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I. BEVEZETÉS 

 

„Egyetlen hazánk van: ez a magyar nyelv.” 

Kányádi Sándor 

 

A magyar nyelv, mint az otthon szimbolizálója talán egyre fontosabbá válik minden 

kárpátaljai magyar számára a jelenlegi ukrajnai oktatáspolitika döntéseinek árnyékában. 

Külhoni magyarként a magyar nyelv használatának a lehetősége nem csak annyit jelent 

számomra, hogy az anyanyelvemen kommunikálok, hanem a mi esetünkben az 

azonosságtudat, a nemzeti identitás megőrzésének kulcsa az anyanyelvünk. A magyar 

nyelvhasználat egyben a magyar közösség fennmaradását eredményezi Kárpátalján, ezért a 

mai Ukrajnai helyzetben kiemelten fontos, hogy meg tudjuk óvni nyelvi jogainkat.  

Több tényező hatással van egymásra egy kisebbség nyelvi megőrzésében: szükség 

van beszélőkre, akik használni akarják az adott nyelvet, fontos hogy legyenek helyzetek és 

színterek, ahol gyakorlati kommunikációra érdemes is használni a nyelvet, és fontosak a 

jogok, melyek lehetőséget szolgáltatnak a nyelvhasználatra (vö. Csernicskó 2010). 

Ezeknek a tényezőknek fontos szerepük van abban, hogy Kárpátalján meddig marad fent a 

magyar nyelv, hisz például hiába vannak emberek, akik használni akarnak egy adott 

nyelvet, ha jogaikban megfosztják őket ettől. 

Minden nyelvet a használat éltet, a tudatos használat kialakításában pedig fontos 

szerepe van az anyanyelv oktatásának. Ahhoz, hogy egy ember otthonosan tudjon mozogni 

a saját anyanyelve által kínált színtereken nagyon fontos, hogy szilárd alapokkal 

rendelkezzen. A sikeres kommunikációhoz a helyzethez igazodó nyelvhasználat 

képességének a kialakítására van szükség, a sikeres kommunikáció pedig elengedhetetlen a 

társadalmi érvényesülésben. Az iskola, azon belül a magyar anyanyelvi órák feladata, hogy 

az iskolát befejező egyének fel legyenek ruházva a megfelelő szintű kommunikatív 

kompetenciával.  

Véleményem szerint az anyanyelvoktatás az egyik a magja annak, hogy Kárpátalján 

meg-, és fenn tudjon maradni a magyar közösség. Ezért nem mindegy, hogy az 

anyanyelvoktatás milyen irányvonalat követ, mire épül a tananyag, hisz mint láthatjuk, 

rendkívül nagy felelősség van a kárpátaljai magyar, mint anyanyelv oktatáson, ezért is 

szerettem volna az anyanyelvi oktatás témakörével foglalkozni diplomamunkámban.  
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1.1 A munka tárgya és célja 

 

 A 2000-es években elindult tantárgy-pedagógiai reform hatalmas változást hozott a 

kárpátaljai anyanyelvoktatásban, ugyanis a tananyag megújítása mellett megváltoztatta az 

oktatás szemléletét is: felcserélő helyett hozzáadó szemléletre, egynormájúság helyett a 

nyelvi változatosságot figyelembe vevő tantárgy-pedagógiai módszerre váltott. Bekerültek 

az oktatásba a kárpátaljai nyelvhasználattal kapcsolatos jelenségek, a kárpátaljai nyelvi 

valóságban hasznosítható kommunikáció központú oktatást helyezi a középpontba, 

szakítva a csak grammatikai ismereteken alapuló magyar nyelv oktatás előíró 

szemléletével (vö. Beregszászi 2009, 2012, 2016a, 2016b stb.). 

Munkámban a kárpátaljai anyanyelv oktatáson belül a középiskolai osztályok 

tananyagtartalmával foglalkozom. Azt vizsgálom, hogy a 2000-es években elindult s máig 

tartó tantárgy-pedagógiai reform által elért és gyakorlatba helyezett megújult szemlélet 

hogyan érvényesült, és jelenleg érvényesül-e a most aktuális tantervben és tankönyvekben, 

ezáltal a magyar nyelv órákon. Valamint azt vizsgálom, hogy a kárpátaljai magyar 

nyelvhasználat jelenségei milyen mértékben kapnak helyet és hangsúlyt az oktatásban. 

Mi Kárpátalján kisebbségben élünk, ennek a nyelvi közösségnek a hosszútávú 

fennmaradása nagyban múlik az anyanyelvoktatás anyagán. Az a tantárgy-pedagógiai 

reform, amely 2005-re átformálta a kárpátaljai magyar, mint anyanyelv oktatásának 

tartalmát azt a célt szolgálja, hogy a régióban élő magyar nyelvi közösség hosszútávon 

megőrizhesse identitását, melynek alap feltétele az anyanyelv magabiztos használata (vö. 

Beregszászi 2011b, Beregszászi 2012). 

Azt feltételezem, hogy a kárpátaljai magyarság számára íródott tankönyvek és 

tantervek vizsgálatával feltárható, hogy a középiskolai tananyagtartalomban 

megvalósulnak-e az anyanyelvi nevelés céljai, módszerei és feladatai, illetve megfelelően 

kapnak-e helyet a kárpátaljai nyelvhasználat jellemzői az anyanyelvoktatásban. 

 

 

1.2 A szakirodalom áttekintése  

 

A munkámhoz kapcsolódó szakirodalom tekintetében legfőképp II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskola nyelvészei és kutatói tették le a szakirodalmi pilléreket 

Kárpátalján az adott téma vizsgálatával kapcsolatban. Beregszászi Anikó és Csernicskó 
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István tudományos munkái képezik alapját a kutatásnak, illetve a kárpátaljai 

nyelvhasználatra irányuló kutatások kivitelezői: Beregszászi Anikó, Csernicskó István, 

Márku Anita, Karmacsi Zoltán és Hires-László Kornélia, Dudics-Lakatos Katalin stb. 

akiknek a munkássága a mai napig elengedhetetlen fontosságú a kárpátaljai magyarsághoz 

kapcsolódó nyelvtudományi kutatásokban. Illetve abban a szerencsés helyzetben vagyok, 

hogy tanulmányaim során azoktól a személyektől tanulhattam a főiskola falain belül, akik 

saját tudományterületükhöz a szakirodalmat is biztosítják. Diáktársaimmal az oktatás-

pedagógiai reform megálmodóitól és kivitelezőitől tanulhattunk tudományos ismereteken 

át tantárgy-pedagógiát hozzáadó szemléletben. Fáradságos munkájukat a magam és a 

kárpátaljai magyarság nevében is köszönöm.  

A kárpátaljai anyanyelvoktatás vizsgálatához elengedhetetlen az ismeretszerzés a 

kárpátaljai magyarság helyzetéről, melyhez legfőképp Csernicskó István munkái nyújtanak 

részletes ismertetést. A kárpátaljai régióban élő magyar kisebbség helyzetéről először az 

1998-ban Csernicskó István által írt: A magyar nyelv Ukrajnában (Kárpátalján) című 

munkából kapunk átfogó képet. Elengedhetetlen kötet a kárpátaljai magyar nyelvhasználat 

jellegzetességeinek megismeréséhez a Csernicskó István által 2003-ban szerkesztett A mi 

szavunk járása. Bevezetés a kárpátaljai magyar nyelvhasználatba. című kötet, melyben a 

kárpátaljai nyelvhasználatról, nyelvhasználati jellegzetességekről, a kétnyelvűségről, 

illetve a nyelvi jogokról kapunk átfogó képet. 

Hasznos ismereteket kapunk a szintén Csernicskó István által szerkesztett 2010-es 

Megtart a szó című kiadványból, melyben a kárpátaljai magyar közösség sajátos 

jellemzőiről olvashatunk, illetve olyan hasznos kérdésekre is választ kapunk, amely 

minden kárpátaljai magyart foglalkoztat, mint például, hogy milyen törvények 

szabályozzák egy nyelv használatát, vagy, hogy van-e jogunk a magyar nyelvű 

ügyintézésre Kárpátalján. Ezeknek a köteteknek a szerzői a szerkesztőn kívül a II. Rákóczi 

Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola oktatói, illetve a Hodinka Antal Nyelvészeti 

Kutatóközpont kutatói.  

Az anyanyelvi nevelés középiskolai tananyagtartalmához meg kellett vizsgálnom a 

2005-től napjainkig kiadott magyar nyelv tanterveket: Kótyuk szerk. 2005, Beregszászi–

Csernicskó–Braun–Hantik–Riskó 2010, és a jelenleg érvényben lévő 2018-as Magyar 

nyelv tanterv
1
, mely megtekinthető a minisztérium oldalán. A tantervek mellett a 

                                                           
1
  A 2018-as tanterv megtekinthető:  https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-

10-11-klas/2018-2019/natsmenshyny/ugorska-mova-ta-literatura-integrovanij-kurs-dlya-zagalnoosvitnix-

navchalnix-zakladiv-z-navchannyam-ugorskoyu-movoyu-riven-standartu.pdf 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-2019/natsmenshyny/ugorska-mova-ta-literatura-integrovanij-kurs-dlya-zagalnoosvitnix-navchalnix-zakladiv-z-navchannyam-ugorskoyu-movoyu-riven-standartu.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-2019/natsmenshyny/ugorska-mova-ta-literatura-integrovanij-kurs-dlya-zagalnoosvitnix-navchalnix-zakladiv-z-navchannyam-ugorskoyu-movoyu-riven-standartu.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-2019/natsmenshyny/ugorska-mova-ta-literatura-integrovanij-kurs-dlya-zagalnoosvitnix-navchalnix-zakladiv-z-navchannyam-ugorskoyu-movoyu-riven-standartu.pdf
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tankönyvek vizsgálatára fektettem a hangsúlyt, megvizsgálva az oktatás-pedagógiai reform 

óta megjelent magyar nyelv oktatására szánt középiskolai tankönyveket: Beregszászi 2010, 

Beregszászi 2011a, Braun−Zékány−Kovács-Burkus 2018, Braun−Zékány−Kovács-Burkus 

2019. 

Az új szemlélet jegyében készült Beregszászi Anikó A lehetetlent lehetni című 

tantárgy pedagógiai útmutatója és feladatgyűjteménye (Beregszászi 2012) is rendkívül  

hasznos olvasmány volt számomra, illetve számos a kárpátaljai nyelvhasználattal és 

anyanyelvoktatással kapcsolatos kiadványokban megjelent tanulmányaira, és publikációira 

épül munkám tantárgy-pedagógiai szakirodalmi része.  
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II. A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVHASZNÁLAT FŐBB 

JELLEMZŐI 

 

2.1 A kárpátaljai magyarság, mint kétnyelvű beszélőközösség 

 

 A 2001-es népszámlálási adatok alapján Kárpátalján több mint száz nemzetiség és 

kultúra él egymás mellett, és ezáltal több nyelv is, és az ilyen nyelvi helyzetet két-, vagy 

többnyelvű helyzetnek nevezzük (Márku 2013:16). A kétnyelvűség annyira összetett 

dolog, hogy a különböző tudományterületek kutatói közt nincs teljes összhang a 

megközelítéseket összevetve, ugyanis nem mindegy, hogy milyen szintű tudást várunk el a 

kétnyelvű beszélőtől. Egy lehetséges meghatározás: az a személy, akinek a mindennapos 

beszédtevékenysége során az anyanyelve mellett legalább még egy nyelvet kell használnia, 

az egyéni szinten kétnyelvűnek tekinthető. Közösségi szinten kétnyelvűnek tekintjük azt a 

csoportot, melynek tagjai egy kétnyelvű nyelvi helyzetben élnek, tehát a mindennapokban 

anyanyelvük mellett más nyelvet is használniuk kell (vö. Csernicskó 2010, Csernicskó 

1998). Ilyen közösség a kárpátaljai magyarság is, melyben a magyar domináns 

kétnyelvűség a jellemző. Az ukrán állam területét tekintve csak Kárpátalján él számottevő 

magyar lakosság.  

Bartha Csilla megállapításában azt olvashatjuk, hogy a két- és többnyelvűség a 

nyelvi sokszínűség mentén kialakuló társadalmi érintkezésekből létrejövő természetes 

jelenség (vö. Bartha 2000). 

A kárpátaljai magyarság egy kétnyelvű beszélőközösség. Az ukrán és az orosz 

nyelv ölelésében akarva-akaratlanul kétnyelvűvé válik az olyan homogén községből 

származó egyén is, mint például esetemben Dercen, ahol magyar anyanyelvűek élnek, 

magyar nyelven zajlik az oktatás és a társadalmi élet minden színtere, de a faluból kilépve 

a városba már szükség van az Ukrajnában használt államnyelv ismeretére, vagy legalább 

az ukrán/orosz nyelv valamely változatának a tudására. Nincs olyan kárpátaljai magyar, 

akire ne lenne hatással a kétnyelvűség. A társadalomba való beilleszkedéshez pedig 

ajánlott az államnyelv elsajátítása, sőt már az alapvető szükségletekhez elengedhetetlen. 

A nyelvek között bizonyos munkamegosztás van, ami a kárpátaljai magyarok 

tekintetében azt jelenti, hogy vannak szituációk amikor a kárpátaljaiak a mindennapi 

kommunikációs helyzetben választhatnak az ukrán, a magyar és az orosz nyelv között, de a 

nyelvek vegyes használata is előfordulhat. Sándor Klára szerint „a kétnyelvû beszélők egy-
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egy szituációban nemcsak anyanyelvük különböző változatai közül választhatnak, hanem 

anyanyelvük és egy másik nyelv között is. Kommunikatív kompetenciájuk így nemcsak arra 

terjed ki, hogy egy adott beszédhelyzetben anyanyelvük melyik változatát kell használniuk, 

hanem arra is, hogy egy adott beszédhelyzetben melyik nyelvüket kell/lehet/érdemes  

használniuk” (Sándor 2001:98).  

Mivel Ukrajnában élünk, akkor is szükségünk van a kétnyelvűségre, ha 

környezetünk egyöntetűen egynyelvű magyar. A kárpátaljai magyarok számára az 

integráció a megfelelő út a kétnyelvűséghez, amely nem más mint beilleszkedés egy – a mi 

esetünkben az ukrán – társadalomba, hogy közben megőrizzük a saját kultúránkat. Így az 

országban a többség által használt nyelv ismerete biztosíthatja számunkra társadalmi 

életben való érvényesülést (vö. Csernicskó 2010). A kétnyelvűség már rég szorosan 

hozzátartozik a kárpátaljaiak életéhez, jelenségei már a szűk családi körben megjelennek 

az oktatáson át minden társadalmi színtéren. 

Mint elhangzott, a kárpátaljai magyarság esetében a kétnyelvűség kikerülhetetlen és 

szükségünk is van rá. A kárpátaljai magyarság kétnyelvűségéhez szorosan hozzátartozik, 

hogy kisebbségi kétnyelvűségről van szó, a magyar nyelv alárendelt helyzetben áll az 

ukránhoz képest (vö. Bartha 1999, 2000). Ami azt eredményezi, hogy az ukrán és orosz 

nyelv nagyobb hatást gyakorol a magyar nyelvre, mint fordítva.  

 

 

2.2 A nyelvhasználat megoszlása a különböző színtereken  

 

Kárpátalján nagyon gyakori jelenség, hogy egy környezetben több nyelv is 

használatos, számos nemzetiség él régiónkban egymás mellett, van, hogy egy településen 

belül úgy él együtt a közösség, hogy nem egy nyelvet használnak. Ezek a közösségek két-, 

vagy többnyelvű helyzetben élnek a mindennapjaikban. Természetesen ezek a nyelvek 

nem tudnak elhatárolódni, előbb-utóbb keverednek, hatással vannak egymásra. 

 Minél kevesebb anyanyelvi beszélője van egy nyelvnek, annál nagyobb az esély 

arra, hogy ennek a nyelvnek a beszélői kétnyelvűvé fognak válni, ugyanis ha kevesen 

ismerik az adott nyelvet, akkor a beszélők rá fognak kényszerülni, hogy elsajátítsanak más 

nyelvet is (vö. Csernicskó 2010, Trudgill 1997). 
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A nyelvet általában a sikeres kommunikáció érdekében használjuk, egy két-, vagy 

többnyelvű beszélőközösségben vannak különböző helyzetek és színterek amelyekhez 

igazodnia kell a nyelvhasználatunknak.  

 Hogy egy nyelv élő maradjon, ahhoz többek között arra van szükség, hogy a 

hasznosság jegyében tudjuk használni. Minden nyelv fennmaradásában fontos szerepe van 

az alábbi négy tényezőnek: 

1. demográfiai faktor- beszélők akik használják a nyelvet 

2. hasznossági tényező- ide tartoznak a nyelvhasználati helyzetek és színterek, hogy 

a nyelvet hasznos, gyakorlati kommunikációra tudjuk használni 

3. politikai feltétel- ide tartoznak a nyelvi jogok  

4. szimbolikus érték- ide tartozik az a csoport akiknek a hasznossági elven felül 

fontos, hogy a nyelv fennmaradjon, sokszor érzelmi szálak fűzik az embert az 

anyanyelvéhez (vö. Csernicskó 2010). E négy csoportnak egymásra hatva fontos szerepe 

van egy nyelv fennmaradásában. 

A nyelvek közötti munkamegosztás alkalmazkodik a nyelvi színterekhez. Például a 

magánéleti színtereken, a családi életben, a nemzeti kultúra területén, valószínűleg minden 

kisebbségi magyar a saját anyanyelvén fog megszólalni. De ha a helyzete megkívánja, az 

állami, társadalmi, nyelvi színtereken, mint például a kórházban, vagy egy banki 

ügyintézés során, szüksége van a kárpátaljai magyaroknak is az államnyelv ismeretére.  

Ha a kárpátaljai nyelvi helyzeteket vesszük figyelembe, akkor kirajzolódik, hogy 

elsősorban az anyanyelvünk a magánéleti színtereken alkalmazható gond nélkül, de a 

nyilvános, társadalmi, állami színterek és helyzetek megkövetelik az ukrán/orosz nyelv, 

vagy nyelvváltozat ismeretét (vö. Csernicskó 1998, 2010). A nyelvek közötti 

munkamegosztási képességünk által, ha bemegyünk egy hivatalba a városban, de látjuk, 

hogy az ügyintéző magyar, akkor valószínűleg magyarul fogunk kommunikálni, így 

hasznos lehet nemcsak magánéleti színtéren az anyanyelv használata és sikeres 

kommunikációt fog eredményezni, de ha az ügyintéző ukrán, vagy orosz nyelven beszél, 

mi pedig magyarul szeretnénk elintézni valamit, akkor az biztosan kommunikációs 

kudarcba fullad sikertelenül. Tehát láthatjuk, hogy sokszor a nyelvi színterektől 

függetlenül a szituáció határozza meg a helyes nyelvhasználat kiválasztását.  

A magánéleti színtereken kívül Kárpátalján számos lehetőség van, amelyben a 

magyar nyelvhasználat eredményesen használható. Lehetőségünk van anyanyelvünkön 

tanulni elemi, általános és középiskolai szinten, de a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 

Főiskola a régióban egyedülálló módon nyújt lehetőséget arra, hogy a diákok saját 



 
 

15 
 

anyanyelvükön végezzék el a felsőoktatást. Az oktatáson kívül számos egyházi színtér van, 

melyben szintén használhatjuk anyanyelvünket, valamint a kárpátaljai szépirodalom és 

sajtó is él anyanyelvünkön. Számos újság, heti-, és havilap íródik magyar nyelven. Magyar 

nyelven jelennek meg szépirodalmi alkotások, de magyar nyelvű tv-, és rádióadások is a 

rendelkezésünkre állnak (vö. Csernciskó 2010). Levonhatjuk a következtetést, hogy bár 

szükségünk van az államnyelv ismeretére, de szerencsére számos funkciót tölt be 

anyanyelvünk Kárpátalján, van lehetőség az anyanyelvi érvényesülésre is jelenleg. 

 

 

2.3 A kárpátaljai magyar nyelvhasználat nyelvjárási hátterei, jellemzői 

 

A kárpátaljai nyelvjárások az északkeleti magyar nyelvjárástípusba tartoznak (Kiss 

szerk. 2001:292), de amiként nincs egységes magyar nyelvváltozat, úgy nincs egységes 

kárpátaljai magyar nyelvjárás sem, a megnevezés csupán összefoglalásként szolgál a 

kárpátaljai területre nézve. 

A kárpátaljai nyelvjárások és a magyarországi nyelvjárások között több különbség 

is van. Az egyik ilyen különbség a nyelvi konzervatizmus, ami abban rejlik, hogy a 

kárpátaljai kisebbség nyelvében fáziskésést lehet észlelni a magyarországioz képest. A 

másik különbség a nyelvi kontaktushátások megléte (vö. Beregszászi – Csernicskó 2007, 

Sándor 2001).  

A kárpátaljai nyelvjárásokra hatással van az is, hogy a nyelvhasználati színterek  

jóval kisebb kört képeznek nálunk, mint Magyarországon, az ukrán állam miatt. (vö. 

Csernicskó 1998, Csernicskó szerk. 2003, Beregszászi – Csernicskó 2007). 

A kárpátaljai magyarság nagyobb része falvakban él, ahol a nyelvjárások használata 

elfogadottabb, mint a városokban, azért hathat a kárpátaljai nyelvhasználat 

„nyelvjárásosabbnak”, mint az anyaországi.  

A Kiss Jenő szerkesztette egyetemi nyelvjárástani tankönyv az északkeleti 

nyelvjárási régió nyelvjáráscsoportokra bontása során a következő nyelvjáráscsoportokba 

sorolja a kárpátaljai magyar dialektusokat:  

1. Bereg-ugocsai –  ide tartoznak a Munkács és Huszt közötti nyelvjárások.  

2. Ungi – az Ungvári járási nyelvjárások tartoznak ide.  

3. Valamint megjegyzi, hogy a volt Máramaros vármegye helyi nyelvjárásai (Huszttól 

keletre) nem alkotnak egységes csoportot (Kiss szerk. 2001:292). 
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Salánkot és Beregújfalut a zárt e hang megléte miatt, Nagydobronyt és Beregrákost 

palóc jellege, Visket pedig a mezőségi nyelvjárástípushoz való kapcsolata okán tekinti 

nyelvjárásszigetnek; Dercen, Salánk és Kerekhegy kapcsán megjegyzi, hogy peremvidéki 

nyelvjárásszigetek (Kiss szerk. 2001: 294), Aknaszlatinát pedig helyi nyelvjárásnak tekinti 

(Kiss szerk. 2001: 317). 

A kárpátaljai magyar nyelvjárásokat Horváth Katalin a bennük lévő hangtani 

különbségeket figyelembe véve kategorizálta: 

1. A Rahói járás nyelvszigetei és Aknaszlatina nyelvjárása;  

2. Visk, nyelvjárássziget a Huszti járásban;  

3. A Nagyszőlősi és a Beregszászi járás nyelvjárásai;  

4. Salánk nyelvjárása a Nagyszőlősi járásban;  

5. Badaló (Beregszászi járás) és Dercen (Munkácsi járás) nyelvjárása;  

6. Nagydobrony (Ungvári járás) és Beregrákos (Munkácsi járás) palóc 

nyelvjárásszigetekként;  

7. Az Ungvári és Munkácsi járás nyelvjárásai (Horváth 1976:54). 

A kárpátaljai nyelvjárásokra jelentős hatással van az ukrán – orosz nyelvi hatás, mely 

leginkább a szókészletben mutatkozik meg (vö. Gazdag 2013, 2016).  

Az északkeleti nyelvjárástípus jellemzővel találkozunk a kárpátaljai 

nyelvjárásokban is. Hangtani jellegzetességekhez tartozik például régiónkban az e-zés (pl: 

fel, tejfel, megett, seper); a j-zés (pl: jány, pájinka). Alaktani jellegzetességhez tartozik 

például -nál -nél rag helyettesítése a -tól,-től raggal a hasonlító határozók esetében (pl: 

Pétertől kisebb – Péternél kisebb). Nyelvjárási jellegzetesség még a hasonulás elmaradása 

(pl: késvel – késsel, buszval – busszal). Nem hagyhatjuk ki a suksükölő, szukszükölő 

nyelvjárás nyelvjárási jellegzetességeket (pl: felnyissuk – felnyitjuk, elhalasszuk – 

elhalasztjuk), illetve a nákolás jelensége (pl:innák – innék). Jellegzetes még a kelleni fog 

helyett a kell lesz együttes használata állítmányként (pl: Kellesz venni egy új ruhát). 

