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törzsszavak a változatokkal sok szórakoztató
tanulsággalszolgálnak.Csakalegfőbbetemlí-
tem:a12,egymástólalignéhánykilométerre
fekvő falu mennyi hangsorban nevezi meg
ugyanaztafogalmat.afalvaknépenyilvánva-
lóanbefeléélt, s változatokat fejlesztett ki. a
macska csikar vagy karmol, olykor egy-egy
településen belül is így vagy úgy, aztán a
macska nyāvog, nyåvikol, nyivākol, måjúkol,
illetve dorombol, duruzsol, bögőzik, brúgózik,
muzsikāl, morog, morgåtyúzik. a falvak
hangállománya azonos: a labiális ā, az
illabiáliså,aly,anyílthosszúē(méhē),illetve
az¶ kettőshangzó (m¶hek).Tüzetesszámba
vételük nem az én tisztem, összesítésük-ren-
dezésük a szerzőre és recenzensére, vörös
ottóravár.Csakegyzáróötlet:érdemesvolna
megvizsgálni, miként viszonyul a medvesalji
falvaktájnyelveegyfelőlaszomszédosmagyar-
országi palócságéhoz, másfelől a hanvai igó
aladárreliktumszerűgömöriidiómájához.

köszönöm az egész felvidéki magyar
közösség nevében, hogy Cs. nagy Lajos pro-
fesszor úr szakembereket nevel számunkra,
hogy a gyakorlati kutatómunkába is bevonja
őket,köszönjükhitvesének,hogyrésztvettaz
anyag föltárásában, s hogy a tanár úr aszta-
lunkra tette ezt a minden tekintetben súlyos
monográfiát. kísérje életét, egész családjáét
éstovábbimunkájátazÚrbőáldása.Tanárúr,
köszönöm,köszönjük.

Koncsol László

Csernicskó istván: államok, nyelvek, állam-
nyelvek.nyelvpolitikaamaikárpátaljaterüle-
tén(1867–2010),Budapest,Gondolatkiadó,
2013,575p.

kárpátaljaterületeazelmúltmásfélévszázad-
ban számos államalakulat részét képezte.
ennek hatásai természetesen megmutatkoz-
tak a nyelvhasználatban is, hiszen az állami
hovatartozássalegyüttváltoztakazállamnyel-
vekis.azemlítettidőszak(1867–2010)nyelv-
politikájának alakulását és annak a helyi
lakosságnyelviés identitástudatáragyakorolt
hatásait vizsgálja a közelmúltban Államok,
nyelvek, államnyelvek címmelmegjelentnagy-
szabású munkájában Csernicskó istván, a

Hodinka antal intézet vezető nyelvésze, a ii.
rákóczi ferenc kárpátaljai Magyar főiskola
rektorhelyettese.

akötethétnagyfejezetbőlésszámosalfe-
jezetből áll. az Előszóban a szerző a munka
megírásánakokairól,előzményeirőlésnehéz-
ségeiről,valamintazönmagávalkötöttkomp-
romisszumokrólszól.

a Bevezetés két alfejezetre oszlik. a
Probléma felvetése c. részből megtudhatjuk,
hogy a vizsgált időszakban kárpátalja mely
államalakulatokhozistartozott.emellettismer-
tetésrekerülaterületetnikaiésnyelvihelyzete
is.aszerzőhangsúlyozza,hogyaterületetnikai
sokszínűsége ellenére relatíve magas az egy-
nyelvűekaránya.akövetkezőrészbentörténel-
mi és népszámlálási adatok alapján kerül
bemutatásra a kárpátaljaiak nyelvtudása. e
fejezetbőlmegtudhatjukpéldáulazt is,hogya
18–19.századsoránelsősorbanamagyarnyel-
viasszimilációérvényesül.a20.századsorán
ez a nyelvi helyzet teljesen megváltozott.
Ugyanakkoraszerzőfelhívjaafigyelmetarrais,
hogyazegyesnépszámlálásokalkalmávalmás
ésmáskérdésekvonatkoztakazegyéneknyelv-
tudására,sezvalószínűsíthetőenakapottered-
ményeket is nagymértékben befolyásolta.
emelletthangsúlyozzaaztis,hogyakárpátaljai-
ak többsége esetében nem lehet „klasszikus”
kétnyelvűségről beszélni. viszont e személyek
egynyelvű beszélőként való definiálása sem
helyénvaló.(23–49.p.)

