twitter), 

web kettes szolgáltatásokon (pl. blogok, YouTube, Vimeo, Videa, Facebook), azonnali 

üzenetküldő szolgáltatásokon (pl. Viber, Facebook Messenger) érhető tetten.” ( Márku, 

2016).  

A következő kérdés ahhoz kapcsolódott, hogy a főikolások milyen gyakran töltenek 

fel képet a szociálmédiában:  

• Nem, ritkán. Igyekszem kerüli az ilyeneket.  

• Hát igen nevet, szerintem, mint mindeki a mai világban 

• Igen elég gyakran  

• Néha, mikor milyen kedvem van 

A legtöbb adatközlő azt vallotta, hogy szokott posztolni képet, vagy esetleg 

hangulatától függ. Érdekelt az is, hogy a véleményüket gyakran osztják meg a közösségi 

oldalakon. 

 Az adatközlők így válaszoltak:  

• hát esetleg valami idézetet szoktam megosztani kép alá, de ilyen mm, ilyeneket nem 

nagyon, de ha az érdekel, hogy milyen nyelven, akkor magyar vagy angol, de 

előfordul ukránul is, kedvemtől függ, de nem is szoktam kiírni sok mindent, szóval  

• néha megesik, de nem mindig…  

• Ööö facebookon véleményeket annyira nem szoktam, mert úgy vélem, hogy (nevet) 

hátöö, aki kicsit buta, azzal nem nagyon érdemes vitatkozni.  

• Én úgy vagyok vele, ha kell odamondom (nevet) 

 Neked számít-e az, hogy mi jelenik meg rólad a neten vagy inkább kevésbé?  

• hát én úgy vagyok vele mindig hogyha mégis kérdezik, hogy jaj, feltehetem ezt a 

képet, hát nyugodtan, mert annyira nem izgat, hogy nézek ki csak annyi, hogy ne 

legyen valami csúnya dolog, már ami nem illik vagy valami, de igazából annyira 

nem izgat.  

• igen, számít, mivel ha minden igaz, akkor majd egyszer én is pedagógus leszek és 

ezért odakell figyelnem, hogy majd a jövőben mit fognak rólam látni a diákjaim.  
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4.8. Lokális kötődés   

Meghatároztam azt is, hogy vannak- e családjukban más nemzetiségű személyek. 

Sokan azt vallották. De néhány válaszadó közül volt, akiknek van, mint pl.: orosz 

nagyszülő, ukrán nagyszülő, ukrán anya, ukrán nagymama/ nagyapa stb. 

Kíváncsi voltam még, arra is, mennyire kötődnek Szülőfalujukhoz/ városukhoz, 

Kárpátaljához, Ukrajnához, Magyarországhoz, hogy mennyire kötődnek és mennyire nem. 

A legtöbben szülőfalujukhoz/ városukhoz, illetve Kárpátaljához kötődnek. Megfigyelhető 

volt még az is, hogy erősen kötődnek Magyarországhoz. Viszont Ukrajnához egyáltalán 

nem kötődnek.   

• Én szeretek utazni, én szeretek megismerni a helyeket, de ö , azért ö Kárpátalja az 

mindig a szívemben marad, az áll közelebb azaz, Ukrajnában is már jártam jó pár 

várost, meg Magyarországon is voltam, nagyon szép, nagyon jó, de a végső…. 

vagyis hiába maga a helyzet nem a legjobb, de igyekszünk változtatni rajta, 

Akárhogy is nézzük, hogy máshol jobb, de szerinte otthon a legjobb. 

• Nagyoon, hisz ez a szülőhazám. Magyarországhoz már kevésbé, mivel hiába 

magyarnak születtem és ez a nemzetiségem és anyanyelvem, de mégis minden egyes 

magyarországi látogatásomnál rájövök arra, hogy nem vagyok otthon és nem 

érzem az országot otthonosnak, hiszen hozzávagyok szokva az itteni légkörhöz.  

• Háát, Ukrajnához, Ukrajnához nem… inkább Kárpátaljához, mint régióhoz 

 

4.9. Jövőkép  

Választ kerestem arra is, hogy a főiskola befejezése után hol képzelik el a 

jövőjüket, hol szeretnének élni, dolgozni a diákok. Ezeket a válaszokat kaptam:  

• huu ez nehéz kérdés, hát öö, szeretném otthon valahogy naa, maradni, na Huszton 

mármint ott szerezni munkahelyet, deee de hát igazából ööhm , szeretném 

elhelyezkedni szakmám szerint,  szóval vagy tanár vagy valami, hát tanár szeretnék 

lenni vagy ahogy fog sikerülni, ha nem Huszton hanem valahol máshol akkor 

fogunk alkalmazkodni hozzá valahogy igyekezi, mert most nem lehetek mindig egy 

helyen, de igen, mindenképpen itthon azaz Kárpátalján. 