A tantárgy-pedagógiai oktatási reformot megelőzően a kárpátaljai magyarság 

felcserélő szemléletben tanulta a magyar nyelvet „csak a sztenderd helyes” alapon. A 

tantárgy pedagógiai reform már lassan 20 éve gyakorlatban van, mégis napjainkban is 

előfordul, hogy a nyelvjárási beszélőket nyelvi megbélyegzés éri az iskolában (vö. 

Beregszászi – Csernicskó 2007), pedig nagyon fontos lenne, hogy végre minden gyakorló 

pedagógus hozzáadóan, a nyelvjárási elemek mellé oktassa a sztenderd jegyeket.  
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2.4 A kárpátaljai magyar nyelvhasználat kétnyelvűségből fakadó jellemzői  

 

A kárpátaljai magyar nyelvű közösség magyar nyelvhasználatára jelentős hatást 

gyakorol a kétnyelvűség. Tudjuk, hogy az egymással érintkező nyelvek szükségszerűen 

hatnak egymásra, Kárpátalján pedig rengeteg nemzetiség él egymás mellett. A mi 

esetünkben, ahol a magyar a kisebbségi nyelv, a szláv nyelvek kontaktushatásai 

jellegzetesebbek a magyar nyelvben, mint a szláv nyelvekben a magyar nyelv hatása.  

 A kétnyelvűségből fakadó egyik legfontosabb jelenség a kódváltás amely nem más 

mint nyelvek közti váltás. Trudgill a következőképp a következőképp határozta meg ezt a 

jelenséget:„Az a jelenség. amikor kétnyelvű vagy kétdialektusú beszélők két nyelv vagy 

dialektus között egy beszélgetésen belül oda és vissza váltanak” (Trudgill 1997: 37). 

A kódváltást általában nem nyelvi tényezők befolyásolják, például a szituáció, a 

beszélők személye, egynyelvűek jelenléte, a nyelvtudás vagy a kontextus. A kódváltásnak  

mindig vannak pragmatikai okai. A két kód váltakozó megjelenése a beszélgetésben úgy 

értelmezhető, hogy egyben a kommunikációs szituációt is figyelembe vesszük  

(Navracsics, 2010: 122). 

A kódváltásnak tehát mindig van valamilyen célja. A kárpátaljai magyar kétnyelvű 

közösségben általában a kódváltás oka, a szituatív kommunikáción alapul, a kódváltás a 

hatékony kommunikácó miatt megy végbe, például egy elhangzott beszélgetés 

felidézésénél hasznos lehet a hiteles információ átadáshoz, de ugyanakkor a kódváltást 

gyakran használja a kárpátaljai kétnyelvű közösség szolidaritás, vagy státusz jelzésére, 

vagy akár a beszélgetésből való kizárás eszközeként (vö. Márku 2011). 

A nyelvek közötti érintkezések egyik legfeltűnőbb hatása a szókölcsönzés. A 

kölcsönzés folyamatában a beszélő a másik nyelvéből emel át szavakat, ezért ez a jelenség 

is leginkább az előszóbeli beszédre jellemző.  

 Haugen (1950:212) a következőképp definiálja a kölcsönzés fogalmát „egy nyelv 

elemeinek egy másik nyelvbeli reprodukciójára tett kísérlet”.  

Trudgill meghatározásában a kölcsönzés „Az a folyamat, amelynek során kétnyelvű 

beszélők az egyik nyelvükből való szót használnak a másik nyelvükben, és ezek a 

kölcsönszavak...az utóbbi nyelvnek is szerves részévé válnak” (Trudgill 1997:41). 

A kölcsönzés az egyik legjellegzetesebb a kétnyelvűségből fakadó magyar 

nyelvhasználatra irányuló jellegzetesség a kontaktushatások közül. A kárpátaljai nyelvi 

valóságot alaposan körbeszőtték a kölcsönszavaink, a nyelvhasználat minden 

szegmensében találunk ilyet. Például ételek megnevezésénél: grecska – hajdina, ruházati 
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cikkeknél: májka – trikó, tömegközlekedésnél marsutka – autóbusz, intézmények 

megnevezésében: szágyik – óvoda, okmányok megnevezésében práva – jogosítvány, 

paszport – személyigazolvány stb. Rengeteg kölcsönszó épült be a magyar 

nyelvhasználatunkba, a legtöbb természetesen a szláv nyelvekből. A kölcsönszavak 

annyira széles körben használtak, hogy szinte úgy érezzük, hogy a kárpátaljai identitás 

velejárói az élőszóbeli érintkezésben. 

Megkülönböztetünk közvetlen kölcsönzést, hangalakkölcsönzést és 

jelentéskölcsönzést, de a kölcsönzéshez tartoznak a hibrid kölcsönszavak és a tükörszavak 

is (vö. Csernicskó szerk. 2003). 

Az imént felsorolt szavak a közvetlen kölcsönzés esetéhez tartoznak, de a közvetlen 

kölcsönzés olyan elemeit is ismerjük, amelyekkel találkozunk a helyi magyar sajtó 

nyomtatásában, mint például hrivnya, ráda stb. A köznyelvben gyakori a 

betűszókölcsönzések használata is mind az angol, mind a szláv nyelvek hatása miatt. 

Például angol betűszókölcsönzés a FIFA, vagy az FBI megnevezés, ukrán 

betűszókölcsönzés СБУ vagy SZBU Ukrajna Biztonsági Szolgálatának a megnevezése, 

vagy az NBU – НБУ Ukrán Nemzeti Bank megnevezésére használt rövidítés (vö. 

Csernicskó szerk. 2003). 

Hangalakkölcsönzésről akkor beszélünk, ha egy szó az átvevő nyelv egynyelvű 

változataiban is ismeretes, de a kétnyelvű beszélők a másodnyelvre jellemző hangalakban 

is használják (Csernicskó szerk. 2003:134). Ilyen például a kárpátaljai nyelvhasználatban 

az agronóm, a bufet, a gruzin, vagy a sláng kifejezések használata.  

A hibrid kölcsönszavak olyan összetett szavakból állnak, melyek egyik tagja 

közvetlen kölcsönszó, a másik tagja pedig az első nyelvből származik (vö. Bartha 1993, 

Csernicskó szerk. 2003). Például: paszportszám, főszesztra, grippjárvány stb. A hibrid 

kölcsönszavak száma igencsak szegényes a közvetlen kölcsönszavakkal összevetve.  

A jelentéskölcsönzés az a folyamat, amikor egy szó jelentése bővül, új jelentéssel 

gazdagodik (vö. Bartha 1993, Csernicskó szerk. 2003). Például a kárpátaljai 

nyelvhasználatban ilyen a csenget (telefonál), dolgozik (működik), kimenő (szabadnap), 

kiírat (előfizet) stb.  

A tükörszavak azok a kifejezések, melyek szó szerinti fordítás révén jönnek létre 

(vö. Bartha 1993, Csernicskó szerk. 2003). Például lead (letesz), átfordít (lefordít), felad 

(feltesz) stb. 
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Egyes kölcsönszavak annyira beépültek a kárpátaljai magyar nyelvhasználatba, 

hogy egy-egy kárpátaljai bizony jelentősen meglepődne, ha kiderülne, hogy a paszport az 

nem magyar szó.  

Véleményem szerint ezek a jelenségek hasznosak a kárpátaljai kétnyelvű 

beszélőközösség számára, hisz ha nem lenne rájuk szükség, akkor nem használná napi 

szinten a közösség. Ezek a kölcsönzési kontaktushatások is hozzátesznek valamit a 

kárpátaljai magyarság életéhez, de persze fontos, hogy a kölcsönszavaink használatát 

illetően is a szituatív beszédhelyzet elveit tartsuk szem előtt, illetve fontos, hogy a 

kárpátaljai magyar anyanyelvi oktatás színterében a diákok a kétnyelvűségi jellemzőkkel 

kapcsolatban hasznosítható tudást kapjanak.  
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III. ANYANYANYELVI NEVELÉS A KÁRPÁTALJAI MAGYAR 

KÖZÉPISKOLÁKBAN 

 

„Nyelvében él a nemzet.” 

Széchenyi István 

 

3.1 Az anyanyelvi nevelés céljai, módszerei és feladatai 

 

A kárpátaljai magyarság számára nem csupán oktatási és nemzetpolitikai kérdés az 

anyanyelvi nevelés. Az anyanyelvi nevelésen a kárpátaljai magyar közösség jövője áll. 

Anyanyelvünk megmaradása, fenntartása, identitásunk megőrzése a tét. Az identitás, más 

szóval hovatartozás-tudat hiányában nem létezhet egészséges ember. Anyanyelvünk 

szerepe önazonosságunk kialakulásában kétségtelenül az egyik legfontosabb tényező, hisz 

kisebbségi magyarként a sokszínű társadalomban talán még fontosabb, hogy nyelvünk 

egyben a közösségünk és nemzetünk egyesítő kapcsává válik.   

 A Szovjetunió feloszlása után, a kárpátaljai magyarságnak a független Ukrajna 

kereteiben kellett meghatároznia magát. Az 1990-es években egyre világosabbá vált, hogy 

régiónkban az anyanyelvoktatás újraértelmezésre szorul. Ezt elsőként az az 1995-ös 

vizsgálat bizonyította be, mely az akkoriban használt magyar nyelv tantervekre és 

tankönyvekre irányult (lásd. Beregszászi – Csernicskó, 1996). 1996-ban rendezték meg 

Ungváron a 8. Élőnyelvi konferenciát, melynek témája a kisebbségi magyar iskolai 

nyelvhasználat volt (Csernicskó–Váradi szerk. 1996). Itt hangzott el az előbb említett 

tankönyvek és tantervek vizsgálatáról szóló előadás, melynek eredményei azt mutatták, 

hogy a kárpátaljai anyanyelvoktatás nem fordít kellő figyelmet a kárpátaljai nyelvhasználat 

sajátosságainak ismertetésére és az additív (hozzáadó) szemlélet helyett sokkal inkább a 

szubtraktív (felcserélő) módszert alkalmazza. Ez a probléma komoly tervezésre és 

gondolkodásra késztette a régió nyelvészeit és tankönyvíróit. Megfogalmazták, hogy a 

Szovjetunió idejéről megmaradt tankönyvek grammatika-központúak, a nyelvi 

változatosság nem jelenik meg a tankönyvekben, szemléletük felcserélő, kizárólag a 

sztenderd nyelvváltozatot tekintik helyesnek, minden mást, ezáltal a helyi 

nyelvváltozatokat is hibának tekintenek. A nyelvészek megállapították, hogy nem lehet 

megoldás a magyarországi tankönyvek behozatala, hisz nem illeszkednek az ukrajnai 

oktatási rendszerhez, és természetesen a kárpátaljai magyar közösség nyelvhasználata sem 
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jelenik meg bennük. Felvetődött a kérdés, hogy mennyire eredményes Kárpátalján a 

magyar anyanyelvi nevelés (vö. Beregszászi 2012). 

1996 és 2003 között öt jelentős kárpátaljai nyelvhasználatra irányuló kutatásra 

került sor, ezek a következők voltak: RSS vizsgálat 1996, Iskola 2000, Ügynök 2000, 

Mozaik 2001, Rétegződés 2003. A kutatások kivitelezésében nagy szerepet játszott 

Csernicskó István, Beregszászi Anikó, Márku Anita, Karmacsi Zoltán és Hires-László 

Kornélia közreműködése. Munkásságuk mind a mai napig elengedhetetlen (Csernicskó 

szerk. 2003). 

A kutatásokból kirajzolódott, hogy Kárpátalján az anyanyelvi nevelés nem 

hatékony, bebizonyosodott, hogy az addig alkalmazott felcserélő szemlélet nem 

eredményes. Az anyanyelvi nevelés reformjára volt szükség. Olyan tantervekre és 

tankönyvekre, amelyek igyekeznek felhívni a figyelmet a kommunikatív kompetencia és a 

beszédkészség fejlesztése mellett arra is, hogy nincs és soha nem is lesz homogén, minden 

szempontból egységes nyelv a világon, mivel a nyelv heterogén és minden nyelvi elemnek, 

változatnak megvan a maga helye, értéke és társas jelentése, épp ezért indokolt az additív, 

vagyis a hozzáadó módszer alkalmazása. Az anyanyelvi nevelés egyik legfontosabb 

hozadéka az kell legyen, hogy felkészíti a diákokat azoknak a nyelvi kihívásoknak a 

megoldására, melyekkel az iskolában, s az iskolán kívül, az élet bármely más színterén 

találkozhatnak. Tehát az iskolai anyanyelvi nevelés legfontosabb feladata, hogy 

hasznosítható tudást közvetítsen (vö. Beregszászi – Csernicskó 2007, Beregszászi 2014). 

Az oktatás tartalmának megváltoztatásánál számos tényezőt figyelembe kellett 

vennie a nyelvészeknek. Ilyen a kisebbségi helyzet, a hagyomány, érzelmi telítettség és a 

megfelelés kényszere, ugyanis a tananyag tartalomnak meg kell felelnie az ukrán nemzeti 

alaptanterv  elvárásainak, illetve a helyi magyar közösség nemzeti és politikai 

elvárásainak, mindezt úgy,  hogy a tananyagtartalom szinkronban legyen a nyelvtudományi 

és tantárgy-pedagógiai ismeretekkel (vö. Beregszászi 2014).  

Beregszászi Anikó A lehetetlent lehetni című tantárgy-pedagógiai útmutatójában a 

összefoglalja az anyanyelvoktatás újra értelmezésének céljait:  

– felcserélő helyett hozzáadó szemlélet alkalmazása   

– egynormájúság helyett a nyelvi változatosság tényére építő tantárgy-pedagógiai 

stratégia,   

– a kárpátaljai magyar nyelvhasználat valós lehetőségeinek és elemeinek a 

figyelembe vétele,   
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– a kétnyelvűségnek és összes nyelvi velejárójának mint természetes állapotnak az 

elfogadására és megjelenítésére az oktatásban,   

– hozzáadó szemlélet alkalmazására a nyelvi jelenségek megítélésében,  

– a valós élethelyzetekben hasznosítható nyelvi tudás közvetítése 

kommunikációközpontú oktatás segítségével ( Beregszászi 2012:12). 

Az anyanyelvi oktatás reformja azonban egy hosszadalmas folyamat, mely 

napjainkban is tart. A szemléletváltást számos tudományos nyelvészeti kutatás előzte meg 

a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán, a Hodinka Antal Intézetben, és a 

főiskola Magyar Tanszéki Csoportján. Az intézményben a Magyar nyelv és irodalom 

szakon tanuló a diákok hozzáadó szemléletben sajátítják el a szakmai tudást, a már 

gyakorló pedagógusok számára pedig a főiskola és a Kárpátaljai Magyar 

Pedagógusszövetség továbbképzéseket és konferenciákat szervez, hogy minden pályán 

lévő tanár szemlélete hozzáadó irányra váltson.  

 

 

3.2 A középiskolai osztályok tananyagtartalma 

 

Ukrajában 2005-ben kezdődött meg az európai normának megfelelően 12 

évfolyamos képzésre való áttérés. Az első mérföldkő a kárpátaljai magyar anyanyelvű 

oktatás megreformálása terén a 2005-ben megjelent Kótyuk István által szerkesztett tanterv 

volt (lásd. Kótytuk szerk. 2005), mely Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma 

által kiírt pályázatra, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a Kárpátaljai 

Magyar Pedagógusszövetség képviseletében munkálkodó nyelvészek, irodalmárok és 

gyakorló tanárok együttműködésével jött létre. Mivel a tantervnek illeszkednie kellett az 

ukrán oktatáspolitikai reformhoz, ezért ez főként szemléletében nyújtott újat, az általános 

iskola 5-9. osztály tananyagtartalma grammatika volt továbbra is, viszont a középiskolai 

tananyagtartalom teljes átalakuláson ment keresztül: a középiskolai tananyagból kikerült a 

grammatika, ugyanis az ezt megelőző időszakban a középiskolai osztályok tananyaga 

tulajdonképp ismétlés volt, a már korábban megtanult grammatikai ismeretek gyakorlása. 

Helyette stilisztikai, szociolingvisztikai és retorikai ismeretek kaptak helyet a tantervben 

10-12. osztályra (vö, Beregszászi 2012, Beregszászi 2011a, Beregszászi 2016a, 

Beregszászi 2016b).  
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3.2.1 A 2005-ös Magyar nyelv tanterv elemzése 

 

A 2005-es tanterv középiskolai tananyagát tekintve nem csak teljesen átalakult, de 

példátlan változáson ment át. A tananyagon keresztül felhívja a figyelmet a nyelv 

változatosságára, a kárpátaljai magyar közösség valós nyelvhasználatának jellemzőire is. A 

tanterv szakított a régi beidegződésekkel és a hozzáadó szemléletet vette alapul és 

kimondta, hogy a nyelvhasználat helyénvalóságának ismerete az anyanyelv oktatásának 

egyik legfontosabb célja. Olyan témakörökkel találkozhatunk, mint a nyelv és 

nyelvváltozatok fogalma, a nyelv változékonysága, szituatív nyelvhasználat, nyelvi 

diszkrimináció és tolerancia stb. Helyet kaptak a tananyagban a kárpátaljai nyelvhasználat 

sajátos jellemzői, mint a kétnyelvűség, kódváltás, kölcsönszavak stb. (vö. Kótyuk szerk. 

2005, Beregszászi 2010, Beregszászi 2011, Beregszászi 2016b). 

„Az anyanyelv oktatásának fő célja annak elérése, hogy a tanuló birtokolja az anyanyelv 

eszközeit, annak változatait, stílusait és műfajait, szabadon és a kommunikációs célnak 

megfelelően tudja alkalmazni ezeket a beszédtevékenység minden szférájában (szövegértés, 

olvasás, beszéd, írás), azaz elérje a kommunikatív kompetencia megfelelő szintjét”– 

olvashatjuk a 2005-ös tantervi útmutatóban. A továbbiakban leírja még, hogy a 

középiskola felső tagozatán a fő cél a kompetenciafejlesztés: a diákok beszédkészségének 

a továbbfejlesztése, mind a nyelvi rendszer, mind a nyelvi standard szintjén (vö. Kótyuk 

szerk. 2005). 

A magyar nyelv tantárgy fő feladatai közé sorolja a tanterv a tananyag tudatos 

elsajátítása mellett, az élőbeszéd fejlesztését, az anyanyelv értékeinek megismerését, a 

tanulók szókincsének bővítését, beszédhelyzetnek megfelelő nyelvhasználati készségének 

kialakítását. (vö. Kótyuk szerk. 2005). 

A 10. Osztály témaköre a stilisztika. Összesen 35 óra áll a rendelkezésre a 

tanévben, heti 1 órával számolva, plusz 5 óra tartalék, melyet a tanár belátása szerint 

használhat ki. Elsőként a stílus és a stilisztika tárgyával, a tudományág céljával, 

feladataival, mibenlétével foglalkozik a tanterv, 5 iskolai órában. A stilisztika 

alapfogalmaitól kezdve, a stílus fogalmán át, a stílusárnyalatig. Ezt követi 4 órában a 

funkcionális stilisztika témaköre: stílusnemek, beszélt- és írott nyelvi stílusokkal ismertet 

meg a tanterv összefoglalóan. Majd 4 és 5 tanórát irányoz elő a tanterv ezeknek a 

stílusoknak a részletes ismertetésére: A társalgási stílus, a szónoki stílus és az előadói stílus 

megismerése után, a szépirodalmi stílussal és azon belül a korstílusokkal ismertet a tanterv, 

s felhívja a figyelmet a tantárgyak közötti kapcsolatra is a szépirodalmi stílus keretein 
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belül. Ezután 4 órában a tárgyalja a tanterv a tudományos stílus témakörét (funkcióit, 

használati szféráját, sajátosságait, nyelvi kifejezőeszközeit). Szintén 4 óra áll a 

rendelkezésünkre a publicisztikai stílus kapcsán. A tanterv felhívja a figyelmet az adott 

stílus jellemzőire, használati szférájára, nyelvi kifejezőeszközeire. Megjelennek az írott és 

az elektronikus sajtó műfajai, stiláris sajátosságai. 

A hivatalos stílus témakörére is 4 órát irányoz elő a tanterv, melynek keretein belül 

megjelennek az adott stílus jellemzői, stilisztikai sajátosságai, használati szférája, hivatalos 

stílus, mint a közéleti írásbeliség stílusa.  Minden témakör után a megismert témához 

illeszkedő gyakorlati munkákat ír elő a tanterv, melyben szövegértési, olvasási 

feladatokkal találkozunk, illetve beszéd-, és íráskészség fejlesztő gyakorlatokkal. Például a 

tudományos stílus kapcsán:  

Szövegértés: Tudományos stílusú szövegek hallgatása és befogadása.  

Olvasás: Tudományos stílusú szöveg olvasása, befogadása és elemzése.  

Beszédkészség: Tudományos stílusú szövegrészlet szóbeli stilisztikai elemzése.  

Íráskészség: Tudományos szöveg téziseinek összeállítása, kivonatolása, jegyzetelése. 

Referátumírás több forrásmunka alapján (vö. Kótyuk szerk. 2005:109). 

A 11. osztály számára írt tanterv témája a nyelvművelés, akárcsak a 10. osztályban 

5 óra áll a rendelkezésre a tanévben, heti 1 órával számolva, plusz 5 óra tartalék, melyet a 

tanár belátása szerint használhat ki. A tantervet elolvasva rájövünk, hogy a nyelvművelést 

az írók egészen új szempontból világították meg, a beszéd és a nyelv tárgykörén keresztül 

szociolingvisztikai ismereteket tanulnak a diákok. Beregszászi Anikó tanulmányából 

megtudjuk, hogy a nyelvművelés témakörét a tanterv szerkesztői használni kényszerültek a 

hagyományok, illetve az állami tantervírási elvárások függvényében, ám azt ők 

tartalommal töltötték fel, felcserélő helyett, hozzáadó szemléletben, a nyelv társadalmi 

beágyazottságát figyelembe véve, a nyelvművelést a nyelvtervezés folyamatának részeként 

tekintve (vö. Beregszászi 2016a). 

A tanterv 5 órát irányoz elő a nyelv és nyelvváltozatok témakörére, melyben 

megjelennek a nemzeti nyelv változatai, a nyelv változékonysága, „Az egyes 

nyelvváltozatok főbb sajátosságai, jellemző használati körük. Egy ember – több 

nyelvváltozat”, „A nyelvváltozatok virtuális egyenlősége és aktuális egyenlőtlensége. A 

nyelvi alapú diszkrimináció és a nyelvi tolerancia”, „A helyi magyar nyelvváltozatok 

jellemző sajátosságai (nyelvjárási jellemzők, a nyelvi kontaktusok hatásai: kölcsönzés, 

kódváltás, pragmatikai sajátosságok); a magyar nyelv más változataihoz viszonyított 
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különbségek.”, „A szituativ (beszédhelyzethez igazodó) nyelvhasználat” (Kótyuk szerk. 

2005, 115-116). 

5 órát kap a nyelvművelés témaköre, melyben a nyelvművelés, mint alkalmazott 

tudományág jelenik meg. Megismerkedhetnek a diákok a nyelvművelés céljával, 

feladataival a nyelvre és a nyelv használója szempontjából. Megjelenik az anyanyelvi 

nevelés témája, a beszédkészség, személyiségfejlesztés, valamint a nyelvi norma témája- 

ehhez kapcsolva pedig a nemzeti egység, összetartozás és az identitás témája is.  

Szintén 5 óra áll a nyelvművelés és helyesírás, helyes ejtés témakörére, melyben a 

helyesírás lényegén keresztül a magyar helyesírás alapelveivel ismerkednek meg a diákok. 

A témakör a mássalhangzó-kapcsolatokban bekövetkező hangváltozásra hívja fel a 

figyelmet, megjelenik a j hang jelölésének témája. A külön-, az egybe- és a kötőjeles írás, a 

kis és nagy kezdőbetűk használata, valamint az idegen szavak kiejtéséről is szó esik, s 

felhívja a tanterv a figyelmet a köznyelvi és nyelvjárási kiejtésre is. Ebben a témakörben a 

tanterv szerzői figyelmeztetnek, hogy lehetősége van visszautalni a tanárnak a hangtani és 

a nyelvtani ismeretekre.  

Nyelvművelés és szókészlettan, jelentéstan témakörre is 5 órát irányoz elő a 

tanterv. Itt a szó jelentésétől megkezdve az egy- és többjelentésű szavak jelennek meg a 

témakörben, az alap- és mellékjelentés, rokon értelmű szinonim szavak, idegen szavak, 

hasonló hangzású szavak stb. Fontos kiemelni, hogy például a burgonya-krumpli példán 

keresztül, ebben témakörben is felhívja a tanterv a kárpátaljai nyelvhasználatra a figyelmet. 

