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aaTh1-et,2-tés41-ettartalmazva–konkrétan
a85.számúszöveg),deazt iscsakúgy lehet
megtudni,hogypéldáulazaaTh440szerepel-e
benne,haismétvégigolvassukazegészet,illet-
vehátaddig,amígmegnemtaláljuk,miközben
aztsemtudhatjuk,hogynincs-ebenneugyan-
annaka típusnakmégegy vagy kettő további
variánsa(szinténvan,mégpediga137.számú
történet).…ésasortfolytathatnám.különbena
szerző,fentebbmáremlítettkorábbimonográfi-
ájábanmagaishiányoljaaczambel-féleszöve-
geknemzetközibesorolását,amiegyszersmind
a nemzetközi kutatás számára is hozzáférhe-
tőbbétennéeztazértékesgyűjteményt,deúgy
látszik,ennekamunkánakazelvégzéséremég
várnikell.(Žeňuchová 2009,108.p.)

ezt a kis szépséghibát leszámítva a kötet
szerzője,katarínaŽeňuchováóriási,afilológiai
apróságokraisügyelő,néhányárvánmaradtfel-
jegyzéstgondosdetektívmunkávalutólaglokali-
zálnimegkísérlő,czambelsamuhozméltó,meg-
bízható, a magyar folklorisztika számára sem
érdektelen12 munkáttettleazasztalra.

Liszka József

bárány erzsébet–csernicskó István (szerk.):
Українсько-угорські міжмовні контакти:
минуле і сучасність/az ukrán–magyar nyelvi
kapcsolatok múltja és jelene. Матеріали
міжнародної наукової конференції/nemzet-
közi tudományos konferencia előadásai.
ungvár,v.Pagyakkiadója,2014,360p.

a közelmúltban látott napvilágot a II. rákóczi
Ferenc kárpátaljai Magyar Főiskolán 2012.
október18–19-énAz ukrán–magyar nyelvi kap-
csolatok múltja és jelene címmelmegrendezett
nemzetközi tudományos konferencia 30 elő-
adását tartalmazó kötet, melyet bárány
erzsébet, a II. rákóczi Ferenc kárpátaljai

MagyarFőiskolatanáraéscsernicskóIstván,a
főiskola bázisán működő Hodinka antal
nyelvészeti kutatóintézet igazgatója szerkesz-
tett.akonferencia jellegéből fakadóanakötet
magyar, ukrán és orosz nyelvű tanulmányokat
egyaránttartalmaz.

amintaztazelőszóbólmegtudhatjuk,akon-
ferencián hat plenáris előadás hangzott el. a
plenáriselőadásokatkövetőenpedig5szekció-
banfolytamunka:„azelsőszekció(szabados
Ivánprofesszorúr,anyelvtudományokdoktora
elnökletével)akövetkezőkérdésekkelfoglalko-
zott:arégiukrán–magyarnyelviésnyelvjárási
kapcsolatok,magyarelemekaXIv–XvII.száza-
diukránírottemlékekben,illetveekapcsolatok
kutatástörténete.amásodikszekcióelőadásai
(cs. jónás erzsébet elnökletével) a fordítástu-
dományelméletiésgyakorlatiproblémáit,akét-
éstöbbnyelvűségetfedtékle.aharmadikszek-
ciómunkája (Lebovics viktória elnökletével) a
következő témákat érintette:módszertani ala-
pok az ukrán ésmagyar nyelv külföldiek szá-
mára való tanításához, ukrán–magyar és
magyar–ukrán lexikográfia, az ukrán nyelv
magyarokáltalitanulása.anegyedikszekció(T.
károlyi Margit elnökletével) a nyelvi kapcsola-
tok,akétnyelvűségésanevekmásnyelveken
valóátadásánakproblematikájávalfoglalkozott.
a konferencia elsősorban a nyelvészeti kérdé-
sek megvitatására fókuszált, ugyanakkor a
szervezőkúgydöntöttek,hogyegykülönszekci-
óthoznaklétre(olekszanderkordonecelnökle-
tével) azoknak az előadásoknak, melyek „az
ukrán–magyarirodalmikapcsolatokkal, illetve
akétnépfolklórjábanmegmutatkozókölcsön-
hatásokkalfoglalkoznak”.(14.p.)