aNyelvpolitikai célok és törekvések a mai
Kárpátalja területén (1867–1991) c. fejezet
első alfejezetében arra kapunk választ, hogy
mianyelvpolitika,illetvehogyszükségvan-ea
nyelvpolitikára. ezt követően pedig a mai
kárpátaljaterületéneknyelvpolitikaikorszaka-
it ismerhetjük meg. Csernicskó istván meg-
jegyziaztis,hogyanyelvpolitikaikorszakhatá-
rokmeghatározása igencsaknehéz feladat,s
hogya régiónyelvpolitikájánakabemutatása
nemlehetségesazegyesállamalakulatokegé-
szérekiterjedőnemzetiségi,nyelviésnyelvpo-
litikai törekvések érintése nélkül. az egyes
nyelvpolitikaikorszakoklétrehozásánálaszer-
zőatörténettudományiperiodizációtvesziala-
pul.(53–60.p.)

a következő alfejezet az 1918-ig terjedő
nyelvpolitika bemutatásával foglalkozik. a
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korabeliMagyarország nyelv- és nemzetiség-
politikai helyzetétamagyarnyelvdominanciá-
jajellemzi.amagyarnyelvvoltatörvényhozás,
ahivatalok,aközigazgatás,abíráskodásésaz
oktatáshivatalosnyelve,viszontatörvényeket
atöbbiközösségnyelvénisközzékelletttenni,
saközségitisztviselőkaközségbeliekkelvaló
érintkezésben azok nyelvét voltak kötelesek
használni. 1879-ben minden magyarországi
népiskolában,1883-bananemzetiségiközép-
iskolákban, 1891-ben pedig a nem magyar
nyelvű óvodákban is kötelezővé tették a
magyar nyelv oktatását. 1907-től magyarul
kell oktatni azokban az iskolákban, ahol a
magyar tanulókszámaeléri a20%-ot.1908-
tólazún.„hazafiastárgyak”(történelem,föld-
rajz, állampolgári ismeretek) oktatása is
magyarnyelvűvéválik.arendelkezésekered-
ményeképp az 1880-as és az 1910-es nép-
számlálás közötti időszakban 9,7%-al nőtt a
magyarokaránya.akisebbségekasszimiláció-
ját szolgálták a magyar hangzású utónevek
anyakönyveztetését, illetve a településnevek
magyarosítását elrendelő törvények is.
(61–74.p)atovábbiakbanahelyiszlávlakos-
ságnyelviproblémáivalismerkedhetünkmeg,
melyekforrásaegyrészrőlamagyarállamáltal
képviselt asszimilációs politika, másrészről
pedig a helyi szláv lakosság és értelmiség
saját nyelvi fejlődésüket érintő egységes
elképzeléseinekahiányavolt.aruszin lakos-
ságnemzeti ésnyelvi felemelkedését gátolta
az is, hogy a túlnyomórésztmélyszegénység-
benélőlakosságnemrendelkezettsemértel-
miségi, sem pedig iparos osztállyal. a helyi
görögkatolikuspapságsembeszélteahelyiek
nyelvváltozatát, s így természetesen nem is
lendíthette elő a népi kultúra fejlődését. a
ruszinírásbeliségazegyháziszlávnyelvregio-
náliselemekkelelegyített,kodifikálatlanválto-
zatáraépült.amagyarkormányzattankönyvek
és szótárak készítésének a támogatásával
járulthozzáanyelvifejlődéshez.viszontszor-
galmaztaacirillírásmódrólalatinravalóátté-
rést is, mellyel az egyre inkább kibontakozó
orosz hatást kívánta ellensúlyozni. a helyi
szláv lakossághelyzetének és az identitásuk
alakulásának alaposabb megértése végett
rövid kitekintés keretében ismertetésre kerül
aszomszédosterületek(GalíciaésBukovina)

helyzete is,hiszene területekegyfajtapélda-
ként funkcionáltak a magyarországi szláv
lakosságszámára(61–110.p.)