Szintén 5 tanóra áll rendelkezésre a következő témakörre, mely a nyelvművelés és 

nyelvtan témáján keresztül tárgyalja nyelvtan tárgykörébe tartozó fontosabb 

nyelvhelyességi tudnivalókat. Szóba kerül a szenvedő ige helyes használata, a főnévi 

többes szám használata, az ő, ők névmás nem személyre vonatkoztatott használata, a hány? 

és a mennyi? számnévi kérdő névmás használata. Felhívja a figyelmet a témakör a 

kötőszókkal kapcsolatos nyelvhelyességi tudnivalókra. Helyet kaptak a témakörben 

alaktani ismeretek is, mint pl. a földrajzi nevek -i képzős alakjainak a helyes használata, 

illetve mondattani ismeretek is pl: az alany és az állítmány egyeztetésének szabályai.  

Végül 5 órát szán a tanterv a nyelvművelés és a stilisztika kapcsolatának a 

bemutatására.  Megjelenik a témák között a  stiléma fogalma, megismerkedhetnek a diákok 

a tanterv utasításai alapján a stílszerűtlenséggel és a szabatos stílussal, a pongyola stílussal, 

vagyis a bőbeszédűséggel és szűkszavúsággal stb.  
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Ahogy a 10. osztály tantervéhez, úgy a 11.-hez is ajánl témakörönként a tanterv 

készségfejlesztő gyakorlati munkákat. Például a következő feladatokat ajánlja a nyelv és 

nyelvváltozatok témaköréhez:  

Szövegértés: Különböző nyelvváltozatú szövegek felismerése és megértése.  

Olvasás: Különböző nyelvváltozatú szövegek (néma) olvasása.   

Beszédkészség: Szövegalkotás irodalmi nyelven, a köznyelvi és nyelvjárási formák 

kerülésével.   

Íráskészség: Alkotó tollbamondás változtatásokkal (mondat- és szövegszerkesztés) 

(Kótyuk szerk. 2005, 116).  

 12. osztályban a retorika témaköre vár a tanulókra. Összesen 52 óra, heti 1,5 áll a 

rendelkezésre, plusz két tartalék óra. 

Az első témakör a retorika fogalma, melyben 12 órán keresztül ismerkedhetnek a 

diákok a retorika mibenlétével. Céljaival, feladataival, a retorika történelmi szerepébe is 

kitekintést tesz a tanterv. Majd a szónoki beszéd céljaival, szerkezeti részeivel, s annak 

funkcióival ismerkedhetünk.  

Szintén 12 óra áll a közéleti beszédművek műfajaival való ismerkedésre. Melynek 

keretein belül a beszédmű műfajaival: a közlő jellegű (elbeszélés, jellemrajz, ismertetés, 

beszámoló stb.), az értekező jellegű (a referátum, tanulmány, előterjesztés stb.), a 

mozgósító (ráható) jellegű (előadás, szónoklat, felszólalás, hozzászólás, vita, vitavezetés) 

beszédművekkel, s ezeknek a csoportosításával ismertet meg a tanterv. Ezt követi 8 órában 

a beszédmű elkészítésének és megformálásának témaköre, mely segíti a beszédmű 

elkészítésének megtanulását. Szó esik az anyaggyűjtés módjairól, forrásairól. Majd a 

gyűjtött anyag elrendezése és megszerkesztése következik, az egység, a haladás, a 

folytonosság, az arányosság és a teljesség elve a beszédművek szerkesztésben. Időrendi, 

térbeli és ok-okozati szempontok alapján.  

A beszédmű elkészítésének fortélyai után a szónoki beszéd technikája a téma 8 

órában. Melyben megjelenik a beszédlégzés, a hangindítás, megjelennek a beszéd 

szupraszegmentális tényezőinek a fontossága: a hangsúly, hanglejtés, hangmagasság, 

hangerő és szünet.  

 A 12. osztály tantervéhez is társulnak gyakorlati munkák, például a közéleti 

beszédművek műfajai témakörhöz a következő feladatokat ajánlják a tanterv készítői:  

Szövegértés. Magyar szónokok különböző műfajú közéleti beszédeinek hallgatása.  

Olvasás. Különböző műfajú közéleti beszédek olvasása és elemzése.   
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Beszédkészség. Valamely közéleti beszéd tartalmának elmondása előzetesen elkészített 

saját vázlat alapján.   

Íráskészség. Ünnepi beszéd írása megadott téma és szituáció alapján (Kótyuk szerk. 2005, 

133). 

Az új tanterv magával vonzotta új tankönyvek készítését is. A számításokat az 

keresztezte, hogy az ukrajnai parlament 2010-ben megszavazta 11 osztályos képzéshez 

való visszatérést, így egyetlen 12. évfolyamot járt osztályt sem sikerült kibocsátania az 

államnak. A bekövetkezett döntés miatt a 2005-ös tanterv mintájára 2010-ben új tanterv 

készült, melyben a középiskolai tananyag összevonásra került. A Kótyuk István által 

szerkesztett tantervben 1-1 év volt szánva a stilisztika, a szociolingvisztika és a retorika 

tantárgynak. A feljebb említett oktatás-politikai döntés következtében a 2010-től a 

tananyag a következőképp alakult: 10. osztályban maradt a stilisztika tárgyköre, 

11.osztályban pedig összevonva szociolingvisztika és retorika (lásd. Csernicskó-

Beregszászi-Braun-Hnatik-Riskó 2010). 

 

 

3.2.2 A 2010-es Magyar nyelv tanterv elemzése 

 

A 2010-es középiskolai magyar, mint anyanyelvi program bevezetőjében azt 

olvashatjuk, hogy a tanterv tananyaga nyelvhasználat-központú és szövegszemléletű, a 

nyelvi ismeretek mellett kiemelt szerepet szán a tanulók kommunikációs képzésének, a 

szövegértés és a szövegalkotás fejlesztésének, a tananyag a diákok életkorának 

megfelelően fokozatosan bővül, mindezt kurrens nyelvtudományi alapokra építve (vö. 

Csernicskó-Beregszászi-Braun-Hnatik-Riskó 2010). 

A 10. osztályban a diákok a stilisztika témakörével foglalkoznak heti 1 órában. A 

tanterv tartalmazza az elsajátítandó tananyag mellett a tanulók felkészítési szintjével 

kapcsolatos állami követelményeket is. Minden témakör mellett fel van tüntetve az ajánlott 

óraszám, és gyakorlati munkákat is láthatunk. A tanmenet az általános iskolai tananyag 

rövid ismétlésével kezd, melyben szó esik a magyar nyelv hangrendszeréről, szókészletéről 

és szófaji rendszeréről is. Illetve az egyszerű és összetett mondatok mellett a magyar 

helyesírás alapelvei is ismétlésre kerülnek. Ezt követően ismerkednek meg a diákok a 

stilisztika tudományával, tárgyával, céljaival, feladataival, történetével, majd a stílus 

fogalmával. A stílus témaköre ismerteti az adekvát és inadekvát stílus közti különbséget, 

melyeknek helyes ismerete fokozott fontossággal bírhat a kárpátaljai kisebbség 
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nyelvhasználatában a különböző színtereken. A témakör után gyakorlati munkákhoz kap 

segítséget a pedagógus a tantervből, szövegértés, szövegprodukció, olvasás, beszéd-, és 

íráskészség fejlesztésére.  

A következő a beszélt nyelvi stílusok témaköre. A társalgási stílus jellemzői mellett 

a tanterv kitér a nyelvi tiszteletadás és udvariasság témakörére, a névhasználati és 

megszólítási szokásokra a kárpátaljai magyar nyelvben és a kétnyelvűség hatásainak 

megjelenésére Kárpátalján a társalgás során.  A témakörhöz a tanterv szövegértési, beszéd-

, és íráskészség fejlesztésére alkalmas gyakorlati munkákat ajánl.  

A beszélt nyelvi stílusok után a diákok megismerkednek az írott nyelvi stílusokkal, 

azoknak alkalmazási szférájával, funkcióival, stiláris eszközeivel. Minden stílushoz 3 óra 

van előirányozva, így a tanulók részletesen megismerkedhetnek a szépirodalmi-, 

tudományos-, publicisztikai-, és hivatalos stílus jellemzőivel. 

A tantervben kiemelt hangsúlyt kap a szóbeli és az írásbeli kommunikációs készség 

fejlesztése, minden témakör után készségfejlesztő gyakorlati munkákat ír elő a tanterv 

melyek az adott tananyaghoz kapcsolódnak. Például szövegértési feladatnál különböző 

beszélt nyelvi szövegek hallgatása után a stílusnem meghatározása a feladat, vagy a 

publicisztikai stílus tanulásakor: vita jellegű párbeszéd szerkesztése, mely a tanulók 

beszédkészségét fejleszti. Íráskészséget fejlesztő feladat: szövegmásolás egy megadott 

stílusnembe való átszerkesztéssel. Olvasási készség fejlesztéséhez a szépirodalmi stílus 

kapcsán a következő feladatot ajánlja a tanterv: művészi szövegek néma olvasása és 

elemzése, a nyelvi stílushatás eszközeinek keresése (vö. Beregszászi 2010). 

A tanterv felhívja a figyelmet a tananyag szociokulturális tárgykörére is, 

egyértelmű, hogy kifejezetten alkalmas a kárpátaljai magyarság anyanyelvoktatásának 

útmutatójaként a 2010-es tanterv, a nyelvi változatosság, nyelvhasználat és kultúra 

összefüggései mellett, megjelenik benne Kárpátalja, mint soknemzetiségű régió, ezzel 

magával vonva a nyelvi tolerancia témakörét és a kárpátaljai magyar kultúra jelentőségét.  

A 11. osztályban heti 1 magyar nyelv órában tanulnak a diákok a magyar nyelv 

tantárgy keretein belül szociolingvisztikát és retorikát.  A tanterv készítői a hagyomány és 

az állami tantervbeli elvárások miatt használták a nyelvművelés kifejezést, de igyekezték 

ezt a témakört új megvilágításba helyezni, és új tartalommal megtölteni azt hozzáadó 

szemlélettel, a nyelvművelést a nyelvi tervezés folyamatának részeként értelmezve (vö. 

Beregszászi 2016a).  

 A 11. osztályos tantervben a következő témákkal találkozunk: Nyelv és 

nyelvváltozatok (a témakörön belül: A nemzeti nyelv és változatai, A nyelv változatossága 
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és viszonylagos állandósága, A nyelvi alapú diszkrimináció és a nyelvi tolerancia, A 

magyar nyelv fontosabb belső változatai, A magyar nyelv vízszintes és függőleges irányú 

tagolódása, Az egyes nyelvváltozatok főbb sajátosságai, jellemző használati körük, Egy 

ember – több nyelvváltozat. A helyi magyar nyelvváltozatok jellemző sajátosságai 

(nyelvjárási jellemzők, a nyelvi kontaktusok hatása: kölcsönzés, kódváltás, gyakorisági 

eltérések, pragmatikai sajátosságok); A magyar nyelv más változataihoz viszonyított 

azonosságok és különbségek. 

A nyelvi norma című témakörön belül a tanterv többek között a szitutaív 

nyelvhasználatra, a helyi nyelvváltozatok szerepére, az egyes nyelvváltozatok főbb 

sajátosságaira és használati körére, a helyi magyar nyelvváltozatokra hívja fel a figyelmet a 

magyar nyelv más változataival összehasonlítva. Ebben a témakörben szintén szerepet 

kapnak a helyi magyar nyelvváltozatok jellemzői: nyelvjárási jellemzők, nyelvi 

kontaktushatások: kölcsönzés, kódváltás, pragmatikai sajátosságok. 

A nyelvművelés tananyaghoz a következő témákat írja elő a tanterv: A 

nyelvművelés, mint alkalmazott nyelvészeti tudományág. A nyelvművelés, mint a nyelvi 

tervezés, mint tudatos folyamat része. A következőkben a nyelvművelés témakörén belül a 

következő csoportokat látjuk: nyelvművelés és helyesírás, helyes ejtés; Nyelvművelés és 

szókészlettan, jelentéstan; Nyelvművelés és nyelvtan - mely a nyelvtan tárgykörébe tartozó 

fontosabb nyelvhelyességi tudnivalókat sorolja fel a témakör, szófajtani, alaktani és 

mondattani ismeretek tartalmaz a tanmenet.  

A tanterv következő részében a retorika tárgyköre kapja a főszerepet. A magyar 

szónoklattan fogalma, története. A közéleti szóbeliség című témában a tanterv visszautal 

10.osztályban tanult tananyagra. Helyet kap az alkalmi-, ünnepi-, az irodalmi beszéd 

témaköre. Ezt követően a beszédművek leggyakoribb formái jelennek meg a tanterven: a 

tanácskozó-, törvényszéki- és bemutató beszéd. Majd a szónoki beszéd részeivel, 

elkészítésének a menetével találkozunk. Végül a beszédmű stíluskövetelményei és a 

szónoki beszéd technikája kap helyet a tantervben. A tanterv készítői a 11. osztályos 

tantervben is minden témakör után felhívják a figyelmet a különböző, témákhoz illő 

gyakorlati munkák típusaira, s ehhez útmutatót is találunk a tantervben minden nagyobb 

egység után különböző készségfejlesztő gyakorlatokkal találkozunk.  Például a retorika 

tárgykörében a szónoki beszéddel kapcsolatos ismeretek után a következő készségfejlesztő 

feladatokat ajánlja a tanterv: 

 „Szövegértés: Ismert közéleti személyiségek beszédeinek meghallgatása, befogadása és 

értelmezése. 
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Olvasás: Klasszikus szónoki beszédek olvasása, befogadása és értelmezése.   

Beszédkészség: Szónoki jellegű beszédek produkálása különböző nyilvános szituációkban. 

Előre elkészített és spontán beszédek létrehozása. 

Íráskészség: Valamely meghallgatott közéleti és szónoki beszéd jegyzetének elkészítése” 

(lásd. Beregszászi 2010). 

Mint tudjuk, 2005 előtt évtizedeken át kifejezetten csak a grammatika oktatását 

helyezték figyelembe Kárpátalján a magyar iskolákban, amely nem fedi le a magyar nyelv, 

mint tantárgy körét, csupán a magyar nyelvtant. Sőt nem is voltak saját tankönyvei a 

kárpátaljaiaknak anyanyelvből, különböző magyarországi tankönyvek részleteiből 

tanulhattak a diákok. Hála a 2005-ös és a 2010-es tanterv megalkotóinak, hogy olyan 

témák jelentek meg az anyanyelv oktatásban, melyek egész Kárpátalján előzmény 

nélküliek. 

 

 

3.2.3 A 2018-as Magyar nyelv tanterv elemzése 

 

A 2010-es év és tanterv elkészítése óta meglehetősen sok idő telt el, s ezalatt az idő 

alatt a magyar nyelv tanterv is átesett változásokon.  Az ukrán oktatási minisztérium 

honlapja sok éven át hivatkozott a Csernicskó Beregszászi – Braun – Hnatik – Riskó 

munkacsoportra, de 2010 után a Kárpátaljai Pedagógus-továbbképző Intézet munkatársai 

javítottak bele a tantervbe és módosítottak rajta minden tanév kezdete előtt. Ez a módosítás 

nem kedvezett az új szemléletben megírott tantervnek, a grammatikaoktatás felé 

irányulóvá tette, ami visszalépést jelent az eredeti elképzelésekhez képest. A tantervbe 

harmadjára is beépített grammatikai ismeretek nem illeszkednek tananyaghoz és a 

témakörök között nincs semmilyen logikai kapcsolat (vö. Beregszászi 2016a). 

2018-ban új középiskolai magyar nyelv tanterv jelent meg, amelynek szerkesztői 

sajnos figyelmen kívül hagyták az évek óta folyó tantárgy-pedagógia és nyelvszemléleti 

reform fáradságos munkájának az alappilléreit. Az elmúlt húsz év során a II. Rákóczi 

Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont 

munkatársai rengeteg kutatással támasztották alá azt a tényt, hogy a kárpátaljai magyar 

nyelvhasználat eltér a magyarországitól, ezért a magyar anyanyelvi nevelés nem lehet 

eredményes, ha a magyarországi tanterveket és tankönyveket változatlan formában vesszük 

alapul. Ennek ellenére az új 2018-as tanterv alkotói, valójában nem alkottak, hanem a 

magyarországi négyosztályos gimnáziumok számára készült Magyar nyelv és irodalom 
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kerettantervből
2
 emeltek át dolgokat a kárpátaljai diákok oktatására szánt tantervbe. 

Magyarországon heti 4 óra áll a magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítására, míg nálunk, 

a kárpátaljai középiskolákban csupán heti 1 óra magyar nyelv és 1 irodalom óra áll 

rendelkezésre, ezért a tanterv szerkesztői leegyszerűsítve emeletek át témaköröket a 

tantervhez, hivatkozás nélkül (vö. Beregszászi 2019).
 

„A nyelv megőrzőse és tudása hozzájárul a kisebbségi azonosságtudat 

formálódásához.” - olvashatjuk a 2018-as tanterv bevezetőjében. A 10. osztályban heti egy 

magyar nyelv óra van megszabva. A tanterv tartalmazza az oktatandó tananyag listáját és a 

tanulókkal kapcsolatos állami követelményeket. Elsőként a kommunikáció témakörével 

találkozunk, melyet a nyelvi szintek, a nyelv grammatikai jellemzői témakör követ. Ezekre 

a témákra összesen 9 órát ír elő a tanterv, ami azt jelenti, hogy heti 1 tanórával 

gazdálkodva a 10. osztályos tanulók 9 órában ismétléssel, már tanult tananyag 

felelevenítésével foglalkoznak. Ezt követi a szövegértés, szövegalkotás témaköre, melyben 

helyett kapott a különböző magánjellegű és hivatalos szövegek szerkezetének, 

jellemzőinek megismerése mellett az esszéírás folyamatával, a tanulmány az értekezés 

jellemzőivel foglalkozhatnak a tanuló. A témakör végén a gyakorlati írásbeliség formáinak 

gyakorlására hívja fel a figyelmet a tanterv: hivatalos levél, kérvény, önéletrajz, motivációs 

levél, meghatalmazás, elismervény, esszé, értekezés és tanulmány.  

Ezt követően a helyesírási ismeretek témaköre következik, melynek keretében 6 

órán keresztül kell a helyesírás alapelveivel, helyesírási gyakorlatokkal foglalkozniuk a 

tanulóknak, majd 6 órán keresztül a szöveg témakörével. Pl: „A szöveg fogalma, 

jellemzőinek megfigyelése, megnevezése, rendszerezése. A szóbeliség és az írásbeliség 

hatása a szövegformálásra. A szóbeli és írott szövegek szerepe, eltérő jegyei. A 

szövegfonetikai eszközök és az írásjegyek szövegértelmező szerepe.”stb. Tehát a tanterv 

ismételten a már egyszer tanult grammatikai ismeretek gyakorlásával, szövegtani és 

helyesírási ismeretek ismétlésével foglalkozik.  

Mindössze három órát irányoz elő a tanterv a stilisztikai alapismeretekre, melyben 

ilyen témákkal találkozunk pl: „A jellegzetes stílustípusok (stílusárnyalatok) megismerése 

(pl. a társalgás bizalmas vagy közömbös), felismerése, hatásának elemzése. A nyelvi 

szintek alkalmi és a szótárakban jelölt állandó stílusértékének megfigyelése, felismerésük, 

valamint alkalmazásuk a szövegalkotásban. A leggyakoribb stílusrétegek jellemzőinek 

megismerése, felismerése, elemzése, összefüggésben a szövegtani jellemzőkkel.” 

                                                           
2
 A magyarországi kerettanterv elérhető:http://doc.hjegy.mhk.hu/20125H20000051_3.PDF 

 

http://doc.hjegy.mhk.hu/20125H20000051_3.PDF
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A stilisztika témaköre a továbbiakban sem tér ki magára a társalgási-, szépirodalmi- 

és hivatalos stílusra, a publicisztikai és tudományos stílus is csak a következő témában 

jelenik meg: „A metafora funkciója és használata a mindennapi, továbbá a publicisztikai 

és a tudományos nyelvhasználatban.” 

Az utolsó témakör a 10. osztály részére a jelentéstan, melyre szintén három órát 

irányoz elő a tanterv.  

A 2018-as tanterv 11. osztály számára szerkesztett tanterv, akárcsak a 10. 

osztályban   a kommunikáció témakörével kezdődik, melyre 2 órát szán. Ezt követően 6 

órát kap a retorika témaköre, melyben azonban nem a retorika fogalmával, kialakulásával, 

szerepével kell megismerkedniük a diákoknak, hanem a tanterv a kommunikációs funkciók 

ismeretével és alkalmazásával kezd, amely után az „Érvelő szövegek értelmezése és 

alkotása” című téma következik. Ezt követően „A szónoki beszéd kommunikációs funkciói. 

A beszéd felépítése, a beszéd megszerkesztésének menete az anyaggyűjtéstől a 

megszólalásig.” Az említett témák előtt, talán célszerű lett volna kitérnie a tantervnek 

magára a közéleti szóbeliség műfajainak az ismertetésére, de erről nem esik szó. Ezen felül 

a következő témakörök szerepelnek még itt: „A hatásos előadásmód eszközei. Az érv 

felépítése. Stilisztikai és jelentéstani ismeretek. Kulturált véleménynyilvánítás” stb. 

A retorika témaköre után 2 órát irányoz elő a tanterv az általános nyelvészeti 

ismeretekre, melyben megjelenik a kommunikáció témaköre; nyelv, mint jelrendszer; a 

nyelvi identitás témája.  

Szövegtani, jelentéstani és stilisztikai ismeretek a következő témakör, melyre 3 órát 

ajánl a tanterv. A nyelvi udvariassági formákon kívül a következő témákat ajánlja a 

tanterv: „A nyelv működésének, a nyelvhasználatnak a megfigyelése különböző 

kontextusokban, különböző cél elérésére. Annak megtapasztalása, hogy az emberek hogyan 

képesek a nyelvi szöveg által közvetített jelentésen túl is hatni, befolyásolni partnerüket, 

hogyan képesek megnyilatkozásaikkal akár cselekvéseket is végrehajtani.”  

4 óra áll rendelkezésre a szövegalkotás témakörére, melyben a papíralapú és az 

elektronikus szövegalkotásé a főszerep. Helyet kapnak a jegyzetelés, elbeszélés, jellemzés 

és esszé elkészítésének formai követelményei.  

A következő a nyelv és társadalom című témakör, melyre 4 óra rendelkezésre. 

2018-as tantervben itt először jelenik meg a nyelvhasználat, mint társadalmi jelenség 

szemlélete. Olyan témák jelennek meg, mint „A határon túli magyar nyelvhasználat főbb 

adatai, tendenciái, a kétnyelvűség, kettősnyelvűség, kevert nyelvűség kérdései. Fejlődési 

irányok, változások a mai magyar nyelvben. Nyelvi sokszínűség, nyelvi tolerancia. 
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Nyelvünk helyzete a határon túl. Hazánkban élő nemzetiségiek nyelvhasználata. A nyelvi 

tervezés elvei és feladatai. A nyelvművelés fogalma, kérdései, feladata, színterei; a nyelvi 

norma.” Érdekes, hogy míg a 2010-es tantervben helyi magyar nyelvváltozatokról 

olvashatunk, addig a 2018-as határon túli nyelvhasználatról beszél, pedig állítólag 

kárpátaljai magyaroknak íródott.  

A nyelvtörténet témaköre következik, melyre 4 óra van előirányozva, itt többek 

közt a magyar nyelv eredetével, nyelvrokonsággal, a magyar nyelv történetének főbb 

korszakaival, a nyelvújítás törtnetével, az ortológus-neológus vitával ismerkedhetnek meg 

a diákok. Majd 5 óra áll rendelkezésre az érettségi előtti ismétlésre Ismeretek a nyelvről 

címen, melyben a 11. osztályos tananyag rövid összefoglalása van felsorolva.  

A kárpátaljai magyar közösség megfogalmazta a 2000-es évek elején 

nyelvtervezési céljait, melyek középpontjában a kisebbségben élő magyarság 

fennmaradása áll: magyar identitás és a magyar kultúra megőrzése (vö. Beregszászi – 

Csernicskó – Orosz 2001, Beregszászi 2002, Csernicskó szerk. 2003). E cél elérésében 

fontos szerepet játszik a magyar nyelvű oktatás, s többek között az anyanyelvi nevelés 

tartalma is. A 2005-ös Magyar nyelv tanterv mérföldkőnek számít az anyanyelvoktatásban. 