a kötet törzsanyagát képező tanulmányok
sorátaplenáriselőadásokanyagainyitjákmeg.

nimčuk vasyľ Угорці в Києві та на
Київщині (кінець ІХ – початок ХІІ ст.) címet
viselő tanulmányában a 9. századi kijev kör-

duló környékén masszív nemzetközi együttműködések eredményeként ezt a katalógust aktualizálta,
részbenátdolgozta.uther,Hans-jörg:The types of international folktales. A classification and bibliog-
raphy. Based on the system of Antti Aarne and Stith Thompson.Helsinki,academiascientiarumFennica,
2004.vol.1:animaltales,talesofmagic,religioustales,andrealistictales,withanintroduction.vol.2:
Talesofstupidogre,anecdotesandjokes,andformulatales.vol.3:appendices/FFcommunications
284–286./utherkatalógusánaktípusszámaiaTu(=aarne–Thompson–uther)rövidítésselkezdődnek.

12 egy,czambelsamuáltalfeljegyzettmesemagyarkapcsolódásaihozlásd:Liszkajózsef:rozprávkabra-
tovGrimmovcovŽabíkráľ(aTu440)vinteretnickomkontexte.Slovenský národopis 63 (2015),7–24.p.
főleg:16–17.p.
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nyékimagyar jelenlét kérdését járja körül, fel-
hívvaafigyelmetarra,hogyezttöbbírásosfor-
rás is alátámasztja. ezek közül megemlíti
nesztorarégiidőktörténetecímetviselőneves
munkáját, illetve a 11–12. század fordulóján
keletkezett uszpenszkij Gyűjteményben fellel-
hetőboriszésGleblegendát,melyrészletesen
beszámolMagyarGyörgyboriszvolodimirovics
hercegoldalán folytatottharcairól,ésaherce-
gértvállalthősihalálárólis.

ZoltánandrásСлов’яно-угорські етимології
(угор. seb1 ‘рана’ і застар., регіон. seb2

‘швидкість’) című tanulmányábanamáig tisz-
tázatlan eredetűként számon tartott magyar
seb1 ‘seb’ésazelavultregionálisseb2 ‘gyorsa-
ság’etimológiai vizsgálatai alapjánúj etimoló-
gia elfogadását javasolja. a szerző véleménye
szerint e szavak ugyanis szláv kölcsönzésnek
tekintendők.Illetveaztismegjegyzi,hogyaszó
második jelentése valószínűsíthetően már
magyarnyelvbenalakulhatottki.

kocsisMihályHány XVI. századi ukrán egy-
házi kézirat van Magyarországon c.tanulmánya
aMagyarországontalálható16.századiukrán
egyházikéziratokszámánakésnyelvezeténeka
kérdését igyekszik tisztázni.a szerzőazáltala
vizsgáltkéziratosművekkelkapcsolatbanmeg-
jegyzi, hogy azok túlnyomó többségét az
országos széchenyi könyvtár, a nyíregyházi
szent atanáz Görög katolikus Hittudományi
Főiskolakönyvtára, illetveadebreceniéssze-
gedi tudományegyetemek könyvtárai őrzik.
véleményeszerintazekorbólszármazókézira-
tokszámánakapontosmeghatározásátazok-
kal a dokumentumokkal kell kezdeni, amelye-
ket az országos széchenyi könyvtár Hodinka
antaltól vásárolt, illetve kapott ajándékba, de
mindenképpenmegkellvizsgálniazeddig fel-
dolgozatlan rutén ésmoldvai kéziratok szöve-
geitis.

a kárpátukrán állatnevekben jelentkező
ukrán–magyar interferencia kérdésével foglal-
kozik sjus’ko Mychajlo Українсько-угорська
інтерференція в сфері карпатоукраїнського
зоонімікону című tanulmánya. a szerző „élő-
nyelvitények,valamintírásosbizonyítékokalap-
jántárjafelatartósukrán–magyarnyelvikap-
csolatokeredményekéntatulajdonnevekszint-
jén,azonbelülpedigazállatnevekosztályában
jelentkezőhatásokat”. (38.p.)amunkasorán
azokatamagyarnyelvikölcsönzéskéntelterjedt

