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Magyar szakos tanárképzés az Ungvári Állami 
Egyetemen 

1. Kárpátalján a különféle források és számítások szerint jelenleg mintegy 
150-170 ezer magyar él. A pontos létszám megállapítása azért is nehézsé-
gekbe ütközik, mert nem lehet egyértelműen eldönteni, hogy ki a magyar, 
az-e, aki magyar anyanyelvű, vagy az, aki magyarnak vallja magát. A sok 
vegyes házasság miatt még az anyanyelv meghatározása sem mindig könnyű, 
hiszen számosan vannak olyanok, akik két nyelvet is szinte anyanyelvi szin-
ten beszélnek. Ettől függetlenül azonban kétségtelen tény, hogy különösen 
Beregszász és Nagyszőlős környékén, tehát nagyobb részben Kárpátalja sík 
vidékein a magyarság jelenléte számottevő, bár a nagyobb városokban sehol 
sem éri el a létszámuk az 50%-ot. Ez utóbbinak az az oka, hogy az elmúlt 
évtizedek városfejlesztési politikája révén a korábban magyar többségű vá-
rosokba is nagy létszámú orosz és ukrán lakosság települt be, és ezáltal a 
magyarság számaránya százalékosan visszaesett. A kisebb falvakban azonban 
más a helyzet. Ott - legalábbis még eddig - megmaradt a régi lakosság, 
betelepülők is csak kisebb számban jöttek. Ezért van az, hogy például a 
Beregszászi és a Nagyszőlősi járásban nem ritka a majdnem teljesen magyar 
település, és meglehetősen sok az olyan falu, ahol a magyarok létszáma 
túlhaladja az 50%-ot.1 

A II. világháború után, 1947-ben - meglehetősen mostoha körülmények 
között - kezdődött el Kárpátalján a magyar tannyelvű általános iskolai ok-
tatás. Nagy volt a pedagógushiány. Ennek ellenére az 1960-as évek közepére 
már mintegy 100 iskolában tanulhattak a magyar gyerekek anyanyelvükön, 
közülük 18 középiskolaként működött. A krónikus pedagógushiány enyhíté-
sére 1963-ban az Ungvári Állami Egyetem Bölcsészettudományi Karán 
magyar tagozat alakult, amely néhány évvel később tanszékké nőtte ki ma-
gát. Az elmúlt 30 év alatt a tanszék nappali és levelező tagozaton 460 
diplomás szakembert bocsátott ki. Ezek nagy része pedagógusként iskolák-
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ban helyezkedett el, de a magyar tanszékről kerültek ki a különböző szer-
kesztőségek munkatársai, újságírók, költők, az ungvári rádió és televízió 
magyar adásának szerkesztői, riporterei is. Alapjában véve tehát szinte a 
teljes kárpátaljai magyar humán értelmiség valójában innen kapta munkájá-
hoz az indíttatást és a jogi elismerést, a diplomát. 

2. Az Ungvári Állami Egyetem Magyar Tanszékén egyszakos tanárképzés 
folyik, diákjaink csak a magyar szakon kapnak képesítést. A szorosabb ér-
telemben vett szaktárgyakat magyarul hallgatják, ezekből magyarul is 
vizsgáznak. Ide sorolhatjuk a nyelvészeti tantárgyakat: az általános nyelvé-
szetet, leíró nyelvtant, történeti nyelvtant, nyelvjárástant, szociolingvisztikát; 
irodalomból a régi és az újabb kori magyar irodalmat, pár éve pedig a 
világirodalmat is. Korábban a világirodalmat a többi ukrán és orosz szakos 
diákkal együtt a mi diákjaink is oroszul vagy ukránul tanulták, csak két éve 
kapta meg a magyar tanszék a világirodalom magyar nyelven történő előa-
dásának, tanításának jogát. Ez meglehetősen nagy könnyebbséget jelent a 
diákok számára. Magyarul tanulják mindkét tantárgy, az irodalom és a 
nyelvtan tanításának módszertanát is. Ugyancsak egy-két év óta van lehető-
ségük arra, hogy magyar történelmet is tanulhatnak, igaz, meglehetősen 
kevés óraszámban, vázlatosan, nagy léptekben haladva előre a tananyagban. 
Követelmény még egy finnugor nyelv tanítása is, ezt a feladatát a tanszék 
azonban csak nehezen tudja ellátni. Attól függően, hogy kit sikerül bevonni 
a munkába, vagy észt vagy mordvin vagy egyéb más nyelv oktatására kerül 
sor csekély óraszámban. Véleményem szerint célszerűbb lenne egy megha-
tározott nyelv felületes elsajátítása helyett inkább finnugrisztikát vagy 
finnugrisztikai alapismereteket beiktatni a tanrendbe lényegesen több órával. 