Ez a tanterv tudományos kárpátaljai kutatásokra alapozva ültette be a tananyagtartalomba a 

kárpátaljai magyar közösség nyelvhasználati jellemzőit. Stilisztikát, szociolingvisztikát és 

retorikát oktat a középiskolákban. Ez alapján készült el a 2010-es Magyar nyelv tanterv, 

mely 10. osztályban stilisztikát, 11. osztályban pedig szociolingvisztikai és retorikai 

ismereteket közöl hozzáadó szemléletben, valamint kiemeli a kárpátaljai magyar 

nyelvhasználat jellemzőit. Ez a két tanterv nem csak azért volt tökéletes a kárpátaljai 

magyar iskolák számára, mert szakított az addigi grammatika ismétlésével, hanem mert 

kifejezetten kárpátaljaiak részére íródtak, a kommunikatív kompetencia fejlesztése a 

céljuk, szem előtt tartják a kárpátaljai magyar nyelvhasználat jellemzőit, fejlesztik a nyelvi 

és beszédkészségi kompetenciát. 

Az új 2018-as Magyar nyelv tanterv meglehetősen megváltoztatta a középiskolai 

tananyagtartalmat. Visszafordult a grammatika központú oktatás irányába, ami azért 

teljesen fölösleges, mert 5-9. osztályig a magyar nyelv órákon az általános iskolában 

grammatikát tanulnak a diákok. A hozzáadó szemléletet leváltotta az előíró. Azt a tényt, 

melyet számos kárpátaljai kutatás bebizonyított – hogy nem lehet eredményes a kárpátaljai 

anyanyelv oktatás magyarországi minta alapján – szintén nem vették figyelembe a tanterv 

szerkesztői, ugyanis ahelyett, hogy a Kárpátalján zajló anyanyelvi tantárgy-pedagógia 

szemléletét vették volna figyelembe, ahelyett magyarországi tanterv részleteket ollóztak át 
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a kárpátaljai tantervbe. Nemcsak azért nem lehet eredményes, mert grammatika központú, 

hanem mert nem jelennek meg benne a kárpátaljai magyar nyelvhasználat jellemzői, s 

emellett az érettségire való felkészítés sem tartozik a tanterv céljai közé, mivel az érettségi 

nem főként a grammatikai ismeretekre kíváncsi, hiszen ennél jóval bővebb a magyar nyelv 

eszköztára, hanem szövegértési, szövegalkotási feladatokra alapozva vannak elkészítve, azt 

mérve fel, hogy a diákok milyen szinten birtokolják a magyar nyelv eszközeit, stílustait, 

műfajait és a kommunikációs célnak megfelelően tudják-e alkalmazni ezeket. Tehát a 

2018-as Magyar nyelv tanterv visszalépés, hátatfordítás a kárpátaljai magyar közösség által 

megfogalmazott nyelvi célok tekintetében.  
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IV. A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVHASZNÁLAT 

JELENSÉGEI AZ OKTATÁSBAN 

 

Rendkívül fontos, hogy a kárpátaljai nyelvhasználat jelenségei helyet kapjanak az 

oktatásban, mégpedig azért, mert az anyanyelvi nevelés egyik legfontosabb feladata, hogy 

a diákokat felkészítse magára az életre, hogy helyt tudjanak állni, nemcsak az iskolában, de 

az iskolán kívül is, a nyelvi kihívások kezelésére, megoldására. S mivel Kárpátalján élünk, 

ahol nagyban különbözik a nyelvhasználat, a nyelvi közeg a magyarországitól, ezért 

elengedhetetlen, hogy a tanulók a helyi nyelvhasználat jellemzőivel, sajátosságaival az 

anyanyelvi nevelés keretein belül megismerkedjenek, de nem mindegy, hogy a tananyag 

mire alapoz, milyen szemléletű az oktatás, s milyen kutatási eredmények alapján van 

összeállítva a tananyag.  

A 2005-ös Kótyuk István által szerkesztett tanterv volt az első legfontosabb 

alappillére a tantárgy-pedagógiai reformnak. Ez az az alapkő, ami teljesen megújította a 

magyar anyanyelv oktatás tartalmának szemléletét, alkalmazta a hozzáadó szemléletet, 

láthatjuk a 10-11-12 osztályra szánt tantervben, hogy a 2005 előtti grammatika oktatás 

teljesen háttérbe szorult a középiskolai tananyagban. Ez a tanterv kimondta, hogy az egyik 

legfontosabb cél, a nyelvhasználat helyénvalóságának az ismerete. Ennek alapján készült el 

a 2010-es tanterv is, s hozzá 2010-ben a Magyar nyelv tankönyv Beregszászi Anikó által 

(Beregszászi 2010).  

 

 

4.1 A 2010-es 10. osztály számára készült Magyar nyelv tankönyv elemzése 

 

A 2010-es Magyar nyelv tankönyv a magyar tannyelvű iskolák 10. osztályának  

íródott, témája a stilisztika. A tananyag illeszkedik a 2005-ös és 2010-es tantervhez is. A 

tankönyvírásban átütő eredményt hozott: nemcsak a tananyag újult meg, de a tankönyv 

szerkezete is. A tananyag induktív, a példáktól, gyakorlatoktól jutunk el a meghatározásig, 

s szemlélete hozzáadó.  

A könyv előszójából megtudhatjuk, hogy az adott évben a diákok a stilisztika 

tárgykörével fognak foglalkozni „...reményeink szerint alkalmazó jellegű tudásra tesztek 

szert az anyanyelv gyakorlati (szóbeli és írásbeli) használatát illetően. Megismerkedhettek 

a stílus és a stilisztika fogalmával, a beszélt és írott stílusrétegek sajátosságaival és 
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használati körével, folytathatjátok azoknak az eszközöknek a megismerését, amelyek a 

sikeres kommunikációhoz szükségesek” (3. old). A tankönyv a feladatok mellett 

szöveggyűjteményt is tartalmaz. A tananyag fejezetekre, azon belül leckékre van felosztva, 

összesen 27 leckét tartalmaz.  

A tankönyv belső borítója a beszélt-, és az írott nyelvi stílusrétegeket vázolja fel 

színes ábrában. 

Tördelése összhangban van. A fejezetek címei római számmal vannak 

megszámozva és piros színnel vannak feltüntetve, a leckék zöld színnel, azon belül az 

altémák pedig lila színnel. A tankönyv színes, sok ábrát tartalmaz, a tananyag, a 

meghatározások egységesen ki vannak jelölve, sárga háttérszínnel, a fontosabb 

meghatározások pedig a sárga háttérszínben zöld peremet kaptak. Minden tananyag végén 

pirossal van kijelölve a szakkifejezések szótára, melyben az új tananyaghoz kapcsolódó 

ismeretek félkövér fekete stílusban vannak írva. Tehát a tankönyv szerkezete egységes, 

szemléletes, a témák és altémák a tankönyv szerkezetében egyértelműen azonos jelöléssel 

kiemelkednek, ezáltal könnyítve a tananyag rendszerszerű áttekintését. Minden feladat 

piros színű számmal van jelölve, s a táblázatok és ábrák átláthatóak, egységesen a zöld és a 

sárga szín szolgál a táblázatok szemléltetésére, csakúgy, mint a tananyagban a 

törvényszerűségek megfogalmazása.  

A tankönyv 8 fejezetet tartalmaz, melyeket római számmal jelöl, s minden 

fejezethez leckék tartoznak. A tananyag a 167. oldalig tart, azt követően a 252. oldalig 

szöveggyűjtemény található a tananyaghoz, fejezetekre bontva.  

Ahogy a tantervben, úgy a hozzá készült tankönyvben is hangsúlyt kap a 

témakörökben a helyzethez igazodó nyelvhasználat. Hogy a kárpátaljai fiatalok az 

iskolából kikerülve magabiztosan tudják használni saját anyanyelvüket, abban nagy 

szerepe van az oktatónak is, de a tankönyv kínálta lehetőségek ezt megvalósíthatóvá teszik. 

A tananyag a kurrens nyelvtudományra alapoz, minden témában megjelenik az indukció, 

ami nagyon fontos. Ha a tankönyvet követjük, akkor minden új stilisztikai ismeret előtt van 

egy ráhangoló, elgondolkodtató feladat, ami „bekapcsolja” a diákok érdeklődését, 

kíváncsiságát az adott témával kapcsolatban, soha „nem rágja a szánkba” a tankönyv a 

„szabályt”, hanem a meghatározáshoz jutunk el, az indukció által, minden témához van 

egy magyarázó rész, amelyet a téma begyakorlására szánt feladatok követnek, és házi 

feladatnak alkalmas gyakorlatok.  
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A 2. lecke foglalkozik a tankönyvben a stiléma vagy stíluseszköz témájával. Ahhoz, 

hogy a diákok megértsék mi is az a stiléma a következő ráhangoló feladattal (1. ábra) indít 

a tankönyv: 

1. ábra Magyar nyelv, 2010:
3
 13. feladat

 

 

A verset megtalálhatjuk a szöveggyűjteményben:  

2. ábra Magyar nyelv, 2010: Nagy László Ki viszi át a szerelmet c. verse a 

szöveggyűjteményben 

 

Az indukciós feladat után következik csak a magyarázat, ami nagyban segíti a témakör 

megértését és figyelemfelkeltő is.  

A tankönyvben a tananyagok egymásra épülnek, kapcsolatban vannak egymással, 

hozzáadó szemléletet alkalmaz. Például az adekvát és az inadekvát stílus témakörénél, 

mire elérünk a tankönyvben ehhez a fejezethez, addigra már az előtte lévő stílusértékekkel 

foglalkozó témakörből átfogó képet kapunk arról, hogy a stílusérték olyan értelmi, érzelmi 

tartalom, melyben összefüggésben van az adott nyelvi elem a kommunikációs helyzetnek 

való megfeleléssel (vö. Beregszászi 2010,22).  

                                                           
3
 Magyar nyelv, 2010 –  Magyar nyelv tankönyv a 10. osztály számára, Beregszászi 2010. 
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3. ábra Magyar nyelv, 2010: Az adekvát és az inadekvát stílus magyarázatának egy része a 

tankönyvben 

 

A 3. ábrán láthatjuk, hogy a tananyag hozzáadó szemléletű, s emellett felhívja a 

figyelmet a beszédhelyzethez igazodó nyelvhasználatra. Kimondja azt is, hogy nincs olyan, 

hogy valaki rosszul beszél, csupán nem a helyzethez illően. Ez a tény kifejezetten hasznos 

a tanulók mellett azoknak a gyakorló tanároknak a számára is, akik még a 2000-es évek 

előtt fejezték be a tanulmányaikat, s szakmai tudásuk egynormájúságra épül, akik „csak a 

standard nyelvhasználat a helyes” jeligével tartják a magyar nyelv óráikat (tisztelet a 

kivételnek). A tananyag és a tankönyv is fontos szerepet játszik a szituatív nyelvhasználat 

kialakításában, ami a tantárgy-pedagógiai reform egyik fontos lépcsőfoka.  

A helyzethez igazodó nyelvhasználat egy készség. Ennek a készségnek a 

kialakítására rendkívül hasznosak a szituációs gyakorlatok, amelyek tantárgy-

pedagógiailag is fontos célt szolgálnak, s a tanórákat is érdekesebbé teszik. Nem 

szűkölködik a 2010-es Magyar nyelv ezekben a feladatokban sem:  

 

 



 
 

39 
 

4. ábra Magyar nyelv, 2010: A tankönyv 27. feladata 

 

A tankönyv rengeteg olyan feladattal van ellátva, ami amellett, hogy lehetőséget ad az 

adott tanult ismeret begyakorlására, alkotó jellegű is, készségfejlesztő, produktív 

tevékenységet megkívánók:  

5. ábra Magyar nyelv, 2010: Produktív feladatok a tankönyvben 

 

A nyelv és a kommunikáció témakörében, mely a II. fejezet a tankönyvben az 

induktív gyakorlat után a tankönyv magyarázatot ad a témakörhöz, majd a következő 

feladatokat ajánlja:  
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6. ábra Magyar nyelv, 2010: Produktív, készségfejlesztő feladatok a kommunikáció 

témaköréhez a tankönyvben  

 

 

A kommunikáció témakörében is felhívja a figyelmet a tananyag arra a tényre, 

hogy egy nyelv tudása annak a tudását is jelenti egyben, hogy tudjuk, hogy hogyan kell 

használni a nyelvet (vö. Beregszászi 2010,42). 

A tankönyv szerzője az új ismeretekkel való megismerkedés során is visszautal 

egy-egy már ismert fontos meghatározásra, nyelvhasználati ismeretre. A tananyag témái 

folyamatos kapcsolatban és összhangban vannak egymással, egymásra épülnek, ezáltal az 

új ismereteknél a már tanult ismeretek is visszaköszönnek. Például a társalgási stílus 

témakörében egy gyakorló feladatnál (7. ábra) megjelenik az adekvát és inadekvát stílus 

alkalmazása.  

7. ábra Magyar nyelv, 2010: 76. feladat a vizsgált tankönyvből 
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A tankönyv tananyaga nyelvhasználat központú és szövegszemléletű. A 

kommunikációs készség fejlesztése mellett rengeteg feladat kapcsolódik a tankönyvben a 

mellékelt szöveggyűjteményhez. A tankönyv feladatai és szerkesztettsége nemcsak a 

tananyag elsajátításának a céljára felelnek meg, de a feladatok és a szöveggyűjtemény 

közötti kapcsolat az olvasott szövegek befogadásával, a beszédművek újrateremtésével és 

megalkotásával kapcsolatos jártasságot is fejlesztik, plusz a magyar és világirodalom 

alkotásain keresztül az olvasás fontosságára és szépségére is fel tudja hívni a tanár a diákok 

figyelmét. A következő feladatban (8. ábra) a társalgási stílus témakörén belül szövegértési 

feladat áll az elbeszélésről tanultak ismertetésére.  

8. ábra Magyar nyelv, 2010: A tankönyv 79. feladata 

 

 

A tananyagban megjelenik a kárpátaljai magyar nyelvi valóság. A kárpátaljai 

magyar nyelvhasználat sajátosságaival, a névhasználati és megszólítási szokásokkal, 

valamint a kétnyelvűség hatásainak taglalásával a beszélt nyelvi stílusok, ezen belül is a 

társalgási stílus keretében ismerkedhetnek meg a tanulók. A tankönyv hozzáadó 

szemlélettel beszél a kárpátaljai nyelvhasználat sajátosságairól.  

Elsőként a névhasználat és megszólítási szokások a kárpátaljai magyar nyelvben 

témával találkozunk, melyben a kétnyelvűség hatását egy megszólítási és névhasználati 

példával szemlélteti a szerző összehasonlítva a magyarországi mintával. A témát követően 

olyan feladatokkal találkozunk, ami a diákokra vonatkozik, ezáltal érzékelteti, hogy ha 

esetleg egy homogén teljesen magyar nyelvet használó közösségben is élnek és csak a 
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magyar nyelvet beszélik, akkor is hatással van a kétnyelvűség minden Kárpátalján elő 

emberre. Például: „Vizsgáljátok meg saját családotok névhasználatát! Írjátok le édesapátok 

és édesanyátok nevét, édesanyátok leánykori nevét, a saját nevetek teljes formáját 

magyarul és ukránul, majd figyeljétek meg rajtuk a kárpátaljai magyar névhasználat 

sajátosságait” (Beregszászi 2010:62).  

A kétnyelvűség hatása a kárpátaljai magyar nyelvhasználatra és a nyelvváltás 

(kódváltás) a társalgás során a kárpátaljai magyar nyelvben című témák ismertetik meg a 

tanulókkal szókölcsönzés típusait, a kódváltás stratégiájának főbb kommunikációs 

funkcióit: kitöltés, idézés, fordítás, ismétlés, magyarázat, státuszjelzés, kizárás, a társalgás 

alaphelyzetének megváltozása, szolidaritás kifejezése, nyelvi játék, mindezt aktuális 

nyelvészeti kutatásokra alapozva, s a tankönyv olyan feladatokat (például a 9.ábra) irányoz 

elő a diákok számára, melyek a kárpátaljai valóságban életszerűek, ezzel még érdekesebbé 

téve, s még közelebb hozva a témát a diákokhoz és tanárokhoz egyaránt, hisz a magáénak 

érezheti ezt a témakört minden kárpátaljai, mert ebben élünk, a mindennapi 

nyelvhasználatunk velejárója.  

9. ábra Magyar nyelv, 2010: 96. feladat a kárpátaljai nyelvhasználat témájához 

kapcsolódóan 

 

Vagy például a 97. feladatban a következőket olvashatjuk: „A helyi magyar 

sajtótermékekből gyűjtsetek olyan szavakat és kifejezéseket, amelyek Magyarországon nem 

használatosak, de a kárpátaljai magyar nyelvben igen! (pl. hrivnya, gyermekintézmény 

(óvoda, iskola jelentésben)” (Beregszászi 2010:65).   

A tananyag a száraz definíciók helyett 12 szemléletes példával mutatja be a 

kódváltás típusait, mellyel érthetővé teszi az anyagot, természetesen kárpátaljai példákból 

merít. Például a kódváltáson belül a kizárás típusát a következő példával (10. ábra) 

szemlélteti:  

10. ábra Magyar nyelv, 2010: A kódváltás típusainak bemutatása (részlet) 
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A magyarázat után szituációs feladat következik, amely játékos formában 

gyakoroltatja a tananyagot: „Képzeljetek el egy olyan beszédszituációt, melyben 

kódváltásra kerülhet sor a beszélgetés során! Nevezzétek meg a szituáció elemeit, majd 

játsszátok is el a jelenetet” (Beregszászi 2010:70). 

Kárpátalján előzmény nélküli az, hogy a régiónk nyelvhasználata megjelenjen az 

anyanyelvi tananyagban, a változatosság tényére építő tantárgy-pedagógiai reform egyik 

rendkívül fontos hozadéka ez. A 2005-ös, 2010-es tanterv, s az ez alapján készült 2010-es 

tankönyv láthatóan figyelembe veszi a kárpátaljai magyar nyelvi valóságot, kitér a 

kárpátaljai magyar nyelvhasználat sajátosságaira, a kétnyelvűségi helyzetből fakadó nyelvi 

következményekre, s rengeteg a kárpátaljai vonatkozású szöveg és feladat. Magáénak 

érezheti minden kárpátaljai fiatal, érezhető, hogy ez az ő számukra íródott, a tantervek és a 

tankönyv célja, hogy az iskolából kikerülő kárpátaljai fiatal magabiztos lábakon tudjon 

állni az őt érő nyelvi kihívásokban, s ebben a kétnyelvű közegben szituációnak 

megfelelően tudjanak megnyilvánulni anyanyelvükön. Ennek a célnak az eléréséhez 

tökéletes segítség az oktatók és a tanulók számára is a vizsgált tankönyv és tananyag. 

A tankönyv kárpátaljaiak számára íródott és feladatai (11. ábra) sokszor itt is 

játszódnak helyileg:  

11. ábra Magyar nyelv, 2010: 122. feladat a vizsgát tankönyvből 

 

A feladat Kárpátalján játszódik, kárpátaljai szereplőkkel, valós nyelvi szituációt 

jelenít meg, s additív módon felhívja a figyelmet a nyelvjárási elemek standard változatára, 

s azok szituatív használatára. 

A közéleti szóbeliség témaköréhez a következő feladatot ajánlja házi feladatként a 

szerző: „Bújjatok képzeletben egy rövid időre Petőfi Sándor bőrébe, aki az 1948-49-es 
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forradalom kirobbanásának előestéjén beszédet intéz a márciusi ifjakhoz! Írjátok össze 

azokat a szavakat és kifejezéseket, amelyek előfordulnak majd a beszédben! A beszédet 

otthon készítsetek el! Majd próbáljátok a tükör előtt előadni, a mimikát, a mozdulatokat es 

gesztusokat is a beszéd tárgyához igazítva” (Beregszászi 2010:80). Ez a feladat nemcsak a 

helyzethez igazodó nyelvhasználat képességének a kialakításához járul hozzá a retorika 

alapismereteihez kapcsolódva, de fejleszti a tanulók kreatív alkotói tevékenységét, illetve 

nemzeti emlékünk és a magyar irodalom egyik legnagyobb alakja is megjelenik újra a 

tananyag közvetítésében.  

Azt, hogy a tankönyvben a tananyag kapcsolatban van egymással minden 

fejezetben megtapasztalhatjuk. Például a vita témakörében a következő feladatban: „Gyűjts 

olyan szavakat és kifejezéseket, amelyekkel megszólíthatod egy vita során partneredet, 

majd olyanokat, ahogyan nem illik megszólítani! Például: Kedves barátom - illendő, 

szemét alak - nem illendő” (Beregszászi 2010:84). A vitatkozó embernek is ismernie kell a 

beszédhelyzethez alkalmazkodó nyelvhasználatot. Legyen szó akár a személyeskedés, 

gúny, durvaság verbális kérdéséről, a nyelv helyénvaló használatához az is hozzátartozik, 

hogy szókincsünkből melyik eszközt választjuk ki egy-egy megnyilvánulás során. 

A 2005-ös tantervben (Kótyuk szerk. 2005) olvashatjuk, hogy a szókincs 

fejlesztéséhez, a beszédfejlesztéshez a lexikológiai és a frazeológiai ismeretek is 

hozzátesznek. Ez főképp a nyelvtani ismeretekkel foglalkozó tananyagban kap hangsúlyt, 

de a 10. osztály számára írt tankönyvben is megjelenik a frazeológia a nyelv, mint nem 

nyelvi jel témához kapcsolódva (12. ábra). 

12. ábra Magyar nyelv, 2010: A tankönyv 152. feladata 

 

 

A kárpátaljai anyanyelvi oktatás vizsgálata az 1990-es évekre nyúlik vissza, az első 

nagy lépés az 1995-ös Élőnyelvi Konferencia, melyen egy Beregszászi Anikó és 

Csernicskó István által elhangzott előadásból kiderült, hogy a Kárpátalján használt magyar 
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nyelv tankönyvek szemlélete elavult, felcserélő szemléletűek, túlságosan grammatika-

központúak, kizárólag a sztenderd nyelvhasználatot tekintik helyesnek, a nyelvi 

változatosság, a nyelvjárási és a kontaktusjelenségek nem kerülnek szóba (vö. Beregszászi 

2014). 

A publicisztikai stílus megismerése előtt szintén indukciós példával hangol rá a 

tankönyv a tananyagra. A feladat szövege: „Olvassátok el az alábbi szöveget, majd 

határozzatok meg, milyen beszédhelyzethez köthető, a társadalmi élet mely területéhez 

kapcsolódik! Ezután határozzatok meg a beszédszituáció elemeit! Mire szolgál, mi a célja 

a szövegnek? Milyen tényeket, információkat tartalmaz” (Beregszászi 2010:100). A feladat 

szövege egy a Kárpátalja hetilapból kiragadott újságcikk, melynek címe: Közhírré tétetik! 

Bevezették a gázt Zápszonyban. Láthatjuk, hogy a tankönyv szerzője megragadja a 

lehetőséget, s a stilisztikai ismeret ráhangolására is használja a kárpátaljai valóság adta 

lehetőségeket.  

A publicisztikai stíluson belül a nyomtatott sajtótermékek sokfélesége, tartalma, 

megjelenésük gyakorisága szerinti besorolásban is találkozunk kárpátaljai 

sajtótermékekkel (13. ábra). 

13. ábra Magyar nyelv, 2010: Kárpátaljai sajtótermékek a tankönyv tananyagában 

 

A publicisztikai stílus tananyagához kapcsolva is érdekes, készségfejlesztő, de 

mégis hétköznapi feladatokkal (14. ábra) találkozunk:  

14. ábra Magyar nyelv, 2010: A tankönyv 215. feladata 
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A hivatalos stílus témakörében a tananyag indukciós része szintén a kárpátaljai 

környezetből származik, s a stílusréteg műfajain keresztül a diákok megismerkednek 

Ukrajna Alkotmányának a 10. cikkelyével, melyben azt olvashatjuk, hogy Ukrajnában 

biztosított a kisebbségek nyelvének szabad használata fejlődése és védelme (vö. 

Beregszászi 2010:121), az alábbi cikkely napjainkban ugyanolyan fontossággal bír, mint 

2010-ben, sőt az azóta életbe lépett nyelvtörvény és különböző oktatáspolitikai lépések 

kapcsán fontos, tisztában lenni a nyelvhasználati jogainkkal.  

A hivatalos stílus oktatása kapcsán nem mehetünk el a kárpátaljai nyelvi helyzet, a 

nyelvi valóság mellett, mert a kétnyelvű közeg, ahol élünk és az ukrán állam nagyban 

befolyásolja a Kárpátalján használt hivatalos stílust. A tankönyv szerzője ezt figyelembe 

véve készítette el a tankönyve feladatait (15. ábra). 