• Hát ö, ez egy jó kérdés, ö jelenlegi álláspontom szerint Magyarországra szeretnék ö 

tovább menni, ö nem tudom, hogy még tanulni, vagy elhelyezkedni. De ha 

Kárpátalján esetleg jobb lesz a helyzet, akkor szeretnék itt tanítani.  

• Szeretnék maradni Kárpátalján és szeretnék továbbra is pályámban elhelyezkedni.  
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• Szeretnék Magyarban magiszteri képzést szerezni, de még pontosan nem tudom, 

hogy az angol vagy a közgazdaságtan irányába.  

Többen azt vallották, hogy Kárpátalján, mert itt születtek és meg akarják tartani 

magyarságot ebben a régióban. Voltak, akik, Magyarországon képzelik el a jövőt, 

mégpedig a több munkalehetőség miatt, vagy még az ők számukra is kérdéses a dolog.  
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5. Összefoglalás 

A szakdolgozatom témája: A nyelvhasználat és az identitás összefüggései. A 

szakdolgozati témaválasztásom szakterületét illetően egyértelműen befolyásolt az 

érdeklődés a kárpátaljai nyelvhasználat és a kisebbségi identitás iránt a főiskolások 

körében, valamint inspirált a tanulmányaim során megszerzett ismeretanyag. 

Motivált az is, hogy terjedelmes irodalma van a témának, aminek a feldolgozása 

segített az elemző munkában. 

A kutatás problémáit a következő módszerekkel igyekeztem feltárni: 2017-ben 

kérdőíves felmérést végeztem II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán, konkrétan 

a magyar szakos hallgatókkal, 2018-ban pedig már a filológiai hallgatók körében végeztem 

interjús felmérést. A kutatásom tervezésekor feltételeztem, hogy a főiskola magyar szakos 

diákjai nyelvhasználatában jelentős százalékban megjelenik az ukrán nyelv használata a 

magyar nyelv mellett. A főiskolásokat erősen érintette már nyelvi megbélyegzés 

nyelvhasználatuk miatt. A főiskolások körében a magyar nyelv a domináns. Vallási és 

nemzeti identitásukat erősnek gondoltam. A főiskolás diákok rendelkeznek „digitális 

lábnyommal”. Az eredményeket látva, azt mondhatjuk el, hogy a megfogalmazódott 

hipotéziseim beigazolódtak. A kérdőíves vizsgálatoknál a főiskolások nyelvhasználatában 

megjelenik az ukrán nyelv használata a magyar nyelv mellett, az interjús adatok alapján 

megfigyelhető volt az is, hogy az angol és az ukrán szakos hallgatók használnak a 

kommunikációjuk során német, illetve szláv nyelveket is. Ez megfigyelhető, különböző 

nyelvhasználati színtereken. Mindkét kutatási eredményből kitűnik, hogy a diákok a 

magyar nyelvet preferálják jobban. Ezen kívül vizsgáltam még, milyen nyelvjárási 

elemeket használnak a diákok. Bebizonyosodott, hogy a főiskolások körében igen 

elterjedtek ezek. Mind a kérdőívek és az interjúk elemzése során kiderült, hogy a 

nyelvhasználatuk miatt többször érte őket megbélyegzés, de igazán fontos számukra a 

magyar nyelv és identitás megőrzése.  

Identitásukat tekintve, magukat a magyar nemzethez tartozónak nevezik és nagyon 

erősen kötődnek Kárpátaljához is. A főiskola befejezése után pedig többen szeretnének itt 

dolgozni és itt kialakítani saját életüket, bár a nehéz gazdasági okok ebben az 

elhatározásukban lehet változtatás. Fontos számukra a magyarság, és szeretnék megtartani 

ebben a régióban a magyar nyelvet és a magyar szokásokat. Vallási identitásuk is eléggé 

erős, és sokan vallásgyakorlónak vallják magukat.  Valamint, a 21. században igen elterjedt 
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digitális trendek, a főiskolások életét és mindennapjait is meghatározzák. Rendelkeznek, 

úgynevezett digitális lábnyommal, s aktívak a netes világban.  

Összességében tehát elmondható, hogy a magyar nyelv még mindig dominál, 

oktatási rendelet, ide vagy oda. Az ukrán nyelv megtanulását mindezek mellett fontosnak 

tartják, de sajnos a lehetőségek eléggé korlátozottak, mert könyvek, kisebbség számára 

kidolgozott módszerek, hozzáérthető szakemberek tekintetében siralmas a helyzet (vö.: 

Beregszászi-Csernicskó- Orosz. 2001: 86-90). 
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6. Резюме 

На початку дослідження було сформульовано п'ять гіпотез, які були 

підтверджені. У анкетах опитування, окрім угорської мови, з'являється використання 

української мови а також з аналізу анкет виходить, що студенти, які вивчають 

англійську та українську мов, використовують у спілкуванні німецьку та слов'янську 

мови. Це спостерігається на різних мовних сферах Обидва результати дослідження 

показують, що студенти віддають перевагу угорській мові. Крім того, я також 

досліджувала, які діалектні елементи використовують студенти. Обидва анкети 

опитування та аналіз інтерв'ю показали, що вони були сильно стигматизовані через 

їхню мову, але для них дуже важливо зберегти угорську мову та ідентичність. 