aharmadikalfejezetCsehszlovákia nyelv-
politikai törekvéseit mutatja be. elsőként a
politikai háttér felvázolása történik meg: a
Podkarpatszka rusz a saint-germain-i egyez-
ményszerintaköztársaságautonómterülete,
melytörvényhozóhatalommalbíranyelvhasz-
nálat,azoktatás-ésvallásügyterén,valamint
ahelyiközigazgatáskérdéseiben.aköztársa-
ság hivatalos nyelve a csehszlovák lett. az
1923. június 8-án elfogadott 137/1923.
számú törvény minden iskolában kötelezővé
tette az államnyelv oktatását. Ugyanakkor az
államazokonaterületeken,aholakisebbség
száma elérte a 20%-ot, előírta a kisebbségi
nyelvek használatát is. ennek megfelelően
kárpátaljaterületéniskét-ésháromnyelvűfel-
iratokjelentekmeg.aszerzőazonbanfelhívja
a figyelmet arra is, hogy a járásbíróságok
kialakításánál,valamintamesterségesenlét-
rehozottcsehkolóniákkalakisebbségiterüle-
tekfeldarabolásáratörekedtek.Hasonlócélo-
katszolgáltazis,hogyaz1921-esnépszámlá-
lás során már nem az anyanyelv, hanem a
nemzetiség került rögzítésre, s így 80 ezer,
többségébenmagyarajkúzsidókülönkategó-
riábakerült,aminekkövetkeztébenjelentősen
visszaesettamagyarokaránya.anyelviirány-
zatok című részben a szláv lakosság nyelvi
problémái, pontosabban az egyes irányzatok
(ruszofil,ruszinofilésukranofil)polémiáiésaz
általuk támogatott nyelvek standardizációs
folyamatai, valamint ahivatalosnyelvvé tétel
kérdéskörekerülbemutatásra.(111–156.p.)

a következő alfejezetben az 1939–44
között funkcionálóKárpátaljai Kormányzóság
nyelvpolitikai helyzetével ismerkedhetünk
meg. a kormányzósághoz azok a kárpátaljai
szláv többségű vidékek tartoztak, amelyek
nem lettek bekapcsolva amagyar vármegye-
rendszerbe. a magyar hatóságok már 1938
novemberében elrendelték a magyar ajkúak
anyanyelven történő oktatását, valamint a
magyarnyelvtantárgykéntvalóbevezetéséta
nemzetiségiiskolákba.Ugyanakkoranemzeti-
ségileg vegyes lakosságú vidékek magyar
tannyelvű polgári iskoláiban heti két órában
oktatnikellettalokáliskisebbségnyelvétis.a
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6200/1939.sz.miniszterelnökirendeletsze-
rintakárpátaljai területenazállamhivatalos
nyelveamagyarésamagyar–orosz(ruszin),s
előírja azt is, hogy a hivatalokhoz utóbbin is
lehetfordulni,shogyilyenesetekbenaválaszt
isezenanyelvenkell kiadni.azállami intéz-
ményekfelirataiésahivatalosokiratokiskét-
nyelvűeklettek.azállamialkalmazottakköte-
lesek ismerni a második államnyelvet is, s
ehhez tankönyveket is biztosít az állam.
Ugyanakkor elrendelték azt is, hogy a nem
magyaroshangzásútelepülés-éscsaládnevek
magyarosításra kerüljenek. a magyar állam
saját érdekeit szem előtt tartva véget vet a
szláv nyelvi irányzatok vetélkedésének, s
egyértelműenaruszinmellettállki,amelyegy-
fajta védműként is szolgál számára az orosz
hatással szemben.a ruszinerkölcsi, politikai
és anyagi támogatást is élvezett. Létrejött a
kárpátaljaiTudományosTársaság,melynyelv-
tanok (Marina-féle, Harajda-féle), történelmi,
néprajziéspolitikaivonatkozásúírásoksegít-
ségéveljárulthozzáaruszinnyelvnekatöbbi
szlávnyelvtőlvalóelkülönüléséhezésfejlődé-
séhez.(157–192.p.)