15. ábra Magyar nyelv, 2010: Feladat a tankönyvből a hivatalos stílus témaköréhez 

 

 Az alábbi feladat tökéletesen szemlélteti régiónk nyelvi valóságát, s azokat a 

nyelvi nehézségeket, amellyel találkozik egy csak magyar nyelvet beszélő személy 

hivatalos ügy intézése közben.  

A hivatalos stílushoz egy idézetet és egy részletet is tartalmaz a tankönyv a Megtart 

a szó című kétnyelvűségi kézikönyvből, mely alapján felhívja a diákok figyelmét a nyelvi 

jogaink fontosságára.  

A tankönyv részletesen taglalja a leggyakoribb hivatalos levélformákat, mely 

nemcsak az érettséginél kiemelten fontos, de az iskola befejezte után az életben való 

magabiztos helytállás egyik alapja. Megismerkednek a tanulók az igazolás, a 

meghatalmazás, a fellebbezés, a feljegyzés, a kérvény és a jegyzőkönyv tartalmával, 

részletes formai követelményeivel, s mintákkal is. Ezenfelül a magánlevél, az önéletrajz, a 

meghívó és a közéleti tájékoztató feliratok szerkesztésével ismerkednek meg a diákok. 
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A tankönyv utolsó fejezetében a szépirodalmi stílussal ismerkednek meg a diákok, 

azon belül a stíluselemekkel, a stílus nyelvi jellemzőivel, a képszerűség stíluseszközeivel a 

szépirodalmi stílusban (metafora, megszemélyesítés, allegória, szinesztézia, szimbólum, 

metonímia, szinekdoché, hasonlat, körülírás és eufemizmus). 

A Beregszászi Anikó által írt 2010-es Magyar nyelv tankönyvről összességében 

elmondható, hogy kompatibilis a 2005-ös (Kótyuk szerk. 2005) és a 2010-es (Csernicskó – 

Beregszászi – Braun – Hnatik – Riskó 2010) Magyar nyelv tantervvel és a 2000-es 

években megfogalmazódott tantárgy-pedagógiai reform szemléletében íródott. A tankönyv 

tananyagtartalma modern, mert kurrens nyelvtudományi alapokra fektetve van összeállítva, 

mégis érdekessé téve azt egy 16 éves diák számára.  

A tananyag hozzáadó szemléletű, a témakörök folytonos kapcsolatban és 

összhangban állnak egymással figyelembe véve a regionális változatok jellegzetességeit. A 

tankönyv az alkalmazó jellegű tudást fekteti előtérbe, a tantervben megfogalmazott 

oktatási célnak megfelelően, miszerint az anyanyelv oktatásának egyik legfontosabb célja a 

nyelv helyénvalóságának ismerete, tehát, hogy az iskolából kikerülő fiatal helyt tudjon 

állni az életben előjövő nyelvi kihívásokkal szemben magabiztosan, a különböző 

rendelkezésére álló nyelvváltozatból tudatosan tudjon választani, a szituációnak 

megfelelően tudjon megnyilvánulni, tehát a szituatív nyelvhasználat elsajátítása az egyik 

legfőbb kitűzési célja mind a  tanterveknek, mind a tankönyvnek.  

A nyelvi ismeretek mellett kiemelt szerepet szán a tanulók kommunikációs 

képzésére, a szövegértés és a szövegalkotás fejlesztésére a tankönyv.  

Megjelennek a kárpátaljai nyelvhasználat sajátosságai a tananyagban, ami 

elengedhetetlenül fontos a kárpátaljai nyelvi helyzetben. A tananyag tényként kezeli a 

nyelvi változatosságot, felismeri a nyelvváltozatok szerepét, és azok értékeit, szem előtt 

tartva a sztenderd nyelvhasználatot is, illetve fontos szerepet játszik a magyar nyelv 

érettségire való felkészítésben. 

A didaktikai részt minden témánál indukció előzi meg, amelyek érdeklődés 

felkeltőek, elgondolkodtatóak, s ezt követően következik a magyarázat. Egyetlen 

betanulandó szabályt sem alkalmaz a tankönyv, hanem a példától jutunk el a 

meghatározásig. A tankönyv a diákok mindennapjaiban alkalmazható tudást igyekszik 

közvetíteni, melyhez alkotó jellegű kreatív, készségfejlesztő gyakorló és házi feladatok 

társulnak.  

A tankönyv hasznos ismeretekre építő, a kárpátaljai magyar beszélőközösség 

jellemzőit szem előtt tartó tananyaggal látja el a tanulókat.  
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4.2 A 2018-as 10. osztály számára készült Magyar nyelv tankönyv elemzése 

 

A 2010-es év óta sok idő telt el. Jelenleg a 2018-as Magyar nyelv tanterv van 

érvényben és a tanulók a 2018-ban kiadott Magyar nyelv tankönyvből tanulnak (Braun – 

Zékány – Kovács-Burkus 2018).  

A 2018-as tantervet tekintve sajnos azt kell tapasztalnunk, hogy az addig elért 

tantárgy-pedagógiai reform szemléletét nem veszi figyelembe, s a grammatika központú 

oktatás felé fordul vissza, ami azért sem lehet eredményes, mert a nyelvtani ismeretekkel 

már az általános iskolában megismerkednek a diákok, tehát grammatikai ismeret oktatása a 

középiskolában már csak ismétlés lehet, illetve az érettségi nem a nyelvtanra alapoz, 

hanem a nyelvhasználatra, így a grammatika alapú tanterv nem lehet eredményes az 

érettségire való felkészítésben.  

A 2018-as tanterv bevezetőjében a következőket olvashatjuk: „Az anyanyelvi 

oktatás célja az önazonosság megőrzése és erősítése, a magyar nyelv és irodalom 

általános fejlesztési és részletes követelményeinek megjelenítése az iskola pedagógiai 

programjába. A nyelv megőrzőse és tudása hozzájárul a kisebbségi azonosságtudat 

formálódásához, lehetővé teszi az nemzeti/irodalmi értékek megismerését, s e feladatát az 

irodalom, történelem, kultúra megismerésével együtt képes ellátni...Az anyanyelvi oktatás 

megvalósítja az iskolai nevelés és oktatás általános céljait és feladatait, és e mellett 

biztosítja a kisebbség nyelvének tanulását, a kisebbség nyelvén való tanulást.”  

Az új tankönyvet kinyitva reménykedhetnénk abban, hogy a már 20 éve zajló 

tantárgy-pedagógiai reform szemléletén alapszik a tankönyv tananyaga, de a bevezető részt 

elolvasva máris rájövünk, hogy a tankönyv szerkesztői a legkevésbé sem vették figyelembe 

az idáig elért anyanyelvi nevelés hasznosíthatósága érdekében már oly sokszor 

megfogalmazott tantárgy-pedagógiai útmutatót. Ugyanis tantárgy-pedagógiai reform 

legnagyobb eredménye a középiskolai tananyagtartalom teljes megújítása volt, s nemcsak a 

tananyagtartalom, de a szemlélet is megváltozott felcserélő helyett hozzáadó módszert 

alkalmazva. A 2018-as tanterv bevezetője viszont baljós árnyakat sejtet: „A magyar 

nyelvtanórákon tovább bővíthetitek ismereteiteket, új témákat és fogalmakat tanulhattok 

meg, amelyek az anyanyelv teljesebb megismeréséhez vezetnek benneteket” (Braun – 

Zékány – Kovács-Burkus 2018:3). A tantárgy neve, amelyet a 10. osztályban oktatunk nem 

nyelvtan. A nyelvtan grammatikát jelent, s a nyelvtani ismeretekkel már az általános 

iskolában megismerkednek a diákok, de ott sem Magyar nyelvtan a tantárgy neve, hanem 

Magyar nyelv. Érdekes, hogy míg a tankönyv borítóján, s azon belül is a tantárgyi 
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megnevezés Magyar nyelv, addig valahogy az útmutatóban, mely az egész évi tananyagra 

előirányozza a mondandóját egy teljesen más tantárgyról beszélnek az szerzők, de azt is 

megtudhatjuk a tankönyv bevezetőjéből, hogy a szép magyar nyelvünket csak akkor 

tarthatjuk fent, ha megtanuljuk a helyes beszédet és a szép nyelvhasználatot (vö. Braun – 

Zékány – Kovács-Burkus 2018:3). Ez a bevezető elrémisztő, néhány mondatban felrúgja 

20 év tantárgy-pedagógiai eredményeit. 

A tankönyv használatához jeleket ajánlanak a figyelmünkbe a szerzők, az első egy 

bagollyal jelölt pont: „Szabályok, amelyeket meg kell tanulnod!” (Braun – Zékány – 

Kovács-Burkus 2018:3). Tehát a kárpátaljai magyar nyelv órákon eszerint a tanulók 

magyar nyelvtannal fognak foglalkozni, új szabályokat fognak megtanulni, s a szabályokon 

kívül új fogalmakat és új témákat tanulhatnak meg, valamint a helyes beszédet és a szép 

nyelvhasználatot.  

Első téma a kommunikáció témaköre. Jelentős visszalépést jelent didaktikailag a 

tananyag szerkezete a tankönyvben: szabály – magyarázat – gyakorlatok. Szabályból indul 

ki, de nem jutunk el a példafeladatig. A kommunikáció témakörében a következő 

megtanulandó szabállyal indít a tananyag: „A kommunikáció információk, ismeretek, 

érzelmek átadása valamilyen eszköz, illetve jelrendszer segítségével” (Braun – Zékány – 

Kovács-Burkus 2018:5). Ezt követően a magyarázati részben beszél a tankönyv a látásról, 

a szaglásról, a tapintásról és az ízlelésről. Megemlíti még a nonverbális kommunikációt és 

itt ki is merül a didaktikai rész. Ha már megtanulandó szabállyal indít a tananyag, akkor 

talán érdemes lett volna megemlíteni a kommunikáció folyamatában az adó, a vevő, a 

közlés és az információ tényezőit, vagy a kommunikáció nyelvi funkcióit: az emotív, a 

konatív, a referenciális, a poétikai, a fatikus és a metanyelvi funkciókat, de a tankönyv 

didaktikai részében egyik tényező sem kap helyet, pedig a tananyag nem elemi 

iskolásoknak íródott, hanem érettségi előtt álló középiskolás fiataloknak. Begyakorló 

feladatnak a következőket (16. ábra) ajánlja a tankönyv: 
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16. ábra Magyar nyelv, 2018:
4
 Feladat a kommunikáció témaköréhez 

 

Az egyikben a színek szimbolikája után kell vizsgálódniuk a diákoknak, a másik 

feladatban pedig a beszélők közötti illendő távolságról gondolkodtatja el a diákokat.  

A tankönyv 4. feladatában (17. ábra)  mégiscsak megjelenik egy táblázat, melyben 

szerepet kapnak a kommunikáció tényezői is, ezt házi feladatnak szánja a tankönyv, át kell 

másolnia a diákoknak, s össze párosítani helyesen a folyamat elemeit a meghatározással, 

mindezt úgy, hogy a tankönyv tananyaga egy szót sem ejt a kommunikáció tényezőiről, de 

mivel általános iskolában már tanultak a kommunikációról  a diákok, talán a tankönyv 

szerkesztői úgy gondolták, hogy 10. osztályban fölösleges lenne megemlíteni a 

kommunikáció tényezőit, vagy a kommunikációs maximákat.  

17. ábra Magyar nyelv, 2018: A tankönyv 4. feladata 

 

 

                                                           
4
 Magyar nyelv, 2018 – Magyar nyelv tankönyv a 10. osztály számára, Braun–Zékány–Kovács-Burkus 2018. 
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A kommunikáció témakörét tekintve a tankönyv nem kompatibilis sem a 2010-es, 

de még a 2018-as tantervvel sem.  

A kommunikációt a stilisztika témaköre követi. A stílus szabályából kiindulva 

(melyben egy szó sem esik a stilisztika tárgyáról, céljairól, feladatairól) Telegdy Pál 

Várday Katának írt 1588-as szerelmes levelével szemléltetik a szerzők a stílus, mint nyelvi 

jelenség témáját, majd a diákokat is felszólítja a tankönyv az alkotó tevékenységre: egy 

szerelmes vers írására. A stilisztika tudománya témakörben a stilisztika és a stiléma 

meghatározására leírt szabály mellett a stilisztika történetébe ad egy kis betekintést a 

tankönyv.  

A stílusérték témaköréhez a következő feladatot (18. ábra) ajánlja a tankönyv a 

szabály ismertetése után:  

18. ábra Magyar nyelv, 2018: A tankönyv 11. feladata 
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Elmondhatjuk, hogy ahelyett, hogy a tananyag ismertetné a diákokkal a nyelvi 

eszközök stilisztikai színezetét, stílusértékét, rendelkezésre bocsát egy megtanulandó 

szabályt, s hozzá ajánl egy olyan gyakorlatot, melyben többjelentésű szavakat kell 

kiválasztaniuk a tanulóknak és megnézni azokat az értelmező szótárban.  

A következő az adekvát és az inadekvát stílus témája, szabályokba van 

összefoglalva a meghatározás: „Adekvát a stílus, ha összhangban van a tartalommal, a 

beszédhelyzettel, a közlés céljával és a közvélemény műfajával. Inadekvát a stílus, ha az 

adott mű nyelvezete nem stílustalan, hanem rossz” (Braun – Zékány – Kovács-Burkus 

2018:16). Az alábbi szabályokból megtudhatjuk, hogy a szerzők szerint létezik rossz stílus.  

Az adekvát és inadekvát stílus begyakorlására mindössze egy feladat (19. ábra) áll a 

rendelkezésünkre, ebben a témakörben alkalom nyílik a szituációhoz igazodó 

nyelvhasználat képességének a fejlesztésére, vagy legalábbis lehetőség nyílna, ha a szerzők 

a való életben is előforduló szituációkat adtak volna meg abban az egy feladatban. 

19. ábra Magyar nyelv, 2018: Feladat az adekvát és inadekvát stílus gyakorlására a 

tankönyvben  

 

 

Jól gondolják a szerzők, hogy a helyzethez igazodó nyelvhasználat készségének a 

fejlesztésére a szituációs gyakorlat kitűnő lenne, az azonban nehezen elképzelhető, hogy 

egy 10. osztályos tanuló egy óvodás csoportnak beszél az orvostudomány fejlődési 

lehetőségeiről. 

Ezt követően a tömegkommunikáció témakörével találjuk szembe magunkat. A 

2018-as tanterv szerint a tömegkommunikáció jellemzői, funkciói, megjelenési formái, 

nyelvi és képi kifejezési formái az első 3 órában kellett volna helyet kapjon a 

kommunikáció témakörén belül. A tankönyvben megemlítésre kerülnek a 

tömegkommunikáció csatornái, a tájékoztató sajtóműfajok felsorolása és megemlíti a 

nyomtatott sajtót. A tantervhez helyét tekintve a tankönyvben nem illeszkedik, illetve a 

témáról nem ad átfogó képet, nem olvashatunk a tömegkommunikáció jellemzőiről és 

funkcióiról sem. Ami még érdekesebb, az a hozzá illő feladat. A tankönyv 18. oldalán 

szerepel A rádiózás története című szöveg, ehhez kapcsolódik a 15. feladat, melynek 

szövege: „Határozzátok meg a sztárság fogalmát” (vö. Braun – Zékány – Kovács-Burkus 
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2018:18) ha esetleg ez a gyakorlat „nem merítené ki” azt a feladat típust, amit 

gyakoroltathatunk 10.-es diákokkal a tömegkommunikáció témakörében, akkor a 17. 

feladat (20. ábra) szintén a tömegkommunikáció témaköréhez van szánva. 

20. ábra Magyar nyelv, 2018: A tömegkommunikáció témaköréhez kapcsolódó 

feladat 

 

A gyakorlatokat követően egyébként a tv-adókról van szó a tankönyvben, melyben 

említésre kerül 1 kárpátaljai regionális ukrán nyelvű televíziós csatorna a Tisza 1. 

A nyelvi szintek, a nyelv grammatikai jellemzői című témakörre a tanterv 6 órát 

irányoz elő a tanterv, ezzel ellentétben a tankönyv a 22. oldaltól megkezdve egészen a 109. 

oldalig grammatikai ismereteket ismételtet a tankönyv, fölöslegesen, mert ezekkel a 

nyelvtani ismeretekkel már az általános iskolában megismerkedtek a diákok.  

A hangtani ismeretek (ismételtetése) kapcsán megjelennek a tankönyvben a 

kárpátaljai nyelvjárások. A magyar hangrendszer nyelvjárási eltérései címmel. Itt lehetőség 

lenne a beszédhelyzethez illeszkedő nyelvhasználat helyénvalóságának az ismertetésére, 

különösen fontos lenne ez a kárpátaljai nyelvi valóságot tekintve, hisz számos 

dialektológiai kutatás bizonyítja, hogy a régiónkban élő emberek először valamely 

nyelvváltozatban kezdenek el beszélni, majd csak utólag sajátítják el a sztenderd 

nyelvhasználatot, de hisz ez (is) lenne az anyanyelvi nevelés egyik célja, hogy az beszélt 

nyelvváltozat mellé és nem helyett megtanítsa a standard nyelvváltozatot, és azt, hogy 

melyik nyelvváltozatot mikor és miért kell és érdemes használni, tehát a helyzethez 

alkalmazkodó nyelvhasználatot (vö. Beregszászi – Márku 2003, Beregszászi 2012).  

A magyar hangrendszer nyelvjárási eltérései című téma megtalálható egy 

magyarországi szakiskolák számára kiadott 2014-es tankönyvben is érdekes módon a cím 

és a tartalom is megegyezik (vö. Beregszászi – Dudics – Lakatos 2019:158). 

A nyelvjárások meghatározásárhoz írt szabály, miszerint „Egy-egy nyelv földrajzi, 

területi változatai a különféle nyelvjárások.” – igencsak hiányos definíció. A 

nyelvjárásokról szóló tananyag megint csak felszínesen érinti az adott téma mibenlétét.  

A nyelvjárásokkal szemben a tankönyv szakszerűtlen megállapításokat tesz. 

Például: „A magyar nyelvben 10 nagyobb nyelvjárást különböztetünk meg. Ezek alig térnek 
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el a köznyelvtől, leginkább egy-két hangtani eltérés és szókészletbeli különbség teszi őket 

kicsit mássá” (Braun – Zékány – Kovács-Burkus 2018:41). Ez a kijelentés nem igaz, 

ugyanis a  nyelvtudomány tíz nyelvjárási régiót emleget, mely tovább oszlik 

nyelvjáráscsoportokra, s azokból sokkal több, mint tíz van Kárpátalján is, nemhogy a 

magyar nyelvterület összességét tekintve. S az a meghatározás sem helyénvaló, miszerint 

ezek a nyelvjárások alig térnek el a köznyelvtől (vö. Beregszászi – Dudics – Lakatos 

2019:160). 

A tananyagban nem kaptak helyet a kárpátaljai nyelvjárások jellegzetességei, mint 

például a diftongusok, ellenben a szerzők felsorolnak olyan hangokat, amelyek állításuk 

szerint régen széles körben használtak. Beregszászi – Dudics – Lakatos 2019-es 

tanulmányából megtudhatjuk, hogy ez nem igaz, a tankönyvben felsorolt hangok, mint pl. 

a zárt e hang nem volt széles körben elterjedt, csak bizonyos területeken. Egy ilyen állítás 

hozzájárul ahhoz, hogy a kárpátaljai diákok azt gondolják, hogy ők nem beszélnek 

nyelvjárásban, ezért mielőtt ilyen valótlanságokat gyökereztetnének a szerzők a tanulók 

tudatába, érdemes lett volna körültekintőbben megvizsgálni a nyelvjárások témakörét, s 

mivel Kárpátalján élünk ezért célszerű lett volna olyan nyelvtudományi ismeretekre 

alapozni a tananyagot, amelyek helyi kutatásokra alapoznak, nincs hiány belőle 

Kárpátalján. Például a Csernicskó – Márku szerk. 2007-es szerkesztésű Hiába repülsz te 

akárhová....Segédkönyv a kárpátaljai magyar nyelvjárások tanulmányozásához című 

kiadvány aktuális tudományos alapot adhatott volna a tananyaghoz, s akkor talán 

bekerültek volna ebbe a témakörbe a kárpátaljai magyar nyelvjárások főbb sajátosságai is. 

A nyelvjárási tananyaghoz kapcsolódóan (21. ábra) is elszalasztják a lehetőséget a 

szerzők a helyzethez igazodó nyelvhasználat készségének a kialakítására.  

21. ábra Magyar nyelv, 2018: 49. feladat  

 

 

Az első gyakorló feladatokban szinonimákat kell gyűjteniük a diákoknak 2 szóra, a 

másodikban pedig néhány nyelvjárási mondatot kell sztenderd nyelvváltozatra átírni és 
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megkeresni a hangtani és nyelvtani eltéréseket a szövegben, viszont ez a szövegrészlet nem 

tartalmaz nyelvtani eltérést.  

A fönt említett témakör ahelyett tehát, hogy hozzáadó szemlélettel oktatná a 

kárpátaljai magyar nyelvjárásokat, eloszlathatta volna a nyelvjárásokkal kapcsolatos 

sztereotípiákat, de a tananyagot olvasva felmerül a kérdés, hogy a szerzők tisztában 

vannak-e a kárpátaljai magyar nyelvjárásokkal? 

A grammatikai ismeretek ismétlése szintén deduktív módon zajlik, szabályból 

kiindulva. Ahol esetleg alkalom adódna kitérni a kárpátaljai nyelvhasználatban oly gyakran 

előforduló nem sztenderd nyelvi jelenségekre, mint pl. a suksükölő, szukszükölő, vagy a 

nákoló formák használatára, ott nem adja meg a lehetőséget a sztenderd és nem sztenderd 

változók különbségének a felhívására a tananyag:  

22. ábra Magyar nyelv, 2018: A tankönyv 73. gyakorlat 

 

A 73. feladatban látható, hogy a lát, dagaszt, iszik ige ragozási sorának 

megváltoztatásával elő lehetne hívni ezeket a jelenségeket. Például a lát igét E/2. személy 

helyett T/1. személyben, a dagaszt igét pedig T/2. helyett T/1. személyben kellene ragozni, 

az iszik igét T/3. helyett E/1. személyben ragoztatná a feladat akkor létrejönne a látjuk-

lássuk, dagasztjuk-dagasszuk és az innák-innék sztenderd és nem sztenderd nyelvi 

jelenségek. 

A névszókkal foglalkozó grammatikai tananyagban a következő feladatokat (23. 

ábra) láthatjuk: 

 

 

 

 

 

 



 
 

56 
 

23. ábra Magyar nyelv, 2018: Feladatok a névszói ismeretek gyakorlására 

 

Azt már tudjuk, hogy a grammatikai tananyag fölöslegesen épült be ismét a 

középiskolai tananyagtartalomba, de a 81. és 82. feladatot elnézve felmerül a kérdés, hogy 

a névszók témakörének a gyakorlására valóban alkalmasak-e ezek a feladatok 10. osztályos 

diákok számára. Mennyire hasznos egy kb.16 éves diák számára a szólánckészítés, vagy a 

szóalkotás, mennyire felel meg az ő kommunikációs kompetenciájának a fejlesztésére egy 

ilyen típusú feladat. 

Vagy például a határozószóval foglalkozó tananyagban, ha már tananyag 

ismétléssel foglalkozik a tankönyv, akár vehetne például egy komplex feladatot, amelyben 

utal a határozószók típusaira, jellemzőire. Ehelyett betűket kell bepótolni a gyakorlásra 

szánt feladatban (24. ábra): 

24. ábra Magyar nyelv, 2018: Feladat a határozószók gyakorlásához a tankönyvben 

 

A tankönyv 115.oldalán végre megérkezünk a Stilisztikai alapismeretek című 

témakörhöz, melyben szó esik a stílusárnyalatokról, stílusrétegekről, azon belül a 

társalgási, a hivatalos, a publicisztikai, a tudományos, a szépirodalmi és a szónoki stílusról. 

A didaktikai rész sajnos itt is felületes, mégpedig ezt a hivatalos stílus kapcsán szeretném 

szemléltetni: A hivatalos stílusról a következőt írja a tankönyv - „A hivatalos stílus 

jellegzetességeit a jogszabályok (törvények, utasítások, rendeletek stb.), a joggyakorlat és 

általában a hivatalos érintkezés, ügyintézés (a közélet) különböző területein fedezhetjük fel. 