З точки зору їх ідентичності, вони сильно називають себе членами угорської 

нації і дуже міцно прив'язані до Закарпаття. Після закінчення інституту, більшість з 

них  хочуть працювати тут і створювати власне життя на Закарпатті, хоча з 

економічних причин це може змінитися. Для них важлива їхня мова, і хотіли би 

зберегти угорську мову і угорські звичаї в цьому регіоні. Їх релігійна ідентичність 

також досить сильна. 

Також у ХХІ столітті широко поширені цифрові тенденції, що впливають на 

життя і побут студентів. Вони мають так званий цифровий слід і є активними 

учасникам мережі інтернету. 

Загалом, можна сказати, що угорська мова як і раніше домінує, незважаючи 

на мовний закон. Крім того, важливим є вивчення української мови, але, на жаль, 

можливості досить обмежені, тому що не маємо книги та хороших методів для 

нацменшин, а також не маємо досвідчених професіоналів. (Берегсасі-Черничко-

Орос. . 2001: 86-90). 
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7. Mellékletek: 

Egy interjú lejegyzett változata 

TM: Szia! Egy főiskolai tudományos kutatásban szeretném kérni a segítségedet. A 

nyelvhasználattal és az identitással kapcsolatban szeretnék feltenni néhány kérdést! Az 

interjú anonim, azaz név nélküli! Kérlek, válaszolj őszintén! 

TM: Hol és mikor születtél?  

AK: Ööö,1998. julius 31-én születtem Dercenben. 

TM: És milyen családban, kik a szüleid, mivel foglalkoznak?  

AK: Hát öhm, édesanyámat Erikának hívják. Édesapám pedig szintén Gyula. Ööö, 

édesanyám(mat) külföldön dolgozik ö, édesapám pedig kőműves 

TM: És te milyen szakos vagy? Jelenleg milyen mivel foglalkozol? Melyik évfolyam?  

AK: Ö, Harmadikos magyaros vagyok és ö diák, tanuló. 

TM: Hol és milyen iskolákat végeztél és milyen nyelven végezted ezeket?  

AK: Ööö magyar tannyelvű középiskolát végeztem a Dercenben szülőfalumban.  

TM: És milyen nemzetiségűnek tartod magad? 

 AK: Természetesen magyarnak.  

TM: És az anyanyelved is magyar? 

 AK: Igen, magyar 

TM: Fontos -e az életedben, hogy magyar nemzetiségű és anyannyelvű vagy?  

AK: Persze. Hát szerintem ez nagyon fontos, mert Öö nemcsak ö, nekem, hanem 

mindenkinek , az anyanyelve vagy a nemzetisége megharározza a mindennapjait.  

TM: És Ki a magyar és mitől magyar? 

 AK: Hát ö, ez lehet , függhet attól, hogy ő milyen identitással rendelkezik. Ö milyen 

nemzetiségünek valja magát és hogy milyen nyelven beszél. Szerintem ettől a két 

tényezőtől függ. 

 TM: Származott –e abból előnyöd vagy hátrányod, hogy magyar nemzetiségű és magyar 

anyanyelvű vagy?  

AK: Hát ö, ööö , van egy ilyen pár sérelemtörténetem ,de annyira lényegesek nem. Nem 

nagyon.  

TM:  És akkor most kérdezném, hogy meséld el a sérelemtörténetedet! 

TM: Mert hogyha van ilyen, akkor szükséges lenne. 

 AK: Ja hát volt olyan, pld, hogy voltunk külső független tesztelésen ukránból, amikor 

beszóltak nekünk hogy magyarok milyen hülyék vagyunk és nem is akárkik szóval nem a 



 

diákok , akik szintén ott tesztet töltöttek, hanem a tanárok pld, vagy pld a buszon hogy 

iskolába jársz és nem tudsz ukránul beszélni vagy egy épp ukrán mondatot nem tudsz 

mondani. Ilyen jellegűek.  

TM: A településeden élnek -e más nemzetiségűek? 

AK: Hát ö, igen élnek. Ukránok. De nem sokan. Kb. a falunak a 98% magyar, úgyhogy ez.  

TM: Szerinted szép a településed magyar beszéde?  

AK: Igen, és én nagyon büszke vagyok rá. 