Oroszul, illetőleg újabban ukránul tanulnak filozófiát, politikai gazdaság-
tant (némileg átalakítva a jelenlegi követelményekhez), pszichológiát, idegen 
nyelveket (németet, angolt, franciát) és a keleti népek irodalmát, amely a 
régebben szovjet népek irodalmának nevezett tantárgy folytatásának tekint-
hető. 

3. Nem tudom, mennyi ideig lesz még tartható ez az egyszakos tanárképzés. 
Mostanában már itt Kárpátalján is egyre gyakoribb az igény a többoldalúan 
képzett szakemberekre, nagyobb létbiztonságot jelent, ha valaki más területen 
is tudja kamatoztatni a tudását. Ezért valószínű, hogy a tanárképzésben is 
előbb-utóbb napirendre kerül a többszakos diploma szükségessége. Máris 
nagy igény van például történelemtanárokra. Az alsó és középfokú iskolák-
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ban rendszeressé vált a magyar történelem tanítása. Ehhez olyan történelem-
tanárokra volt szükség, akik tanulták a magyar történelmet, és a tanításhoz 
is megfelelő képzettséggel rendelkeznek. A magyar szak tehát hasznosan 
kiegészíthető lenne történelem szakkal. Nagy szükség lenne a magyar isko-
lákban ukrán szakos tanárokra is, olyanokra, akik az ukránt nem 
anyanyelvként, hanem idegen nyelvként tanítanák a magyar gyerekeknek. Ez 
is párosítható lenne a magyar szakkal. 

Néhány éve a magyar szakos hallgatóknak lehetőségük van arra, hogy 
egy fél éven át valamelyik magyarországi egyetemen tanuljanak részképzés 
keretében. Eddig a budapesti és a debreceni egyetem fogadta a kárpátaljai-
akat. A kezdeti bizonytalanság után most már kialakult az a gyakorlat, hogy 
minden egyetemi tanév első szemeszterében a magyar szak teljes III. évfo-
lyama átköltözik Magyarországra, a második szemeszterben pedig a magyar 
Művelődési és Közoktatási Minisztérium kb. 10-15 történelem és más (ma-
tematika, fizika, biológia, stb.) szakos hallgatónak ad lehetőséget a 
tanulmányok folytatására. Ennek az együttműködésnek, illetőleg segítség-
nyújtásnak nagyon nagy a jelentősége. A hallgatók nemcsak a magyarországi 
oktatási rendszerről szereznek ismereteket, hanem lehetőségük van arra, hogy 
neves szakemberek előadásaira járjanak, a kötelezőeken kívül az érdeklődési 
körüknek megfelelő speciális kollégiumokra is jelentkezhetnek. 

Ennek ellenére mégis szinte minden évben gondok vannak a féléves ma-
gyarországi részképzéssel. A konfliktus fő forrása az, hogy az ottani 
tanulmányaikat hogyan lehet beiktatni az Ungváron előírt tanterv kereteibe. 
Mivel két egyformán működő egyetem sehol sincs a világon, szinte alig 
képzelhető el az a helyzet, hogy például a Magyarországra utazó III. évfo-
lyamos hallgatók a budapesti vagy a debreceni egyetemen pontosan ott 
folytatják a nyelvtörténetet, leíró nyelvtant vagy a magyar irodalmat, ahol 
mi abbahagytuk azt a II. év végén. Az egyetemek eltérő oktatási rend-
szeréből fakadóan még az is előfordulhat - amint arra a múlt évben is volt 
példa - , hogy az adott szemeszterben a debreceni egyetemen egyáltalán nem 
is volt nyelvtörténeti oktatás, holott az ungvári diákoknak ez a tantárgy 
esedékes lett volna. Lényegében ugyanez mondható el a leíró nyelvtan és a 
magyar irodalom egyes periódusainak oktatásával kapcsolatban is. A vendég-
látó tanszékek mindenütt nagyon készségesek, szívesen foglalkoznak a 
kárpátaljai diákokkal. A velük való foglalkozást azonban többnyire csak úgy 
vállalják, hogy a saját hallgatóikkal együtt járjanak előadásokra, szemináriu-
mi órákra a vendéghallgatók is. Tanszéki és egyéb elfoglaltságuk miatt a 
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tanárok különórákat nem vállalnak, tehát az ungvári hallgatóknak speciális, 
csak az ó igényüket kielégítő órákat nem tudnak tartani. (Kivétel volt Pusz-
tai Ferenc tanár úr az ELTE Bölcsészettudományi Karán, aki külön 
nyelvtörténeti foglalkozásokat tartott a vendégül fogadott hallgatóknak.) 