Olvassuk a törvények, rendeletek, értesítések, felszólítások stb. szövegét, kérvényt, 

kérelmet, beadványt fogalmazunk, önéletrajzot, jellemzést, jegyzőkönyvet, meghívót, 

végrendeletet stb. írunk, szerződéseket kötünk. Életünk folyamán aligha kerülhetjük meg a 

hivatalos nyelvhasználatot. A hivatalos nyelvet többnyire írásban használjuk éppen a 
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szakszerűség, a biztonság, a félreérthetetlenség érdekében. A szóban kötött szerződés vagy 

a szóban elhangzott végrendelet sok bonyodalmat okozhat. A hivatalos stílust a 

félreérthetetlen pontosság, a tömörség, a szakszerűség jellemzi. Ennek érdekében kerül 

minden érzelmi vagy hangulati elemet, szóhasználata precíz, sok benne a szakszó 

(felhatalmazás alapján, intézkedéseket foganatosít, elrendel, kimutatást készít stb.) – 

gyakran idegen szó (permanens, referál, szimptóma stb.) –, gyakori az utalás, a közbevetés. 

Mondataiban feltűnő a világos szerkesztés, a jellegzetes kötőszóhasználat (valamint, 

illetőleg, továbbá, ha, úgy stb.). Lőrincze Lajos híres nyelvészünk, nyelvművelőnk a 

következőképpen fogalmazott a hivatalos stílussal kapcsolatban: „A baj akkor kezdődik, 

amikor ez a természetes stílusbeli sajátosság, a hangulati elemek kizárása, a komolyság, 

tárgyilagosság, tekintélytartás, a mindennapi beszéd esetlegességeitől, pongyolaságaitól 

való tartózkodás öncélúvá válik, majd hovatovább kórossá lesz. Amikor már a mindennapi 

beszédnek nemcsak pongyolaságait, egyéni jellegzetességeit kerüli a hivatalos nyelv, 

hanem igyekszik a mindenki által használt és azonos módon értett köznyelvi szavakat, 

kifejezéseket is valamilyen hivataloskodó formulával felcserélni.” a tananyag nem tér ki 

részletesen a hivatalos stílus nyelvi jellemzőire, tartalmi követelményeire, nem tér ki a 

napjainkban is igen gyakran használt hivatalos levélformák jellemzőire (pedig rendkívül 

fontos lett volna, ugyanis a mindennapi életben számtalanszor éra az a nyelvi kihívás az 

embert, hogy megfogalmazzon akár egy kérvényt), tehát a közéleti hivatalos írásbeliség 

témakörére mindenképp részletesen ki kellett volna térniük a tankönyv szerkesztőinek, hisz 

ezáltal lehetőség nyílt volna hasznosítható ismeret átadására.  

Mégis a következő feladatban (25. ábra) azt az utasítást kapja a tanuló, hogy írjon 

hivatalos levelet, miközben a tananyagból kimaradt a hivatalos levél megalkotásához 

szükséges jellemzők bemutatása, még jobb lett volna, ha esetleg mintát, példa feladatot 

szemléltet a tankönyv.  

25. ábra Magyar nyelv, 2018: 163. feladat a tankönyvből 

 

 

A tananyagban helyet kapnak a közéleti szóbeliség főbb fogalmai: a szónoki 

beszéd, az érvelés, a vita, a cáfolat. 
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Ebben a témakörben egy nagyon fontos dolog kap szerepet, mégpedig előkerülnek 

a kárpátaljai magyar nyelvhasználat nyelvjárási hátterű jelenségei, mint a már följebb 

említett nákolás, szukszükölés és a suksükölés. Sajnos a nyelvjárási jelenségeket a 

tankönyv szerkesztői negatívan ítélik meg, nyelvhelyességi hibaként (26. ábra): 

26. ábra Magyar nyelv, 2018: A tankönyv 169. gyakorlata 

 

Ez is bizonyítja, hogy a tankönyv elmaradott szemléletű, a hozzáadó helyett 

visszatért a felcserélő szemlélethez, ráadásul a kárpátaljai nyelvhasználat nyelvjárásból 

fakadó jellemzőit negatívan bélyegzi meg.  

A szépirodalmi stílushoz kapcsolódó gyakorlat a következő: „Írjatok minél 

hosszabb mondatot eszperente nyelven (csak e hang lehet a szavakban)! Pl: Ede elment 

Egerbe” (Braun – Zékány – Kovács-Burkus 2018:132). Talán egy elbeszélő jellegű 

szépirodalmi szöveg tartalmának a részletes kifejtése jobban illeszkedne egy 10.-es diák 

kompetenciafejlesztéséhez.  

A stilisztikai alapismeretekre az új 2018-as tanterv csupán 3 órát irányoz elő. Ezt 

követően a tantervben és a tankönyvben is a jelentéstan témaköre következik. A szavak 

jelentésének és a motivált és motiválatlan szavak témaköréhez (ami szintén 

tananyagismétlés) a következő feladatokat (27. ábra) ajánlja a tankönyv 10. osztályban:  
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27. ábra Magyar nyelv, 2018: Feladat a jelentéstani ismeretekhez a tankönyvben 

 

 

Sajnos a hangutánzó szavakkal való részletes ismételt foglalkozás sem készíti fel a 10.-

eseket a magyar nyelv érettségire.  

Ezt követően a hangalak és jelentés összefüggéseivel foglalkozik a tankönyv az 

egy-, és többjelentésű szavakkal, az azonos alakú, hasonló alakú, a rokonértelmű és az 

ellentétes jelentésű szavak ismereteinek ismétlésével foglalkozik a tankönyv. 

Ezt követik a helyesírási ismeretek, melyre 6 órát irányoz elő a tanterv. A 

témakörön belül a magyar helyesírást a tananyag a kiejtés szerinti, a szóelemző, az 

egyszerűsítő és a hagyomány szerinti írásmód alapelvei szerint közelíti meg a tananyagot 

deduktív módszerrel, majd a szöveg központozásának szabályai, használata, az írásjelek 

funkciója című témakör jelenik meg, mely témakör tanórai gyakorlására (többek között) a 

következő feladatot ajánlja a tankönyv:  „Pótold az írásjeleket az alábbi népdalcímekben! 

Húzd alá az indulatszókat!  

Ejnye ejnye tavasz akar lenni  

Jaj a szívem jaj hogy dobog  

Gyere be gyere be gyönyörű kismadár  

Jaj de sokat áztam fáradtam  

Jaj istenem jaj de sokat bujdostam” (Braun – Zékány – Kovács-Burkus 2018:191). 

A helyesírási ismereteket a szöveg témaköre követi a tankönyvben, melyre 6 órát 

irányoz elő a tanterv. Sajnos a tanterv is a szövegről tanultak ismétlésére fekteti a 

hangsúlyt, de ami igazán lényeges lenne a szövegértés és szövegalkotás témaköre csupán 1 

mondatban van megemlítve a tantervben a tankönyvről pedig elmondhatjuk, hogy míg 
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hosszú oldalakon át nyelvtani ismétlésre fektette a hangsúlyt, addig a tankönyv utolsó 5 

oldalában helyet kaptak a szövegértési és szövegalkotási ismeretek, amelyek a magyar 

nyelv érettségi lényegét képezik.  

A Braun Éva – Zékány Krisztina – Kovács-Burkus Erzsébet által szerkesztett 2018-

as magyar nyelv tankönyvvel kapcsolatban összefoglalható, hogy a 20 év fáradságos 

munkájával elért tantárgy-pedagógiai reform megváltozott szemléletét, annak alappilléreit 

egy az egyben felrúgta az új 2018-as tantervvel együtt, de még azzal sem kompatibilis.  

A tantárgy-pedagógiai reform keretében a 2005-ös és 2010-es tanterv, s az az 

alapján készült tankönyvek megújították a kárpátaljai anyanyelvi oktatás szemléletét és 

tananyagtartalmát. Megjelentek az oktatásban a kárpátaljai magyar nyelvhasználat 

jellemzői, felcserélő helyett hozzáadó szemléletben igyekezett a tananyagot oktatni. Ez 

azért is rendkívül fontos, mert az anyanyelvoktatás szoros kapcsolatban áll a magyar nyelv 

kárpátaljai fennmaradásával. Tehát a tantárgy-pedagógiai reform a tananyag újra 

tervezésével azt a célt szolgálta, hogy a magyar közösség minél tovább fennmaradjon, 

megőrizze identitását és kultúráját.  

A 2017-es tanévben a A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola magyar 

tanszékén kidolgozásra került a magyar nyelv érettséginek és vizsgának egy olyan leírása, 

amely nagyban kompatibilis a magyarországi középszintű magyar érettségivel. A tantárgy-

pedagógiai reform egyik legfontosabb állomása, hogy hosszas küzdelem során végre 

sikerült megváltoztatni a kárpátaljai magyar nyelv érettségi követelményrendszerét és 

tartalmát, amelyet Magyarországon is elfogadnak középszintű érettségiként (vö. 

Beregszászi 2016a, Beregszászi 2018, Beregszászi 2019). 

Az érettségi feladatai kompetencia-központúak szövegértési és szövegalkotási 

képességeken alapulnak, hétköznapi, a valós életben is előforduló szituációkra alapoznak. 

Az érettségi vizsga egy szövegértési feladatsort, egy köznapi szövegalkotási feladatot, 

valamint egy műelemzési feladatot tartalmaz. A szövegértési feladatok mindig hétköznapi 

szövegekhez kapcsolódnak, ez lehet egy sütés-főzésről szóló újságcikk, egy 

ismeretterjesztő írás, egy interjúrészlet stb. A köznapi szövegalkotás azt jelenti, hogy 

választhatnak a diákok egy szituációhoz és műfajhoz kötött szövegalkotás, illetve egy 

érvelésre épülő szövegalkotás között. A műelemzés pedig egy irodalmi mű (vers, novella, 

prózarészlet) elemzése, vagy két mű összehasonlító elemzése 400–800 szóban 

(Beregszászi 2018:22). 

Tehát az érettségi vizsga azt méri, hogy a diákok hogyan boldogulnak 

anyanyelvükön valós nyelvi helyzetekben, s rendelkeznek-e kommunikatív 
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kompetenciával, s képesek-e a nyelv helyzetnek megfelelő használatára. A 2005-ös, 2010-

es tanterv, s a részükre íródott tankönyvek pontosan erre készítik fel a diákokat.  

Eközben megjelenik 2018-ban az újabb Magyar nyelv tankönyv, mely nem veszi 

figyelembe sem az idáig elért tantárgy-pedagógiai reform szegmenseit. A tankönyv 

szemlélete elavult. Hiába a kidolgozott, additív szemlélet, s a hozzá 2012-ben elkészült 

Beregszászi Anikó által írt tantárgy-pedagógiai útmutató (Beregszászi 2012), a tankönyv 

semennyire nem veszi figyelembe az additivitást, a tananyag felcserélő szemléletű a 

grammatikai ismeretek céltalan oktatásán alapszik, hisz a grammatikai ismeretekkel, már 

általánosban megismerkednek a diákok, valamint az érettségi sem a nyelvtani ismeretekre 

kérdez rá.  

A tananyagtartalom a tankönyvben elavult, előíró, a helyi tudományos nyelvészeti 

kutatások helyett magyarországi tankönyvekből emeli át a tananyagot.  

Tantárgy-pedagógiai szerkesztettségét nézve a tananyag témakörei nem állnak 

kapcsolatban egymással, nem hatnak egymásra, sőt sokszor semmilyen logika mentén nem 

kapcsolódnak. A tananyag minden esetben deduktív, szabályból indít, melyet még a 

bevezetőben kihangsúlyoz, hogy a diákoknak meg kell tanulnia, de ezek a szabályok 

gyakran átgondolatlanok, nem érintik csak felszínesen az adott témát, mint ahogy a 

tananyagtartalom is sokszor csak a felszínen kopogtat, ezáltal helytelen ismereteket tanít a 

tanulóknak.  

A tankönyvben a gyakorlatok nem készségfejlesztőek, ritkán kommunikáció 

központúak, gyakran előfordul, hogy nemcsak a diákok korabeli kompetenciafejlesztéshez 

nem kapcsolódnak, de van, hogy magához a tananyaghoz sem. 

A tankönyv tördelése a fejezeteket és az altémákat tekintve egységes: a főbb 

fejezetek piros színnel, az hozzá kapcsolódó témák olíva zölddel vannak jelölve, a 

szabályok mindig félkövér fekete betűvel vannak írva, s a tankönyv használatához 

különböző jeleket kapunk, például a deduktív módszernek köszönhetően minden új téma 

elején találkozunk a bagollyal, mert minden témakör szabállyal indít. A táblázatait tekintve 

nem egységes a tankönyv tördelése, gyakran váltogatja a színeket, sok színt használ, 

ezáltal néha megnehezíti a táblázatok megértését.  

Amellett, hogy egy az egyben felrúgta az új tanterv és tankönyv a tantárgy-

pedagógiai reform szemléletét, kiirtotta a tananyagból a kárpátaljai magyar nyelvhasználat 

jellemzőit, a kétnyelvűségi helyzetből fakadó sajátosságok, mint a kódváltás, kölcsönzés 

stb. nem jelennek meg a tananyagban, vagy ha netalán mégis, akkor negatív töltettel 

ruházza fel a kárpátaljai nyelvi valóság jellemzőit. Ezáltal nem készíti fel a diákokat 
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beszédhelyzethez igazodó nyelvhasználatra, pedig a tantárgy-pedagógiai reformból 

tudhatjuk, hogy ez az anyanyelvi nevelés egyik legfőbb célja.  

A kommunikatív kompetencia kialakításában nem partner a 2018-as tankönyv, s az 

érettségire sem készíti fel a diákokat: nem jelenik meg a gyakorlati írásbeliség a 

tankönyvben (hivatalos levél, kérvény, önéletrajz, motivációs levél, meghatalmazás, 

elismervény, esszé, tanulmány, értekezés, fórum, blogbejegyzés, forrásjegyzék), illetve 

összesen 5 oldalt szán a tankönyv a szövegértési ismeretekre, ami az érettségi 

vizsgafeladatok lényege.  

 

 

4.3 A 2011-es 11. osztály számára készült Magyar nyelv tankönyv elemzése 

 

A 2010-es tantervhez 2011-ben Beregszászi Anikó elkészítette a 11.osztály 

számára a Magyar nyelv könyvet (Beregszászi 2011a). A tankönyv a tantervhez 

illeszkedve készült el, a tananyag gyökeres változáson ment át. A tankönyv összevonva 

tartalmazza az eredetileg két évre tervezett tananyagot: első felében szociolingvisztika 

szerepel, a nyelv változatossága és a nyelvi változatok vannak a középpontban, majd a 

könyv második felében a retorikáé a főszerep, mindezt a 2010-es magyar nyelv tantervhez 

illeszkedően.  

Az előszóban a szerző részletesen ismerteti is a diákokkal, hogy mivel fognak 

foglalkozni a magyar nyelv órákon az utolsó középiskolai tanévben: a nyelv fogalmától 

indulva a nyelvváltozatokkal való ismerkedés során a diákok saját anyanyelvükről és 

annak használati színtereiről kapnak bővebb képet, majd a második részben a retorikai 

alapismereteket elsajátítva elméleti és gyakorlati segítséget kapnak a tanulók az 

eredményes kommunikációs ismeretek elsajátításához (vö. Beregszászi 2011a:3).  

A könyvet kinyitva a borító belső oldalán két csoportosítást láthatunk: az első 

oldalon a mai magyar nyelv nyelvváltozatai szemlélteti az író, a másik oldalon pedig egy 

retorikai ismeret látható a beszéd klasszikus felépítéséhez kapcsolódva.  

A tankönyv szerkezeti tagoltsága egységes és szemléletes. A témák fejezetekre, 

azon belül leckékre vannak osztva, minden jól láthatóan van ábrázolva a könyv belsejében 

és a tartalomjegyzékben is. A fejezetek címei római számozást kaptak és piros színnel 

vannak feltüntetve, a hozzá kapcsolódó leckék pedig zöld színnel. A színek és az 

árnyalatok egységesek, a tananyag didaktikai magyarázó része sárga háttér színnel van 

jelölve, a fontosabb meghatározások zöld peremet kaptak, a szemléltetésre tehát a sárga és 
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zöld szín kombinációját alkalmazza a szerző, minden témánál egységesen. Emellett a 

tananyaghoz illeszkedő hasznos ábrákat, képeket, táblázatokat találunk. A tananyag a 175. 

oldalig tart, amelyet szöveggyűjtemény követ a 250. oldalig, melyben a világ-, és magyar 

irodalom nagyjain át kárpátaljai szerző is megjelenik.  

Elsőként a nyelv fogalmával, a nyelvvel, mint  összetett jelrendszerrel 

ismerkedünk, s a témán keresztül a nyelvi identitás is megjelenik, a könyv 17. feladatában 

(Beregszászi 2011a:17) jelenik meg a tananyagban, Cserncsikó István Megtart a szó. 

Hasznosítható ismeretek a kárpátaljai magyar nyelvhasználatról című kötete kapcsán 

világítja meg a szerző az azonosságtudat fontosságát, s készteti gondolkodásra a tanulókat 

(28. ábra) 

28. ábra Magyar nyelv, 2011:
5
 Részlet a tankönyv 17. feladatából 

 

 

Részletes betekintést kapunk a nyelvváltozatok témakörébe. Az indukcióban a 

szerző visszautal az elmúlt évben tanult stilisztikai változatosságra, kapcsolat van nemcsak 

a témák között, hanem az egész középiskolai tananyag kapcsolódik egymáshoz. Ezt 

követően a diákok a jelenkori nyelvtudományra alapozott ismeretekkel ismerkednek: a 

nyelvjárás, annak tagolódása, a szociolektus és a sztenderd és nem sztenderd 

nyelvváltozatok kapcsán. Fontos szerepet kapott a tankönyvben a kárpátaljai 

nyelvhasználati valóság. A magyar nyelvváltozatok témakörében megjelennek a helyi 

                                                           
5
 Magyar nyelv, 2011 – Magyar nyelv tankönyv a 11. osztály számára, Beregszászi 2011a. 
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magyar nyelvváltozatok jellemzői: szó van a kölcsönzésről, a kódváltásról, pragmatikai 

sajátosságokról. A nyelv változatossága példákkal van szemléltetve, ami könnyebb 

megértést eredményezhet a diákok részéről, láthatunk szociolingvisztikai kutatás részletet a 

-ban, -ben változók használatáról, illetve William Labov elismert nyelvész egyik 

kutatásának részletét is láthatjuk. A témakörhöz kapcsolódó feladatok nemcsak érdekesek, 

produktívak és a tananyag befogadását segítik, például így szól a tankönyv 24. feladata 

„Figyeljétek meg osztálytársaitok és tanáraitok nyelvhasználatát,és keressetek egyedi, csak 

egy személyre jellemző nyelvi jegyeket”(Beregszászi 2011a:34). 

A tananyag a kommunikatív kompetenciát oly módon fejleszti, hogy közben a 

gyakorlatban hasznosítható ismeretekre hívja fel a figyelmet. A magyar nyelv és 

nyelvváltozatai című fejezet 6. leckéjében, melyben az irodalmi nyelv és a köznyelv a 

téma, a magyarázó részben a következőket olvashatjuk: „A kommunikatív kompetenciánk 

kialakulása során sajátítjuk el azt a tudást, hogy hol, milyen helyzetben mely nyelvi elemek 

használata helyénvaló…”(Beregszászi 2011a:40). A tananyag a helyzetnek megfelelő 

kommunikációra tanít, és amellett, hogy kiemeli, hogy minden nyelvváltozat szép és érték, 

kifejezetten fontos a sztenderd elsajátítása is, mely elengedhetetlen a társadalmi 

színtereken. Láthatjuk, hogy a tananyag a tudatos nyelvhasználatra nevel, az elhangzottak 

olyan fontos információk, melyeknek mindenképp helye van az oktatás anyagában, 

különösen a kárpátaljai magyarság helyzetét tekintve, hisz mindannyian a nyelvnek egy 

bizonyos változatát sajátítjuk el otthonunkban, közösségünkben, s az iskolában találkozunk 

a sztenderd nyelvhasználattal. Ha az oktató és az oktatás anyaga nem hívja fel a 

figyelmünket arra, hogy az otthonról hozott nyelvhasználatunk is helyes, akkor azt fogja 

gondolni minden diák, hogy csak a sztenderd a helyes, mivel a saját nyelvváltozatát senki 

nem tudja teljesen kiölni magából (és nem is kell!), ezért ez azt eredményezheti, hogy 

szégyellni fogjuk a nyelvjárásunkat, ami a kommunikáció terén sikertelenséget 

eredményez, hisz nem leszünk magabiztosak a saját anyanyelvünk használatával 

kapcsolatban. A szerző a tananyagban tökéletesen magyarázza el, hogy szükség van a 

sztenderdre és meg kell tanulni, de nem a saját nyelvváltozatunk helyett, hanem mellé. A 

magabiztos helyzethez igazodó nyelvhasználatra tanít.  

A továbbiakban a nyelvjárások témakörét tárgyalja a tankönyv, az indukcióban 

Kálmán Béla Nyelvjárásaink című könyvéből vett példákkal szemlélteti a szerző a 

hangtani és alaktani eltéréseket a magyar nyelvterületen. Szemléletes táblázatban 

(Beregszászi 2011a:49) láthatjuk a sztenderd és a nyelvjárás összevetését, majd a tíz nagy 

nyelvjárási régióval ismerkedhetnek meg a tanulók. Olyan meghatározásokról kapunk 
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részletes magyarázatot, mint a regiszter, szleng, argó. Az idáig elhangzott témakörök 

mindegyikéhez ajánl a szerző könyveket, kiadványokat, hogy ha esetleg valaki mélyebben 

bele szeretné ásni magát az új ismeretekbe, az megtalálhatja hozzá a forrásokat. Az 

elméleti ismeretekhez számos érdekes gyakorlat kapcsolódik, melyek a hétköznapi élettel 

kapcsolatosak, szó van bennük az idősek, a felekezetek, a nők és férfiak 

nyelvhasználatának sajátosságairól.  

A kárpátaljai magyar nyelvjárások témaköre külön részt kapott a tankönyvben, ezt 

taglalja a 9. lecke. A helyi magyar nyelvjárások elméleti részét a szerző friss kutatási 

eredményekre alapozza, összhangban az aktuális nyelvtudományi ismeretekkel. A tanulók 

megismerkednek a tananyagon keresztül a helyi nyelvjárások sajátosságaival, a nyelvi 

kontaktusjelenségekkel, mint például a szókölcsönzés, mely a kárpátaljai magyar 

szaknyelvi regiszterek bemutatásában kap nagy szerepet. A 10. osztályban már kaptak 

betekintést a tanulók a kontaktushatásokba, mint a kódváltás és szókölcsönzés, amelyre 

felhívja a figyelmet a szerző. A témához tartozó feladatok itt is érdekesek. A 

gyakorlatokon keresztül megismerkednek a diákok a kárpátaljai magyar nyelvjárások 

atlaszával és szótárával, (vö. Beregszászi 2011a:75. 52. feladat) valamint további 

változatos és játékos gyakorlatot ajánl a további ismeretszerzéshez (29. ábra). 

29. ábra Magyar nyelv, 2011: Feladatok a kárpátaljai magyar nyelvjárások 

témaköréhez 
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A produktivitás mellett olvasásra ösztönző feladatot láthatunk az tankönyv 53. 

feladatában, melyben kárpátaljai tájszavakat kell keresniük a diákoknak helyi szerzők 

műveiben. Az ábrán látható 54. feladat a hétköznapi élethez kapcsolódva hívja fel a 

figyelmet a kárpátaljai nyelvhasználat jellemzőire. A kárpátaljai magyar sajtó és egy 

irodalmi folyóirat is megjelenik a gyakorlatok között (55-56 feladat), nemcsak a kárpátaljai 

nyelvjárások sajátosságaival ismerkednek meg a diákok, de a helyi magyar szépirodalom 

és sajtó termékeivel is közelebbi kapcsolatba kerülhetnek. 

A tankönyv III. fejezetében a nyelvpolitika, a nyelvi tervezés, nyelvművelés, nyelvi 

identitás és nyelvi megbélyegzés fogalmaival ismerkednek meg a diákok. A Kárpátalján 

élő magyarok számára mindmáig aktuális téma a nyelvi identitás, sőt nemzetünk 

megmaradása érdekében talán az egyik legfontosabb tényező. Az Ukrajnában zajló 

kisebbségek nyelvi jogait egyre inkább korlátozni akaró politikai döntések miatt, kiemelten 

fontos, hogy egy diák kikerülve az iskola falai közül tisztában legyen ezekkel a 

fogalmakkal. Olyan fogalmakkal ismerkedünk meg a tananyagban, mint például a nyelvi 

helyzet, nyelvi tervezés, nyelvi alapú hátrányos megkülönböztetés. A tananyagon keresztül 

ismét olyan gyakorló feladatokkal (30. ábra) találkozunk (Beregszászi 2011a:85), amelyek 

a hétköznapi valóságot veszik alapul, alkotó és gondolkodtató jellegűek, valamint 

kihangsúlyozzák a helyzethez alkalmazkodó nyelvhasználat fontosságát. 