TM: Melyik nyelvnek van nagyobb presztízse Kárpátalján? 

AK: Hát én két nyelvet neveznék meg a magyart és az ukránt. A magyart azért mer most 

nagyon felkapottak lettek ezek a tanfolyamok, akik Magyarországon szeretnének élni vagy 

dolgozni. És ö, az ukrán az az... Az mindig is volt…mert, mert csak itt úgy tud szinte 

boldogulni az ember, ha tudja az államnyelvet, még Kárpátalján is. 

TM: Te beszélsz valamilyen nyelvjárást? 

 AK: Igen, beszélek. A faludból vagy vagy ö? Igen, a helyi falusi nyelvjárást beszélem, a 

derceni nyelvjárást. 

TM: Rád szóltak-e már emiatt? Ha igen, meséld el! 

 AK: Ö, igen. Volt ilyen középiskolában, a magyar tanárom, azt hiszem egyszer nákoz, 

nákoztam, nákozást használtam és ö egyszer emlékszek, hogy rászólt. Biztos, biztos 

többször is használtam nyelvjárást csak úgy nem tudatosult bennem, hanem már ez úgy 

megszokott volt. 

TM: A szomszédos településen beszélnek nyelvjárásban? 

AK: Ö, igen, beszélnek. 

TM: Általában milyen nyelven szoktál beszélgetni barátaiddal, szüleiddel, 

nagyszüleiddel, tanáraiddal stb? 

AK: Hát ö, csakis magyarul.  

TM: Mindenkivel, nagyszüleiddel is? 

AK: igen 

TM: Milyen nyelveken szoktál újságokat, híreket, verset, regényeket olvasni? 

AK: Öhm, híreket szoktam ukránul is, olvasni magyarul és angolul. A többit pedig csakis 

magyarul 

TM: Milyen vallású vagy? 

AK: Én református vagyok 

TM: Vallásgyakorló vagy? Szoktál járni templomba? 

AK: Ööö, igen, szoktam 



 

TM: Milyen internetes közösségi fórumokon vagy jelen? 

AK: Hát ö, youtube , facebook. Hát a levelezés, ha ez ide számít. 

TM: Ezeket milyen nyelven használod? 

AK: magyarul. csakis. 

TM: Milyen közösségi médiát nézel? 

AK: magyar s ukrán nyelvű médiát vegyesen 

TM: Gyakran töltsz fel képet, egyéb tartalmakat közösségi oldalakra?   

AK: öömm, nem nem, ez nem jellemző rám. 

TM: Gyakran osztod meg a véleményedet közösségi oldalakon? 

AK: hát ha az adott téma nagyon érdekfeszítő és úgy látom, hogy okos lee a 

hozzászólásom, akkor hozzászoktam szólni 

TM:. Neked számít-e az, hogy mi jelenik meg rólad a neten és mi nem? 

AK: ö, igen, persze. 

TM: És miért? 

AK: hát ö, én azt szeretem, ha a barátaim is olyan fáényképeket vagy tartalmakat 

jelenítenek meg rólam a neten, mondjuk facebookon, amikről én is tudok és előtte 

megkérdezték, hogy belegyezek e vagy sem 

TM: Van-e a családban más nemzetiségű személy?  

AK: nincsen, mindenki magyar nemzetiségű  

TM: Milyen ünnepeket tartasz fontosnak? 

AK: ö, elsősorban a vallási ünnepek, mondjuk a Karácsony és Húsvét. Aztán a 

magyarsághoz köthető ünnepek. Az ukrán ünnepeket nem annyira. 

TM: Hányszor ünnepled a Karácsonyt? 

AK: egyszer 

TM: Szeretsz Kárpátalján élni? 

AK: Igen, szeretek 

TM: Szeretsz a főiskolán tanulni? 

AK: Természetesen 

TM: Főiskola befejezése után hol tervezed a jövődet? 

AK: Hát ö, ez egy jó kérdés, ö jelenlegi álláspontom szerint Magyarországra szeretnék ö 

tovább menni, ö nem tudom, hogy még tanulni, vagy elhelyezkedni. De ha Kárpátalján 

esetleg jobb lesz a helyzet, akkor szeretnék itt tanítani. 

TM: Mennyire kötődsz: Kárpátaljához, Magyarországhoz, Ukrajnához? 



 

AK: Ezek közül Kárpátaljához kötődök, kötődöm a legjobban. Magyarországhoz is. ö 

Ukrajnához nem. Én, én mindig azt mondom, hogy Kárpátalja nem Ukrajna, tehát én 

Kárpátaljához kötődök, nekem a szülőföldem az-az, Kárpátalja s még egyszer mondom, 

hogy Kárpátalja az nem Ukrajna, tehát ennyi.  

TM: Köszönöm! 

 

 

 

 