azötödikalfejezetbenA Szovjetunió nyelv-
politikája kerül bemutatásra. a fejezet első
részeaszovjet-ukrajnainyelvihelyzetfelvázo-
lásárateszkísérletet.ebbőlkiderül,hogybára
szovjetuniónak nem volt hivatalos államnyel-
ve, s elvben minden tagköztársaság nyelve
egyenlő volt, de az orosz gazdasági, politikai
éshadászatiokokból isprivilegizálthelyzetet
élvezett, s így a nemzetek közötti érintkezés
nyelvévé, vagyis egyfajta „lingua francá”-vá
vált.anemzetiséginyelvekenmegjelenősajtó-
termékek,rádió-éstv-adásokazállamipropa-
ganda terjesztését szolgálták. a látszólagos
nyelviegyenlőségerősoroszosításipolitikával
társult. 1954-től minden iskolában már az
első osztálytól kezdődően kötelezővé vált az
orosznyelvoktatása,anemukrán tannyelvű
iskolák programjából pedig kikerült az ukrán
nyelv.akövetkezőrészbenaszovjetnyelvpoli-
tikakárpátaljaivonatkozásaitismertetiaszer-
ző.ahelyi,korábbanállamitámogatástélvező
ruszin lakosságot adminisztratív módszerek-
kelukránnányilvánítottákésazortodoxhitre
valóáttérésrekényszerítették (agörögkatoli-
kusegyházatbetiltották).atöbbikisebbségek

képviselőit munkatáborokba való elhurcolá-
sokkalpróbáltákmegfélemlíteni.anemzetisé-
gilakosságtöbbségétazorosznyelvűértelmi-
ségiekbetelepítéséveligyekeztekmegszüntet-
ni. ennek következtében nőtt az orosz nyelv
szerepe, s egyre több orosz vagy oroszul is
oktató iskolát nyitottak. a helyi magyarságot
azoktatásrévénismegpróbáltákamagyaror-
szágiaktól elválasztani, kárpátalján a dőlt
betűsírást,mígMagyarországonazsinórírást
oktatták.(193–233.p.)