30. ábra Magyar nyelv, 2011: Feladatok a tankönyvből 

 

A nyelvek és nyelvváltozatok egyenlőségéről és egyenlőtlenségéről is szó esik a 

tankönyvben, melyben szintén kárpátaljai kutatások és aktuális nyelvtudományi ismeretek 

alapján olvashatjuk az elméleti részt. Olvashatunk arról, hogy miért fontos az államnyelv 
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elsajátítása, az állami nyelvpolitikai célokról, de a kárpátaljai magyarság nyelvjárási 

hátterű jelenségei is megjelennek a témában, mint a nákolás, suksükölés és szukszükölés, 

melyek kapcsán a tankönyv szerzője felhívja a figyelmet hogy gyakran a nem sztenderd 

változók a „helyesek”. Az állami nyelvpolitikának célja az is, – tudhatjuk meg a 

tankönyvből –, hogy a gyermekek anyanyelvük sztenderd változatát is elsajátítsák, a 

nyelvjárás mellé, mert ez a sikeres kommunikáció elengedhetetlen tényezője, illetve azt is, 

hogy ha egy adott nyelv nem kap teret a mai elektronikus kommunikációban, nincs az 

adott nyelven tv-, és rádió adás, nem készülnek internetes portálok, telefonos szoftverek 

egy bizonyos nyelven, tehát egy nyelv kimarad a technológiai fejlődésből, akkor az bizony 

jelentős veszélybe kerül. Emiatt is (lenne) az állami nyelvpolitika és nyelvi tervezés 

feladata, hogy ezt a virtuális fejlődést biztosítsák az ország területén élő összes kisebbség 

részére (vö. Beregszászi 2011a: 86-93). 

Ezt követően a retorika tárgyához érkezünk a tankönyvben. Az indukcióban a 

szerző visszautal a 10. osztályban tanult retorikai ismeretekre, illetve különböző ráhangoló 

gyakorlatokkal találkozunk. Például 75. feladat (Beregszászi 2011a: 94). 

31. ábra Magyar nyelv, 2011: A tankönyv 75. feladata 

 

A retorika témakörében megismerkednek a diákok a szónoklattan történetével, 

kialakulásával, szerepével. A feladatok témához illően szolgálják a megértést, 

gondolkodásra sarkallnak és készségfejlesztőek. Például „Képzeljetek el és nevezzetek meg 

olyan helyzeteket a mai életből, ahol a sikeres kommunikáció érdekében szükség van a köz, 

egy bizonyos számú embercsoport élőszóban történő meggyőzésére! Minden 

kommunikációs szituációban nevezzétek meg annak összetevőit: ki beszél, kikhez, miről, 

mikor, hol, milyen célból!”(Beregszászi 2011a:95) – olvashatjuk a tankönyv 77. 

feladatában.  

A retorikai ismeretek kapcsán egy kerek egész bomlik le részleteire: az 

elengedhetetlen antik görög irodalomtól indulva az érettségire készítenek a tankönyv 

feladatai, állandó a kapcsolat a 10. osztályban tanult ismeretekkel. (32. ábra) 
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32. ábra Magyar nyelv, 2011: A tankönyv 81. feladata 

 

A tudományos retorika kialakulásától, a középkori és újkori retorikán át érünk el a 

magyar szónoklattan fontos állomásaihoz, kiemelkedő alakjaihoz.  Az elméleti anyag 

mellett izgalmas feladatok várják a tanulókat, például 91. feladat szövege így szól: 

„Képzeljétek magatokat egy reneszánszkori farsangi mulatságra, ahol a résztvevő 

fiatalemberek az ékesszólás művészetét gyakorolva egymással versenyezve udvarolnak a 

jelen lévő hölgyeknek! Készítsétek el ezeket a rövid udvarló beszédeket írásban, majd 

adjátok elő azokat!”  (Beregszászi 2011a:105). 

Folyamatos a tananyagban a kapcsolat a 10. osztályban elsajátított ismeretekkel 

összehangolva oktatja a retorikát, s erre a feladatokban is felhívja a figyelmet (33. ábra) 

33. ábra Magyar nyelv, 2011: A tankönyv 97. feladata 

 

 

 Így van ez a közéleti szóbeliség témakörében is, melyben a gyakorlásra alkotó 

jellegű, kreatív feladatokkal találkoznak a diákok (34. ábra)  
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34. ábra Magyar nyelv, 2011: Kreatív feladatok a tankönyvben (102-103. 

gyakorlat) 

 

 

Minden témakörhöz találunk a könyvben szituációs gyakorlatokat. Ezek a feladatok 

nem légből kapott játékok, hanem a tananyaghoz illeszkedve hétköznapi helyzetekbe állítja 

a diákokat, amelyekkel könnyedén tudnak azonosulni. Nincs ehhez hasonló módszer, 

amely játékosan, közvetlenül, ennyire hatékonyan fejlesztené a tanulók beszédkészségét, 

kommunikatív kompetenciáját, mindezt úgy, hogy közben a tanult ismeretek 

elsajátításában és megértésében segít. Nemcsak a kárpátaljai hétköznapokból merít a 

szerző ezek összeállításában, hanem gyakran ezek mellé irodalmi témákat is kapnak a 

tanulók. A feladatokban általában választási lehetősége is van a diákoknak, ezáltal még 

inkább megkönnyítve számukra a nyilvános felszólalást. Például a tankönyv 126. és 129. 

feladatában (35-36. ábra) (Beregszászi 2011a:126) láthatjuk, hogy a retorikai témakörön 

belül az egyik gyakorlatban van lehetősége a diáknak az 1848-49-es forradalomra 

visszaemlékezve azonosulni a feladattal, de ha akarja egy esküvőre, vagy egy községi 

választás alkalmára is alkothat beszédet. A 36. ábrán látható másik feladatban szintén 

különböző témákból válogathat ki-ki érdeklődésének megfelelően.  

35. ábra Magyar nyelv, 2011: 126. feladat a tankönyvben 
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36. ábra Magyar nyelv, 2011: 129. feladat a tankönyvben  

 

 

Európai kultúránk alappillére az ókori görög irodalom, de az általános és 

középiskolai oktatás keretein belül nem jut idő ennek a világnak a részletes megismerésére. 

A tankönyvben nemcsak a szónoklattanhoz kapcsolódó elméleti anyagban  olvashatunk a 

görög kultúráról, ami egyben a retorika bölcsője is, hanem a feladatokban is találkozunk 

olyan gyakorlattal, ami a görög irodalomhoz kapcsolódik, tudjuk pedig, hogy az általános 

irodalmi műveltséghez elengedhetetlen ennek a kultúrának az ismerete, de a magyar nyelv 

órák lehetőséget biztosítanak a görög irodalom és mitológia felelevenítésére. Például ezt 

láthatjuk a 37. ábrán (Beregszászi 2011a:129). 

37. ábra Magyar nyelv, 2011: A tankönyv 136. feladata 

 

 

Természetesen számos magyar irodalmi alkotás is helyet kap a magyar nyelv 

órákon. Kossuth Lajos és Deák Ferenc is megjelenik a magyar szónoklattan témája 

kapcsán, akik a magyar retorika kiemelkedő alakjai, de számos feladatban van alkalma 
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beleképzelni a dáknak magát Petőfi Sándor helyébe is. Például a 95. feladatban ezt 

olvassuk: „Bújjatok egy rövid időre Petőfi Sándor bőrébe képzeletben! Mint a márciusi 

ifjak egyike szóljatok a nevében buzdító beszéd formájában a többiekhez az 1848-as 

forradalom előestéjén! Ez esetben rögtönzött beszéddel próbálkozzatok”(Beregszászi 

2011a:107). 

De Kölcsey Ferenc, Babits Mihály, Arany János, Ady Endre, Illyés Gyula és még 

sok más elengedhetetlenül fontos magyar irodalmi és történelmi személlyel találkozunk. 

Van, hogy egy-egy alkotás kiemelkedő szereplője köszön vissza egy gyakorló feladatban. 

Például a 134. feladatban Dobó István lelkesítő egri várvédőknek szóló beszédét kell 

besorolni a tanult (törvényszéki, tanácskozó, bemutató) beszédfajták közé (vö. Beregszászi 

2011a:129). 

A szerző nem csak a klasszikus irodalmi alakokat és alkotásokat hozza elénk, a 

diákoknak olyan friss világirodalmi alkotással is találkoznak, mint például Gyűrűk ura 

trilógia (38. ábra) tűnik fel, sok más témával együtt, melyek biztosan érdekesek egy 11. 

osztályos diák számára. 

38. ábra Magyar nyelv, 2011: A tankönyv 211. feladata 
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Bár a szónoklattan az egyik legrégibb tudományág, mégis napjainkban is 

nélkülözhetetlen ismeretekre tehetünk szert a retorika alapjainak megismerésével. Az 

iskolából kikerülve a diákok csak úgy tudnak érvényesülni, ha magabiztosan 

kommunikálnak, pláne a saját anyanyelvükön. A retorika tudományának megismerésén 

keresztül fejlődik a diákok kommunikatív kompetenciája. A tankönyvi tananyag nemcsak 

ennek a tudománynak a sokszínűségével ismerteti meg a tanulókat, de a beszédmű 

retorikai megformálásának a megtanulására is részletes elméleti anyagot biztosít, amely 

egyben a sikeres magyar nyelv érettségi vizsga teljesítéséhez elengedhetetlen, másrészt a 

sikeres társadalmi kommunikációhoz nyújt segítséget.  

Az kommunikáció minden színterén szükségünk van retorikai képességekre, ezt 

szemlélteti a tankönyv a következő feladatokban (39. ábra) a tankönyvben (Beregszászi 

2011a:171). 

39. ábra Magyar nyelv, 2011: A tankönyv 212-213. feladata 
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A 2011-es Magyar nyelv tankönyv összhangban van a 2010-es tantervvel. 

Eredetileg két tanév anyaga szerepel benne. Első felében szociolingvisztikai ismeretek 

kapnak helyet, a 2000-es évektől induló tantárgy-pedagógiai reformhoz illeszkedve 

hozzáadó szemléletben tanít a nyelvművelésről, nem mint előíró tudományként bemutatva, 

hanem a nyelvhasználat gyakorlati részéről megközelítve: nyelvváltozatok, nyelvi 

változatosság jelenik meg benne és a kárpátaljai magyar nyelvi közeg sajátos jellemzői, 

régiónkkal kapcsolatos nyelvhasználati jellemzők, jelenségek kerülnek bemutatásra a 

kárpátaljai nyelvjárások legfőbb ismérveivel, mindezt a modern nyelvtudományra és 

kárpátaljai kutatásokra alapozva. A könyv második felében pedig retorikai ismeretekre 

tehet szert a végzős középiskolás tanuló. A tankönyv úgy közvetít hasznos tudományos 

ismereteket, hogy közben az egy kárpátaljai fiatalnak szól. Tananyagtartalma modern, nem 

ír elő szabályokat, a tantárgy-pedagógiai reform alapelveit alkalmazza, vagyis hozzáadó 

szemléletben oktat. Felhívja a figyelmet a sztenderd nyelvhasználat elsajátításának a 

fontosságára, de azt a diák otthonról hozott nyelvváltozata mellé akarja megtanítani. 

Kiemeli, hogy minden nyelvváltozat ugyanolyan értékes. Az elméleti anyag anyanyelvünk 

használatának a tudatosságára tanít. A témaköröket indukció előzi meg, a szerző érdekes, 

elgondolkodtató feladatokkal, vagy szövegrészletekkel hangolja rá a tanulókat az új 

témákra. Az elméleti rész az alkalmazott nyelvtudományi ismereteken alapszik, mégis oly 

módon van megfogalmazva, hogy az egy 16-17 éves diák számára is érdekessé válik. A 

témakörökhöz nem egy-két, hanem rengeteg feladat tartozik, egy-egy témát több 

szempontból megközelítve, készségfejlesztő feladatokkal találkozunk, melyek érdekesek. 

A kárpátaljai magyar aktuális valóságra alapoznak, így a tanulók könnyedén tudnak 

azonosulni a gyakorlatokkal, olykor magyar irodalomhoz és történelemhez kapcsolódnak, 

olykor világirodalmi ismeretekre alapoznak. A tankönyv feladatai gyakran kapcsolódnak a 

könyv végében lévő terjedelmes szöveggyűjteményhez, amely szintén a világ, és magyar 

irodalom egy-egy fontos alkotásából merítenek, így a magyar nyelv órák nemcsak a 

szociolingvisztikával ismertetik meg a tanulókat, hanem fontos szerepe van az olvasóvá 

nevelésnek ebben a könyvben is, csakúgy mint a 10. osztályos Magyar nyelv (Beregszászi, 

2010) könyvben is. Mindkét könyv segítséget nyújt az érettségire való felkészülésben, 

illetve az életre is készít, az anyanyelvi magyar nyelvhasználat helyénvalóságának az 

ismeretét tanítja, a helyzethez illeszkedő nyelvhasználathoz pedig elengedhetetlenek a 

stilisztikai, retorikai és szociolingvisztikai ismeretek, tehát összességében a sikeres 

kárpátaljai magyar nyelvű kommunikáció elsajátításához ad ismeretet a tananyag, a 

kommunikatív kompetencia kialakulását szolgálja, a kárpátaljai magyarság 
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azonosságtudatát fejleszti, azt pedig tudjuk, hogy az identitásunk az egyik alappillére 

annak, hogy a kárpátaljai magyarság fennmaradhasson és megőrizhesse anyanyelvét.  

 

 

4.4 A 2019-es 11. osztály számára készült Magyar nyelv tankönyv elemzése 

 

A tantárgy-pedagógiai reform elindítói sok-sok munkával és kutatással már 

kikövezték az utat a kárpátaljai anyanyelvi oktatás sikeressége érdekében a már meglévő 

vonalat kell, vagy kellene követni. Sajnálatos módon láttuk, hogy a 2018-as tanterv és a 

2018-as Magyar nyelv könyv  (Braun – Zékány – Kovács-Burkus, 2018) nem követte ezt 

az irányvonalat és 2019-ben új tankönyv készült ugyanettől a szerzői csoporttól a 11. 

osztály számára (Braun – Zékány – Kovács-Burkus, 2019) Magyar nyelv címmel. Amikor 

az új 2019-es 11. osztályos Magyar nyelv könyvet kinyitottam tudatosult bennem már az 

első pillantás után, hogy baljós felhők áradnak a kárpátaljai magyar anyanyelv oktatásra. 

Mivel a 2018-as tanterv és 10. osztályos tankönyv sem illeszkedik a tantárgy-pedagógiai 

reform egy szegmenséhez sem, így nem meglepő, hogy a könyv szerzői csakúgy mint 10. 

osztályban, úgy a 11.-ben is azt gondolják, hogy az oktatandó tantárgy neve „magyar 

nyelvtan”, mert az előszó egy az egyben ugyanaz mint a 10 osztályos tankönyvben, ahol 

felhívják a diákok figyelmét, hogy a magyar nyelvtanórák keretében az idén is új témákat 

és fogalmakat fognak tanulni a diákok, valamint arra is figyelmeztetik a tanulókat, hogy 

nyelvünk megőrzése érdekében a helyes beszédet és szép nyelvhasználatot tanulni kell 

(vö.Braun–Zékány–Kovács-Burkus, 2019:3). Elöljáróban láthatjuk, hogy a tankönyv 

szerzői már az előszóban hátat fordítanak az idáig elért pedagógiai reform 

megállapításainak. A szerzők különböző egyezményes jeleket ajánlanak a tankönyv 

használatának megkönnyítésével, ezek a jelek szintén megegyeznek a szerzői csoport előző 

könyvével. Például a bagoly jel itt is a szabályokra utal melyeket meg kell tanulnia a 

diákoknak. A a szerzők külön kijelölik a házi feladatot a könyvben, ahogyan a gondolkodó 

és helyesírási feladatoknak is sajátos jelölése van.  

A tananyag a kommunikáció témakörével kezdődik. Összehasonlítva a 2011-es 

Magyar nyelv (Beregszászi 2011a) negyedannyi gyakorló feladatot sem tartalmaz, mint az 

ez előtt használt tankönyv. Sokszor a feladatok sincsenek pontosan megfogalmazva. 

Például a kommunikáció témaköréhez ( azon belül a modor témájához) kapcsolódva a 17. 

feladatnak a következő a szövege: „Milyen a jó modora az/a” – és megvan adva 3 

lehetőség: eladónak, politikusnak, filmsztárnak (vö. Braun–Zékány–Kovács-Burkus, 
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2019:20). Véleményem szerint az alábbi feladat megfogalmazása hiányos, akár egy 

szituációs játék kezdetéhez is alapul szolgálna a feladat, de ebből a leírásból nem tudjuk 

meg, hogy konkrétan mi a tanulók feladat. 

Ezt követően a retorika témaköre következik a tankönyvben sajnos korántsem kap 

annyi szerepet, mint a 2011-es Magyar nyelv (Beregszászi, 2011a) könyvben. A tankönyv 

indukciót nem alkalmaz, nincsenek ráhangoló feladatok, érdekes elméleti bevezetések, 

helyette a megtanulandó szabállyal kezd, de sokszor ezek a szabályok kezdetlegesek, 

befejezés nélküliek, vagy helytelenek. Például a retorika témaköréhez a következő a 

szabály: „A retorika a gondolkodás és önkifejezés eszköze, a kulturált érvelés, vitatkozás 

tudománya” (Braun–Zékány–Kovács-Burkus, 2019:21). A retorika valóban az önkifejezés 

egyik eszköze, de korántsem ennyi a teljes meghatározás. A tankönyv elméleti anyagait 

nézve ránézésre „lebutított”, leegyszerűsített a 2011-es Magyar nyelv (Beregszászi, 2011a) 

könyv elméleti, magyarázó részeihez képest. A retorika például elsősorban a szónoklattan 

tudománya, a beszéd művészete a szakterülete. Az új tankönyvben a didaktikai rész 

kidolgozatlan, a tananyag nem épül egymásra, ha a korábbiakhoz képest lerövidítve is 

tárgyalja a retorikát, akkor is lett volna lehetőségük a szerzőknek röviden egy átfogó képet 

adni a retorika történetével, fejlődésével kapcsolatban. A közéleti retorikáról sem esik szó 

a tankönyvben, hanem ugrunk egyet a beszéd felépítésére (40. ábra), mely a következő 

táblázatban van szemléltetve plusz magyarázat nélkül (Braun–Zékány–Kovács-Burkus, 

2019:22). 
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40.ábra Magyar nyelv, 2019:
6
 A beszéd felépítése című táblázat a tankönyvben 

 

Magyarázat nélkül az itt látható táblázat eléggé szegényes, és nem teljes, csak 

reménykedhetünk abban, hogy a pedagógusok minden részhez adnak némi magyarázatot, 

mert ez így kevés, pláne, hogy a sikeres érettségi vizsgához is szükséges lenne a retorikai 

alapismeret. A szónoki beszéd fajtái szintén egy rövid, tömör táblázatban vannak 

bemutatva, semmilyen magyarázat nem tartozik hozzájuk, mégis a táblázat után, melyben 

csak felsorolás szerepel, a következő feladatot kellene sikeresen megoldani a diákoknak 

(41. ábra) (Braun–Zékány–Kovács-Burkus, 2019:23). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Magyar nyelv, 2019 – Magyar nyelv tankönyv a 11. osztály számára, Braun–Zékány–Kovács-Burkus, 

2019. 
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41. ábra Magyar nyelv, 2019: 20. feladat a tankönyvben 

 

Ezt követően ismét kapunk egy tömören megfogalmazott táblázatot a beszéd 

megszerkesztésének menetével kapcsolatban.  

Az érvelés témaköre már részletesebben ki van dolgozva, magyarázatot is kapunk a 

témához. Felmerül a kérdés, hogy az retorika témakörében, azon belül az érvelés 

témájában miért ezt a feladatot (42. ábra) ajánlja a tankönyv gyakorló feladat gyanánt?  

42.ábra Magyar nyelv, 2019: A tankönyv 25. feladata 

 

Pozitívum, hogy a 26. feladatban megjelenik Kosztolányi Dezső Édes Anna című 

regényéből egy oldalnyi részlet, melyben a diákoknak érveket és ellenérveket kell 

keresniük Anna halálával kapcsolatban (vö. Braun–Zékány–Kovács-Burkus, 2019:28). 

Az érvelést követően a vitáról tanulnak a diákok. Ismét felvetődik a kérdés bennem, 

hogy egy érettségi előtt álló fiatal számára, a vita témakörével való megismerkedés után, 

vajon mennyire hasznosak az új ismeret elsajátításában, rögzülésében a tankönyv által a 

témához ajánlott feladatok (43-44. ábra)?  

 

 

 

 

 



 
 

78 
 

43. ábra Magyar nyelv, 2019: A tankönyv 38. feladata 

 

44.ábra Magyar nyelv, 2019: 40. feladat  

 

Szerencsére azért akad egy-két témához alkalmazkodó feladat is, ilyen például a 

témakör végén a 41. feladat, melyben érvelő fogalmazásban kell a padtársát meggyőznie 

egy irodalmi témában (vö. Braun–Zékány–Kovács-Burkus, 2019:38). 

Ezt követően az általános nyelvészeti ismeretek című témakört látjuk tankönyvben. 

A témakörön belül van egy Nyelvi identitás című fejezet, melyet látva örömmel gondoltam, 

hogy végre megjelenik a kárpátaljai nyelvi helyzet a tankönyvben, de sajnos tévedtem. Bár 

a fejezetben megemlítik Beregszász és Ungvár nevét, de csak felsorolás szinten. A szerzők 

olyan hangvételben írnak a nyelvi identitásról, mintha magyarországi magyarok lennének, 

az egész fejezet a magyarországiaknak szól, a kárpátaljai magyar nyelvhasználattal olyan 

szorosan összefüggő tényező mint a kétnyelvűség úgy van megemlítve az anyagban, 

mintha egy teljesen idegen jelenség lenne. Ennek az oka az lehet, hogy ezt az elméleti 

anyagot nem is a tankönyv szerkesztői szerkesztették, ugyanis egy kis keresgéléssel az 

egész megtalálható egy magyarországi 11. osztályosok számára létrehozott oktatási 
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weboldalon
7
, csak azért találjuk meg csak keresgélés árán, mert a szerzők úgy emelték át a 

tananyag részletet, hogy nem hivatkoztak az eredeti anyagra. Elgondolkodtató, hogy ha 

számos kárpátaljai kutatás bizonyítja, hogy az anyanyelv oktatása nem lehet eredményes 

magyarországi minta alapján, mivel a kárpátaljai nyelvi helyzet eltér a magyarországitól, 

akkor a tankönyv szerzői miért nem helyi tudományos kutatásokra alapozva szerkesztik a 

tankönyv elméleti anyagát?  Ha csak át akarják emelni hivatkozás nélkül, akkor is 

hasznosabb lett volna, ha az ezelőtt használt Magyar nyelv (Beregszászi, 2011a) 

tankönyvet vették volna alapul, mert rengeteg munka és helyi nyelvhasználatra irányuló 

kutatás előzte meg azt, hogy az anyanyelv oktatása eredményes lehessen régiónkban, és 

már jó néhány évvel ezelőtt megújult az oktatás tartalma is. A tananyagot tekintve már jó 

pár évvel ezelőtt elmondható volt, hogy az oktatás anyaga hasznos volt, hasznosítható 

tudást közvetített, figyelembe véve a kárpátaljai nyelvhasználat jelenségeit, jellemzőit, 

amely elvileg kihagyhatatlan lenne az oktatás anyagából, pláne ezek után, hogy a II. 

Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola nyelvészei és kutatói már rég 

bebizonyították, hogy fontos, hogy a tankönyvek kárpátaljai magyaroknak íródjanak, 

kárpátaljai tudományos kutatásokra alapozva. Ezt el is érték az említett nyelvészek és 

kutatók, de jött a 2018-as év, mely új tantervet és új tankönyveket hozott magával, 

amelyek sajnos nem veszik figyelembe azt, hogy hol és kiknek írják a tankönyveket. 

 „ A fiatalok identitástudatának kialakításában sokat segít, ha törődnek szülőföldjük 

hagyományaival, és hajlandók a jó hagyomány ápolása érdekében” (Braun–Zékány–

Kovács-Burkus, 2019:59) – ezzel a mondattal zárják a szerzők az elméleti részt, de az nem 

derül ki sajnos, hogy mire hajlandók a fiatalok a jó hagyomány ápolása érdekében… 

 A következő fejezet a szövegtani, jelentéstani és stilisztikai ismeretek témaköre. A 

témák már megszokottan szabállyal kezdenek, de ismét az tapasztalható, hogy ezek a 

meghatározások, amelyeket szabályként akarnak megtanítani a diákokkal helytelenek. 