Lehet, hogy egyedi, egyéni véleményt képviselek ebben az ügyben, de 
több fórumon is elmondtam már, megoldhatatlan ez a dilemma, sohasem 
tudjuk elérni, hogy két egyetem oktatási rendszere tökéletesen illeszkedjék 
egymásba. Kár azon fáradozni, hogy a magyarországi részképzést beépítsük 
a tantervbe, és elvárjuk azt, hogy ugyanazt folytassák, amit itthon félbehagy-
tak. Én a magyarországi egy szemeszterre szóló ösztöndíjat inkább 
ajándéknak, ráadásnak tekinteném, a tanterven felüli plusz lehetőségnek. El-
őírnám kötelezően bizonyos előadások, szemináriumok felvételét és a 
vizsgázást is, de azt már a hallgatóra bíznám, hogy konkrétan mi legyen az: 
Arany János, Ady Endre vagy Móricz Zsigmond; mondattan, jelentéstan, 
stilisztika, generatív grammatika vagy egyéb más. És természetesen a hall-
gató választaná ki azt a neves előadót is, akit éppen hallgatni akar. A nagy 
magyarországi egyetemek a speciális kollégiumoknak is olyan széles skáláját 
nyújtják, hogy ebben a vonatkozásban is lenne mit bepótolnia diákjainknak 
a féléves részképzés ideje alatt. Nem is beszélve a könyvtárakról, arról a 
sokoldalú szakirodalomról, amelynek a megszerzésére itt Ungváron eléggé 
szűkek a lehetőségek. 

4. Az ukrán felsőoktatási rendelkezések előírják, hogy a diákoknak minden 
évben szakdolgozatot kell írniuk, az utolsó évben pedig diplomamunkát. 
Statisztikailag nézve e kérdést, a következő eredményt kapjuk: a nappali és 
a levelező tagozaton évente több mint száz diák ír magyar irodalomból vagy 
nyelvészetből szakdolgozatot, diplomamunkát. Tekintettel a tanszéki oktatók 
alacsony létszámára, ez azt jelenti, hogy minden tanárnak évente 12-15 szak-
dolgozó diák jut. Ennyi hallgatóval nem lehet színvonalasan foglalkozni, 
elősegíteni, fölkészíteni őket a dolgozat elkészítésére. Tematikailag is meg-
lehetősen nehéz évente több mint száz új témát kiosztani a diákoknak, 
ügyelve arra, hogy ne legyenek ismétlődések. 

Nem a magyarországi gyakorlatot akarom erőltetni, de nagyobb hasznát 
látnám alsóbb évfolyamokon a konkrét foglalkozásokhoz kapcsolódó szemi-
náriumi dolgozatoknak. Ezt a hallgató előadhatná az egész csoport előtt, 
mindenki tanulságára szolgálna a közös megvitatás. 
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5. A magyar szakos tanárképzésnek meglehetősen neuralgikus pontja a le-
velező oktatás. Valószínűleg itt is ugyanúgy, mint annak idején nálunk, ezt 
a rendszert az az elgondolás hozta létre, hogy a nagy szakemberhiány kö-
zepette biztosítsunk olyanoknak lehetőséget a diploma megszerzésére, 
akiknek rendes nappali oktatás keretében erre nem lenne módjuk. A mai 
viszonyok azonban egészen mások, mint a 30-40 évvel ezelőttiek, ezért úgy 
vélem, hogy ma már itt Kárpátalján sincs értelme az ilyen kettős oktatási 
rendszer fennatartásának. 

A konfliktus feloldására egyetlen mód kínálkozna: a rendes nappali okta-
tás keretébe átterelni ezeket a hallgatókat, ill. a felvételi keretszámokat olyan 
mértékben megemelni a nappali tagozaton, hogy a jelenlegi szükségleteknek 
megfelelően évente kb. 20 diplomást tudjon kibocsátani a tanszék. 
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