a harmadik fejezet A Független Ukrajna
nyelvpolitikai törekvéseittárgyalja.aszerzőaz
ország nyelvi helyzetét ismertetvemegjegyzi,
hogy az alkotmányban államnyelvként defini-
ált ukrán nyelv minden tekintetben az orosz
nyelv szerepeinek az elnyerésére törekszik.
ezt viszont nagymértékben akadályozza a
szovjetunióban szerzett állami és társadalmi
pozícióit megőrző orosz lakosság. ez pedig
akár az ország nyelvi és politikai kettészaka-
dásához is vezethet. kitér a két nyelv aktív
egymásra hatása folytán az orosz nyelv szó-
készleténalapulvalétrejött, jelenlegalacsony
presztízzselbírónyelvváltozat,azún.szurzsik
ismertetésére is. a nyelvpolitikai aspektusok
c. részben az ukrajnai nyelvek használatára
vonatkozó dokumentumok (Ukrajna
alkotmányának vonatkozó cikkelyei, Ukrajna
nyelvtörvénye,valamintakülönbözőnyelvpoli-
tikai rendeletek) kerülnek bemutatásra.
emellett részletesen ismerteti a regionális
vagykisebbséginyelvekeurópaikartájátérin-
tő vitákat és a ratifikáció körüli bonyodalma-
kat. a következő alfejezetben a kisebbségi
nyelvhasználatjogikereteitmutatjabeaszer-
ző,melyetelsősorbananyelvekhasználatára
vonatkozóukrajnaidokumentumokésaszom-
szédos országokkal kötött együttműködési
szerződések befolyásolnak. ezt az igazság-
szolgáltatás,aközigazgatásieszközök,akul-
turális tevékenység és kulturális létesítmé-
nyek,agazdaságiéstársadalmiélet,valamint
azoktatássoránalkalmazhatóésalkalmazott
nyelvhasználatirendelkezésekalaposelemzé-
seköveti.atovábbiakbanakárpátaljainyelvi
helyzet sajátosságainak és nyelvpolitikai
vonatkozásainak az ismertetése következik.
Bemutatásra kerül a régió legnépesebb
kisebbségeinek (magyar, román, szlovák,
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cigány, német) nyelvi és oktatási helyzete,
majdazőketa2008-banbevezetésrekerülő
független érettségi vizsgák miatt ért negatív
diszkriminációis.eztkövetőenatelepülésne-
vekváltozásairólésazabbannyújtottmagyar-
országi támogatásokról is szól. a következő
alfejezetbenaruszinokésaruszinnyelvkap-
csán megjegyzi, hogy Ukrajna a szovjetunió
hagyományait követve nem ismeri el sem a
ruszin nemzetiséget, sem a ruszin nyelvet.
CsernicskóistvánafüggetlenUkrajnapolitikai
vezetéséneknyelvpolitikaijátszmáitáttekintve
megjegyzi,hogyanyelvihelyzetrendezésének
kérdése általában csak a választási kampá-
nyoksoránkerülelőtérbe,sarendezésígére-
teisáltalábancsakpolitikaikampányfogás.a
magyarságnyelvihelyzetének javításáraszol-
gáló alternatívaként említi a Tisza-melléki
járás létrehozásának tervét.a fejezetzárása-
kéntazautonómialétrehozásánakjogilehető-
ségeitismerteti.(238–351.p.).

akövetkezőfejezetA nyelvpolitika hatása
a nyelvoktatásra, nyelvelsajátításra.anyelvpo-
litika és a nyelvoktatás kapcsolatáról szólva
megjegyzi, hogyaz egymást követőállamala-
kulatok rendre más és más oktatáspolitikát
képviseltek, melyek révén folyamatosan vál-
toztak az oktatandó nyelvek is. részletesen
ismertetiaruszinnyelvkorabelioktatásihely-
zetét (a szovjetunió ésUkrajna ugyanis nem
ismeri el), valamint az 1991-től államnyelvi
funkciót betöltő ukrán nyelv kisebbségi isko-
lákbanvalóoktatásánakahiányosságait.ezt
követőenanyelvoktatásszínvonalánakjavítá-
saérdekébentettlépésekkapcsánmegjegyzi,
hogyazállamezirányúintézkedéseinekahiá-
nyábanafeladatmegoldásávalhelyiszakmai
éscivilkezdeményezésekpróbálkoznak.Majd
egy11pontbólállóajánlást fogalmazmega
kisebbségiiskolákbanfolyóállamnyelvoktatás
hatékonyabbá tételére. az államnyelven való
tanulásról és annak hatásiról szólva megje-
gyezi, hogy a Magyarország által folyósított
oktatási-nevelési támogatások odaítélésének
amechanizmusa(vagyis,hogyazokatanulók
ismegkaphatják,akikukrántannyelvűiskolá-
bajárnak,derészesülnekanyanyelvioktatás-
ban is) még inkább hozzájárul a kisebbségi
iskolákatérintőtanulóilétszámcsökkenéshez.
végezetül felteszi a kérdést, hogy mi áll az

ilyen nyelv- és oktatáspolitika hátterében.
(356–429.p.)