Például a szókészlet elemeinek hatása a szépirodalmi művekre című témában a következő 

a szabály: „A szókészlet a nyelv szavainak összessége, azon szavak, melyek egy nyelvben 

megtalálhatók” (Braun–Zékány–Kovács-Burkus, 2019:75). Az rendben van, hogy a 

szókészlet valamely nyelv szavainak az összessége, ha röviden meg akarjuk határozni, de 

kérdéses számomra, hogy a szókészlethez kapcsolódó „szabályt” miért akarják a szerzők 

ismét megtaníttatni a  diákokkal, mikor ez már egy rég tanult ismeret, illetve nem ez a 

                                                           
7
 Az elméleti anyag megtalálható: https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_11/lecke_01_004 

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_11/lecke_01_004
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téma. A téma nem a szókészlet, hanem a szókészlet elemeinek hatása a szépirodalmi 

művekre, tehát a meghatározás a témához nem megfelelő. 

 A szófajok stilisztikai szerepe című részben a főnév stilisztikai szerepe a 

következőképp van elmagyarázva (45. ábra): 

45. ábra Magyar nyelv, 2019: A tankönyv egyik elméleti anyagot bemutató részlete 

 

Az ábrán látható az elméleti anyag egy része a tankönyvből, láthatjuk, hogy azt, hogy mit 

is jelent a szófajok stilisztika szerepe nem magyarázza meg a tananyag, maximum 

kikövetkeztetheti a diák a nagyon szemléletes Ady versből (vö. Braun–Zékány–Kovács-

Burkus, 2019:78). 

 A 10. osztályos tananyaghoz hasonlóan, a 11. osztályban is még véletlenszerűen is, 

de lenne alkalom a hozzáadó oktatásra, például a következő feladatban ismét lehetőség 

nyílna az olyan ismeretek átadására, amely a kárpátaljai nyelvhasználatból fakadó 

sajátosságokat szemléltethetné, ha más lenne a feladat szövege, akkor előjönnek a 

suksükölés, a szukszükölés és a nákolás is (46. ábra), de sajnos a tankönyv írói nem adnak 

lehetőséget a kárpátaljai nyelvjárási jelenség bemutatására. 
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 46. ábra Magyar nyelv, 2019: Feladat a tankönyvből 

  

 A szövegalkotás a következő fejezet, amely egy igazán hasznos része a 

tananyagnak, ugyanis a magyar nyelv érettségi vizsga szövegértési és szövegalkotási 

készségeken alapul. Sajnos a 2018-as tanterv mindössze 4 órát irányoz elő erre a 

témakörre. A tananyagban szerepelnek a szövegalkotás szegmensei, s a feladatok között is 

találunk végre hasznos, témához illeszkedő, produktív gyakorlatokat (47. ábra). 

 47.ábra Magyar nyelv, 2019: 102-103. feladat  

 

A szövegalkotás témakörén belül megjelenik még az elbeszélés, a jellemzés, a 

vélemény és az esszé jellemzőinek a bemutatása.  

A nyelv és a társadalom fejezetében találkozunk a nyelvi sokszínűség és nyelvi 

tolerancia témájával, sajnos Kárpátaljai vonatkoztatást nem találunk a tananyagban, a 

szerzők felhívják a figyelmet arra, hogy az iskolába kerülve megtanuljuk, hogyan illik 

beszélni (vö. Braun–Zékány–Kovács-Burkus, 2019:122). Sajnos ennek a hogyan illik 

beszélni kijelentésnek  kapcsán az eddigi tapasztalatokat levonva tudhatjuk, hogy itt bizony 

a szerzők nem a szituatív nyelvhasználatra gondolnak, hanem előíró nyelvtani 

meghatározásokon belül akarják meghúzni a helyes beszéd határát.  

Bár van egy fejezet, amely lehetőséget nyújtana a kárpátaljai nyelvi helyzet, nyelvi 

valóság bemutatására, A magyar nyelv helyzete határon túl címmel, ez mégsem történik 

meg. Az elméleti rész itt is magyarországi ismeretekre alapoz, és magyarországi 

tananyagokra hajaz. Akad viszont egyetlen feladat (48. ábra), amely szituációs játékon 

alapul, ráadásul kárpátaljaiaknak íródott, figyelembe véve a kárpátaljai nyelvhasználatot. 
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48. ábra Magyar nyelv, 2019: 147. feladat a tankönyvből 

 

Sajnos a fenti ábrán lévő feladat nem jelent szemléletváltást, a továbbiakban a 

tankönyv ugyanazt az előíró irányt követi, mint idáig. Például a nyelvi tervezés elvei és 

feladatai témakörben nem meglepő módon ismét nem térnek ki a szerzők a kárpátaljai 

magyarság és a nyelvi tervezés kapcsolatára, illetve a következő feladatot ajánlja a 

tankönyv: „Érvelj ezen állítás mellett! Anyanyelvünk oly mértékben romlik, hogy szükség 

van törvényes szabályozásra” (Braun–Zékány–Kovács-Burkus, 2019:133) – olvashatjuk a 

tankönyv 156. feladatában. Ezzel a feladattal, amelyben a diákokkal az anyanyelv romlását 

ismertetik el, igencsak az előíró nyelvművelési irányba akarják terelni a tanulók 

szemléletét, mert például az is szerepelhetne a feladatban, hogy érvelj mellette, vagy 

ellene. 

A nyelvművelés fogalmát és feladatát tárgyaló témában pedig a tankönyv írói 

egyenesen nyelvhelyességi hibának bélyegzik a kárpátaljai nyelvhasználat nyelvjárási 

jellegzetességeit (49. ábra). 

 49. ábra Magyar nyelv, 2019: 160. feladat a vizsgált tankönyvből 
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A nyelvhelyességi hibák felsorolása még hosszú sorokon folytatódik, majd a végén 

a szerkesztők mégegyszer felhívják a diákok figyelmét, hogy figyeljenek oda nyelvük 

tisztaságára (50. ábra). 

50. ábra Magyar nyelv, 2019: 161. gyakorlat 

 

Ezt követően még találkozunk a tankönyvben a magyar nyelvtörténettel, megjelenik olyan 

kifejezés, mint a nyelvi változatosság, de a tankönyv szerzői a nyelvművelő, előíró 

szemponton keresztül közelítik meg ezeket a témákat, az elméleti anyaghoz a segítséget 

ismét nem a kárpátaljai tudományos művekből merítették, illetve a nyelvjárások témaköre 

os megjelenik, melyben ismét (10.osztályos Magyar nyelv könyvhöz hasonlóan, Braun–

Zékány–Kovács-Burkus, 2018) szerepelnek pontatlanságok. Azt olvashatjuk a fejezetben, 

hogy 18 tiszta és 10 keverék nyelvjárás van, melyből 8 nyelvjárás a legnagyobb és 

legfontosabb (Braun–Zékány–Kovács-Burkus, 2019:160). Ez a kijelentés nem helytálló, 

ugyanis nem létezik 8 nyolc legfontosabb nyelvjárás. A nyelvtudomány 10 nyelvjárási 

régióra osztja fel a magyar nyelvterületet, melyek tovább bomlanak nyelvjárásokra, 

amelyből jóval több van nálunk Kárpátalján is, mint 8 (vö. Kiss 2001). A kárpátaljai 

nyelvhasználati jelenségek továbbra sem kapnak teret a tankönyv tananyagában. 

A tankönyv tördelése viszonylag egységes, a fejezetek piros színnel és nyomtatott 

nagy betűkkel vannak írva, a fejezeteken belül e témák feltüntetésében szín jelölésben 

viszont nincs egység, hol zöld, hol barna színt használnak a szerzők. A táblázatok 

színeiben sincs egység a tankönyvben: a szerzők használják a rózsaszín, a bézs, a kék, a 

sárga különböző árnyalatait és a zöld színt is, ez zavarossá teheti a diákok számára a 

táblázatokat a tankönyvben. A feladatokhoz a következő jeleket (51. ábra) használja 

jelölésül:  
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51. ábra Magyar nyelv, 2019: Egyezményes jelek a tankönyv használatához 

  

Általánosságban a témákhoz nincs megadva elegendő feladat, van olyan témakör 

melyhez csupán 1-2 feladat társul, de olyan témakörrel is találkozhatunk, amihez bőven 

csatoltak feladatokat a szerzők. Előfordul, hogy az adott feladatok nem illeszkednek a 

tanult ismerethez és a témakörhöz sem, ritkán találkozunk készségfejlesztő feladattal, 

viszont „szabályokkal” minden témakör elején, általában ezek a megtanulandó szabályok 

tartalmaznak hiányosságot. A tankönyv nyelvtudományi és tantárgy-pedagógiai szemlélete 

elavult. Általában magyarországi tananyagokból látunk hivatkozás nélkül átvett 

részleteket, a könyv nem veszi figyelembe a tantárgy-pedagógiai szemléletet, nem merít a 

kárpátaljai tudományos kutatásokból, ezáltal tananyagtartalma is elavult. Előíró 

szemléletben oktat. A helyi nyelvhasználati jelenségek nem jelennek meg a tankönyvben, 

vagy ha mégis, akkor azok negatív bélyeget kapva. A tankönyv nem segíti a kárpátaljai 

anyanyelvoktatást, mivel anyanyelvünk oktatása csak úgy lehetne sikeres, ha a tankönyv a 

régióban élő diákok számára íródott volna, s mivel Kárpátalja egy kétnyelvű 

beszélőközösség, ahol állandó hatása van az ukránnak, vagy/és az orosz nyelvnek, ezért 

elengedhetetlen, hogy az oktatás keretein belül ne essen szó olyan fontos jelenségről minta 

kétnyelvűség. Arról nem is beszélve, hogy Kárpátalján nyelvjárásban beszélnek az 

emberek, a sztenderd nyelvváltozatot az iskolában sajátítják el, ami nem is lenne baj, ha a 

tankönyv és a tanterv az otthonról hozott nyelvváltozat mellé tanítaná a sztenderdet. Mivel 

a tankönyv többször is arra hívja fel a figyelmet, hogy csak a sztenderd a szép és a helyes 

ezért nemhogy nem segíti a magyar, mint anyanyelv oktatását Kárpátalján, de hátráltatja is. 

A grammatikai és nyelvművelői szemlélet előtérbe helyezése miatt nem készíti fel a 

diákokat az érettségi vizsgára, hisz a szövegértési és szövegalkotási kompetencia 

fejlesztését nem helyezi előtérbe, illetve a középiskolai oktatásban, a 10-11. osztályban a 
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2018-2019-es tankönyvek keveset foglalkoznak ezekkel a témákkal. Többek között az  

elavult szemléletnek, fölösleges grammatikai ismételgetésnek köszönhetően, és a 

kárpátaljai nyelvhasználat sajátosságainak negatív megbélyegzése miatt a jelenleg 

érvényben lévő Magyar nyelv tanterv (2018) és tankönyvek (Braun–Zékány–Kovács-

Burkus, 2018, 2019) nem szolgálják azt a célt, hogy a diákokban kialakuljon egy olyan 

szintű kommunikációs kompetencia amely a magabiztos nyelvhasználókká tenné a 

tanulókat, tehát ezek az új tankönyvek és a tanterv nem segíti az anyanyelv oktatás legfőbb 

célját, a helyzethez illeszkedő nyelvhasználat ismeretének kialakulását.  

A 2010-es és 2011-es Magyar nyelv tankönyv hozzáadó szemléletben adja át a 

tananyagot, stilisztikai, retorikai és szociolingvisztikai ismeretek mellett az anyanyelv 

helyénvaló használatára tanít oly módon, hogy közben helyet kapnak bennük a kárpátaljai 

magyar nyelvhasználat jellemzői, sajátosságai. Hasznosítható tudást adnak át kurrens 

nyelvtudományi alapokra épülve. A tananyag induktív, a példáktól, gyakorlatoktól jutunk 

el a meghatározásig. A tananyag tényként kezeli a nyelvi változatosságot, felismeri a 

nyelvváltozatok szerepét, és azok értékeit, szem előtt tartva a standard nyelvhasználatot is, 

illetve felkészíti a diákokat az érettségi vizsgára. A szituatív nyelvhasználat kialakulást 

segíti, a helyzethez illeszkedő nyelvhasználathoz pedig elengedhetetlenek a stilisztikai, 

retorikai és szociolingvisztikai ismeretek. Összességében a eredményes kárpátaljai magyar 

nyelvű kommunikáció elsajátításához ad ismeretet a tananyag, a kommunikatív 

kompetencia kialakulását segíti elő, a kárpátaljai magyarság azonosságtudatát fejleszti. 

Sajnos a 2018-as és 2019-es Magyar nyelv tankönyv teljes hátatfordítás a 2000-es 

évek óta folyamatban lévő tantárgy-pedagógiai reformnak. Amellett hogy, kiirtotta a 

tananyagból a kárpátaljai magyar nyelvhasználat jellemzőit, a kétnyelvűségi helyzetből 

fakadó sajátosságok sem jelennek meg, vagy ha mégis, akkor negatív jelzőkkel illetve 

azokat, ezáltal nem készíti fel a diákokat beszédhelyzethez igazodó nyelvhasználatra. A 

tankönyv nyelvtudományi és tantárgy-pedagógiai szemlélete elavult, előíró szemléletű, az 

elméleti anyag pedig sokszor helytelen.  Sem az érettségire nem készíti a tanulókat, de a 

tudatos anyanyelvhasználatra sem tanít 
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V. Összegzés 

 

A kárpátaljai magyar közösség fennmaradásában nagyon fontos szerepe van az 

anyanyelvoktatásnak. Nyelvünk megtartása összhangban van nemzetünk, identitásunk 

megőrzésével. Ezért rendkívül fontos a magyar anyanyelvi oktatás kérdése. 

Már két évtizede annak, amikor a II. Rákóczi Ferenc főiskola nyelvészei felhívták a 

figyelmet a magyar nyelvi oktatás sikertelenségére. Fáradságos munkával és aktuális 

kárpátaljai kutatásokkal létrehoztak egy tantárgy-pedagógiai reformot az oktatás 

megújítására, melynek kidolgozásában kárpátaljai nyelvészek, kutatók, felső-, és 

középiskolai oktatók egy csoportja vett részt. Megújult szemléletben, új 

tananyagtartalommal, tantervek és tankönyvek készültek a kárpátaljai közösségnek. 

Munkámban azt vizsgálom, hogy az említett reformban elért célok mennyire 

érvényesülnek az anyanyelv oktatásában jelenleg, és a kárpátaljai nyelvhasználat jelenségei 

hogyan vannak jelen a középiskolai oktatásban. Illetve, hogy a tananyagtartalom mennyire 

segíti az anyanyelvi nevelés céljának a megvalósulását. 

Elsőként a kárpátaljai magyar nyelvhasználat főbb jellemzőit igyekeztem 

bemutatni, majd ezt követően ástam bele magam a kárpátaljai anyanyelvi nevelésbe. A 

középiskolai osztályok tananyagtartalmát először a tantervek szintjén vizsgáltam meg, 

alapul véve a 2005-ös (Kótyuk szerk. 2005), 2010-es (Beregszászi–Csernicskó–Braun–

Hantik-Riskó 2010) valamint  a jelenleg érvényben lévő 2018-as Magyar nyelv (lásd: 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-

2019/natsmenshyny/ugorska-mova-ta-literatura-integrovanij-kurs-dlya-zagalnoosvitnix-

navchalnix-zakladiv-z-navchannyam-ugorskoyu-movoyu-riven-standartu.pdf) tantervet, 

ezt követően pedig az ezekhez íródott tankönyveket (Beregszászi 2010, Beregszászi 2011a, 

Braun−Zékány−Kovács-Burkus 2018, Braun−Zékány−Kovács-Burkus 2019) igyekeztem 

megvizsgálni.  

A tantárgy pedagógiai reformból jól tudjuk, hogy az anyanyelv oktatás célja, hogy 

az iskolából kikerülő diákok magabiztosan álljanak helyt a nyelvi helyzet bármely 

színterén a megfelelő szintű kommunikatív kompetencia kialakításával. Ez a cél csak akkor  

valósulhat meg, ha az anyanyelvi oktatás hozzáadó módon tanít, aktuális nyelvtudomány 

ismeretekre alapozva, felhívva a figyelmet a kárpátaaljai nyelvhasználat jellegzetességeire 

(vö.  Beregszászi 2009, 2011b, 2012, Beregszászi–Csernicskó 2007). Ennek a 

szemléletváltásnak pedig az eredménye  a helyzethez alkalmazkodó nyelvhasználat, vagyis 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-2019/natsmenshyny/ugorska-mova-ta-literatura-integrovanij-kurs-dlya-zagalnoosvitnix-navchalnix-zakladiv-z-navchannyam-ugorskoyu-movoyu-riven-standartu.pdf
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a szituatív kompetencia kialakulása. A tananyagot megvizsgálva kiderült, hogy pontosan 

ezt a célt szolgálják reform kapcsán íródott Magyar nyelv könyvek ( Beregszászi 2010, 

2011a) hozzáadó szemléletben, aktuális nyelvtudományi ismeretekre alapozva nyújt 

gyakorlati, hasznosítható tudást, illetve az érettségi vizsgára készíti a diákokat. 

A jelenleg érvényben lévő Magyar nyelv tankönyvek (Braun−Zékány−Kovács-

Burkus 2018, 2019) vizsgálata után számos kérdés merül fel bennem, az egyik például, 

hogy hogyan lehet az, hogy az oktatási reform „harcosai” számos pontban meghatározták 

és kézzelfoghatóan létrehozták azt a tananyagot amely eredményessé teszi az 

anyanyelvoktatást az iskolában, mégis ezek a könyvek nem egy-két, hanem a tantárgy-

pedagógiai reform összes elért célját fel akarják rúgni. Illetve felmerül a kérdés, hogy miért 

lehetséges az a XXI. századi Ukrajnában, hogy egy hasznosíthatatlan tudásra alapozó 

tankönyv/tankönyvek létrejöjjenek, s miért veheti át egy elavult szemléletű tankönyv és 

tananyag az irányítást a kárpátaljai anyanyelv oktatás összes intézetében, amelyek nem 

fejlesztik megfelelően a kommunikatív kompetenciát, didaktikailag sokszor közölnek nem 

helytálló tényeket, nem készítik az érettségi vizsgára a diákokat, például olyan mint 

helyzethez igazodó nyelvhasználat meg sem jelenik a tananyagban, ahogy a kárpátaljai 

magyarságot körülvevő jelenségek sem jelennek meg.  

Ha a tantárgy pedagógiai reform egy képzeletbeli létra lenne, amelyen fáradságos 

munkával, lépésről-lépésre haladtak fölfelé a reform alkotói, akkor a 2018-19-es 

tankönyvek szerzői erről a létráról letaszítottak minden idáig elért eredményt, s úgy néz ki, 

magát a létrát is össze akarják törni. Csak reménykedhetünk abban, hogy az évek alatt már 

megszilárdult a reform lényege a gyakorló pedagógusokban, s amentén oktatnak a magyar 

nyelv órákon, mert  a jelenleg érvényes tankönyvek nem fordítanak figyelmet arra, hogy 

olyan diákokat neveljenek, akik saját anyanyelvüket  tudatosan és magabiztosan használni 

tudják, ezáltal nemcsak az anyanyelvi oktatás hasznossága, de a kárpátaljai magyar nyelv 

használata, és fennmaradásának a hosszú távú jövője is veszélybe kerülhet.  
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Резюме 
 
 

Викладання рідної мови виконує важливу функцію в існуванні угорської 

громади на Закарпатті. Підтримуючи нашу рідну мову ми зберігаємо нашу націю та 

ідентичність. Тому є дуже важливим питання про викладання рідної мови. 

Минуло два десятиліття з того часу, як мовознавці Закарпатського угорського 

інституту імені Ференца Ракоці ІІ, привернули увагу на невдачу викладання 

угорської мови. Завдяки наполеглевій праці та сучасним закарпатським 

доіслідженням, була створена предметно – педагогічна реформа для відбудови 

навчання, до опрацьовування якої долучалися закарпатські мовознавці, дослідники 

та викладачі як і вищих так і середніх навчальних закладів. З оновленою концепцією, 

з новим навчальним змістом, були створені програми та підручники для угорського 

суспільства. 

В даній роботі досліджуєтья наступне: цілі, здобуті за допомогою 

вищезазначеної реформи, наскільки проявляються в викладанні рідної мови; як 

особливості, які спостерігаються в вживанні мови на Закарпатті, відзначаються в 

навчанні; наскільки зміст програми допомагає в досягнені мети в викладанні рідної 

мови. 

В першу чергу, представлені основні характеристики використання угорської 

мови на Закарпатті, а далі представлене саме викладання рідної мови. Зміст 

навчальних програм, використаних у класах середніх шкіл, був прослідкований за 

рівнем навчальних програм. Були дослідженні навчальні програми 2005 – го (Kótyuk 

szerk. 2005), 2010 – го року (Beregszászi–Csernicskó–Braun–Hantik-Riskó 2010) та 

програма 2018 – го року 

(https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018- 

2019/natsmenshyny/ugorska-mova-ta-literatura-integrovanij-kurs-dlya-zagalnoosvitnix -

navchalnix-zakladiv-z-navchannyam-ugorskoyu-movoyu-riven-standartu.pdf) яку 

використовують до сьогодення. Зважаючи на навчальні програми, були дослідженні 

і підручники написані до них (Beregszászi 2010, Beregszászi 2011a, 

Braun−Zékány−Kovács-Burkus 2018, Braun−Zékány−Kovács-Burkus 2019). 

З огляду на педагогічну реформу цього предмета, зрозуміло, що мета 

навчання рідної мови полягає в тому, щоб учні які закінчують школу, впевнено 

проявляли себе в різних мовних ситуаціях, використовуючи відповідний рівень 

комунікативної компетентності. Цієї мети можливо досягти лише в тому випадку, 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-


 
 

93 
 

якщо в навчанні рідної мови використовуються сучасні мовні знання, зважаючи на 

особливості використання мови на Закарпатті (vö. Beregszászi 2009, 2011 b, 2012, 

Beregszászi–Csernicskó 2007). Результатом зміни спостерігання, є використання мови 

адаптованої до ситуації, тобто виникнення ситуаційної компетентності. 

Досліджуючи навчальну програму виявлено, що саме цій меті служать книги з 

угорської мови написані у зв’язку з реформою (Beregszászi 2010, 2011a) – забезпечує 

практичні, необхідні знання, засновані на сучасних лінгвістичних знаннях, та 

підготовлює учнів до екзаменів. 

Досліджуючи підручники з угорської мови (Braun−Zékány−Kovács-Burkus 

2018, 2019), які використовуються сьогодні, виникає ряд питань. З огляду на те, що 

«борці» педагогічної реформи визначили та створили навчальну програму, яка 

відображає викладання рідної мови в школах ефективним, то як можливо, що ці 

підручники не є відповідними для досягнення цілей предметно - педагогічної 

реформи. Також постає питання, чому в сьогоднішньому столітті, в нашій країні, 

створюються підручники які не подають відповідних знань. Чому підручник, який 

відображає застарілий погляд та програму навчання, не розвиваючи комунікативну 

компетентність учня, використовується як підручник для викладання рідної мови в 

кожній школі з угорською мовою навчання на Закарпатті. В багатьох випадках, ці 

підручники не надають відповідних знань, щоб підготувати учнів до екзамену,  а 

якщо розглядати використання мови адаптованої до ситуації, то завдання які б 

розвивали ситуаційну компетентність, не відображаються взагалі в концепції 

підручника, так як і не відображаються своєрідні особливості використання мови на 

Закарпатті. 

Якщо порівнювати предметно педагогічну реформу до уявної драбини, на 

якій старанною працею, крок за кроком, просувалися творці реформи, тоді автори 

підручників 2018 – 2019 – го року відштовхнули всі здобуті результати, і схоже, що 

саму драбину вони хочуть зруйнувати. Є надія на те, що з роками, сенс реформи 

закріпився в практиці педагогів, і відповідно до цієї реформи вони викладають на 

уроках угорської мови, адже в сьогоднішніх підручниках не приділяється достатньо 

уваги на те, щоб навчити учнів впевнено і свідомо володіти рідною мовою. Таким 

чином, це може загрожувати не тільки відповідному навчанню та використанню 

угорської мови, а й довгостроковому майбутьньому цієї мови на Закарпатті. 

 