azötödikfejezetA kárpátaljai nyelvpolitika
tágabb kontextusait vizsgálja. a különböző
államok nyelvpolitikájának a közös vonásait
elemezve megjegyzi, hogy „a nyelvpolitika
valódi törekvése nem a szimmetrikus több-
nyelvűség kialakítása, hanem az államnyelv
pozícióinakerősítése,akisebbségekalacsony
szintű,asszimilációscélúkétnyelvűségéneka
kialakítása,mely hosszabb távon nyelvcseré-
hez vezet”. (441. p.) a kárpátaljai és a többi
határontúlimagyarkisebbségnyelvihelyzeté-
nek összevetése során a szerző számos
hasonlóságot figyel meg, melyek elsősorban
abból adódnak, hogy az ausztriaimagyarság
kivételével mindegyik közösség szovjet befo-
lyásalátartozott,shogynyelvhasználatilehe-
tőségeikelsősorbanaprivátszféráraésakul-
turáliséletrekorlátozódtak.eztkövetőenrész-
letesenismertetiahatárontúlimagyarkisebb-
ségeketérintőmagyarországinyelv-és támo-
gatáspolitikát is, külön kitérve a 2010-ben
elfogadott kedvezményes honosítási törvény
jelentőségére.felhívjaviszontafigyelmetarra
is,hogyaMagyarországgallétesítettjogikap-
csolatok (munkavállalás, tanulás, vagyéppa
honosítás) során a kárpátaljai magyaroknak
számos névhasználati akadállyal is szembe
kell nézniük. a problémák lehetségesmegol-
dására ajánlásokat ismegfogalmaz. kiemeli,
hogyahatárontúlimagyarságnyelvénekmeg-
őrzéséhez és fejlődéséhez a Magyar állam
koncentrált nyelvpolitikája mellett a magyar
nyelvhasználati lehetőségeinekakiszélesíté-
sérevanszükség,vagyisarra,hogyamagyar
nyelvregionálisnyelvistátusztkapjon,shogy
aközigazgatásbanvalóalkalmazásáhozszük-
séges feltételek is biztosítva legyenek.
(433–471.p.)

a hatodik fejezet azEsélyek és lehetősé-
gek a kárpátaljai magyar nyelvi helyzet befo-
lyásolására. a legfontosabb célként Cser-
nicskó istván itt az anyanyelvi iskolahálózat
megőrzésétjelölimeg,mégpedigolyanformá-
ban, hogy az a központosított oktatási rend-
szerrészekéntisközvetítenitudjaaspeciális
kisebbségi értékeket. Hiszen „az anyanyelvi
oktatás nélkül a magyar nyelv funkcionális
visszaszorulása és térvesztése elkerülhetet-



192 könyvek

lennéválik”(480.p.),amiaközösségasszimi-
lációjához vezet. viszont arra is figyelmeztet,
hogyazanyanyelvioktatáscsakakkorszolgál-
hatjaaz integrációt,haazállamnyelvoktatá-
sátishatékonyaneltudjalátni.ennekhiányá-
ban a szegregáció eszközévé válhat.
(475–499.p.)

ahetedikÖsszefoglaló fejezetbenröviden
újra áttekintésre kerül a vizsgált korszak
államainak a nyelvpolitikája. a ruszin nyelv
kérdése kapcsán kitér a nyelv és nyelvjárás
elkülönítésénekanehézségeireis.zárszóként
megjegyzi,hogya régióbanaz„esetlegkiala-
kulóetnikai vagynyelvi konfliktusokkönnyen
továbbgyűrűzhetnek”,shogyennekelkerülé-
se végett is fontos a nyelvi, nemzetiségi és
felekezeti kérdések megfelelő rendezése.
(530.p.)

afentebbbemutatottnagyszabásúmunka
máracímébenissokatígér,deazígérteknél
jóval többet ad az olvasónak. a vizsgált kor-
szak nyelvpolitikájának bemutatása mellett
mindigigyekszikazeseményeketanemzetkö-
zitendenciákkalegybevetni,párhuzambaállí-
tani, s ahol lehetséges (pl. a kárpátaljai
magyar tannyelvű oktatási intézményekben
folyó államnyelvoktatás hatékonyabbá tétele
kapcsán), ott ajánlásokat is megfogalmaz. a
kötetértékéttovábbnövelikabenneszereplő
dokumentumok,térképekéstáblázatok,vala-
mintagazdagirodalomjegyzékis.

Gazdag Vilmos

Csernicskó istván: államok, nyelvek, állam-
nyelvek:nyelvpolitikaamaikárpátaljaterüle-
tén(1867–2010).Budapest,Gondolatkiadó,
2013,575p.

azt a régiót,melyetmakárpátaljaként isme-
rünk,számoslegendaövezi,nohaakülönbö-
ző tudományterületek meglehetősen nagy
tudáskészletet halmoztak fel róla, s ezek az
ismeretekfolyamatosangyarapodnak.amind-
össze 12 800 négyzetkilométeren legalább
kilenc nyelvvel (ruszin, ukrán,magyar, jiddis,
cigány,német, román,szlovák,orosz),három
írásrendszerrel (latin,cirilléshéber) találkoz-
hatunk.Csernicskóistvánlegújabbmonográfi-
ája, amely Államok, nyelvek, államnyelvek:

nyelvpolitika a mai Kárpátalja területén
(1867–2010) címmel2013-ban jelentmega
budapesti Gondolat kiadó gondozásában, az
ebben a régióban alkalmazott nyelvpolitikai
törekvések történetét mutatja be csaknem
600oldalterjedelemben.aszerzőaberegszá-
szi ii. rákóczi ferenc kárpátaljai Magyar
főiskolaoktatója,azintézményenbelülműkö-
dőnyelvészetikutatóműhely,aHodinkaantal
intézet alapító vezetője, a szociolingvisztikai
kutatások úttörője kárpátalján, a kárpátaljai
magyartársasnyelvészetiiskolalétrehozója.

aterjedelmeskötetjóláttekinthetőrészek-
retagolódik,ábrákésképeksokaságasegítia
megértést, a tájékozódást, s azt is, hogy az
olvasó újabb és újabb lendületet kapjon az
olvasásfolytatásához.aszerzővégigvezetiaz
olvasót kárpátalja nyelvpolitika-történetén a
19. század utolsó harmadától napjainkig, és
közben szintemegtanítjamegérteni ennek a
kisföldrajziterületnekazokatasajátosságait,
amelyekamindenkorihatalomképviselőiszá-
máraközpontikérdéssétettékahivatalosésa
vernakulárisnyelvekkezelésétebbenaperifé-
rikus, gazdaságilag erősen elmaradott, ám
stratégiailagmégisfontosrégióban.

azelőszóbanaszerzőmegfogalmazzaazo-
kat a dilemmáit, melyek a kötet tervezése,
szerkesztése közben merültek fel benne, és
sorra veszi azokat a kompromisszumokat,
amelyeket meg kellett kötnie ahhoz, hogy
megszülessen a könyv. ily kompromisszum
voltpéldáulakutatásföldrajziésidőbelikere-
teinekkijelölése.avívódószerző,akisemmi-
lyen elemzést, kutatást nem tart lezártnak,
hanem egy szakasznak – jelentőségét pedig
ítéljemegafelhasználó–,üdítőéskülönfigye-
lemreméltójelenség.

akötettárgyaamakárpátaljakéntismert
régiónak többé-kevésbémegfeleltethető terü-
letre 1867 és 2010 között vonatkoztatott
különböző állami nyelvpolitikai gyakorlatok
bemutatása.azolvasószámáramegdöbbentő
lehet,hogybárszámosnemzetiségésnyelvél
hagyományosanamaikárpátaljaterületén,az
ittélőkjelentősrészecsakanyanyelvénkom-
munikációképes. a legutóbbi, 2001-es ukrán
cenzusadatai szerintpéldáulakárpátaljaiak
63%-a vallotta egynyelvűnek magát. a világ
országaibanmegszokottgyakorlatokkalellen-