állatneveket, illetve magyar nyelvi lexémákat
vizsgálja, melyek már az ukrán nyelvi talajon
járultakhozzáazújállatnevekmegjelenéséhez.

csernicskó István Мовна політика і
мовний ландшафт сучасного Закарпаття в
історичному плані (1900-1944 рр.) címűtanul-
mányaaz1900–1944közöttiidőszakkárpátal-
jainyelvpolitikájátésanyelvitájképalakulását
vizsgálja, felhívva a figyelmet arra, az, hogy
kárpátaljaéppmelyikállamalakulathozistarto-
zott (osztrák–MagyarMonarchia, csehszlovák
köztársaság, kárpát-ukrajna, Magyar király-
ság),meghatároztaarégióbanhagyományosan
beszélt nyelvek (ukrán/ruszin, magyar, orosz,
román, csehszlovák, német stb.) státuszát, s
ezzelegyüttkörülhatároltaazokhasználhatósá-
gátis.

a konferencián elhangzott előadásokat a
szerkesztőknemsoroltáktematikaicsoportok-
ba.ehelyettatanulmányokaszerzőknevének
ábécérendjeszerintkövetikegymást.atovábbi-
akbanetanulmányokpármondatosbemutatá-
sárateszekkísérletet.

antoniv oleksandra Модульний курс
української мови для іноземців як тип нового
підручника címet viselő írása az ukrán nyelv
idegennyelvkéntvalóoktatásáhozkészülttan-
könyv általános koncepcióit, képzési céljait,
illetve az ahhoz kapcsolódó nyelv- és beszéd-
gyakorlatokatmutatjabe.

bárány erzsébet Динаміка вивчення
українського мовознавства та угорсько-
українських мовних контактів в Угорщині
címűtanulmányaazukrán–magyarnyelvikap-
csolatok magyarországi kutatástörténetét
mutatja be dóhovics bazil, csopey László,
bonkáló sándor, baleczky emil, dezső László,
udvari István, Zoltán andrás éskocsisMihály
tudományosmunkásságánkeresztül.

beregszászi anikó Угорська мова як
(друга) іноземна у загальноосвітніх
навчальних закладах Закарпаття írásaakár-
pátaljai nemmagyar nyelvű oktatási intézmé-
nyek5–9.osztályaibanmásodik idegennyelv-
kénttaníthatómagyarnyelvtantervjellegzetes-
ségeitmutatjabe.

byčko Zynovij az Іншомовна лексика в
наддністрянському говорі української мови
címűírásábanadnyesztermellékiukránnyelv-
járásokban meghonosodott idegen nyelvi ele-
meket vizsgálja. a szerző felhívja a figyelmet
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arra, hogy ezek elsősorban lengyel, német,
román,törökeredetűszavak.

GazdagvilmosA szovjet éra hatásának tük-
röződése a kárpátaljai magyar nyelv szókészle-
tében című írásaakárpátaljaimagyarnyelvjá-
rásokban meghonosodott szovjetizmusokat
vizsgálja. a szerző a korábbi véleményekkel
egyetértve hangsúlyozza, hogy a kárpátaljai
magyar nyelvjárásokat ért szláv nyelvi hatás
kétségtelenül a szovjet érában volt a legerő-
sebb.

Huszti Ilona és FábiánMártaAz ukrán és
angol nyelv tanításának összehasonlító elemzé-
se beregszászi magyar iskolákban végzett kuta-
tások alapján c. írásukban a címben említett
kétnyelvoktatásakapcsánkiemelikazt,hogya
„vizsgált tanulók nyelvtudása egyik nyelvből
semkielégítő”, illetvehogy„aszókincsmellett
nagyobbfigyelmetkellfordítaniazalapkészsé-
gekfejlesztésére”.(117–118p.).

karmacsiZoltánVizuális kétnyelvűség: az új
nyelvtörvény adta lehetőségek című tanulmá-
nya azt vizsgálja, hogy miként jelenik meg a
magyarnyelvakárpátaljaimagyartelepülések
vizuális nyelvhasználatában (pl. települések
névtábláin, az utca- és térnevek feltüntetésé-
ben,aközigazgatásiintézményeknévtábláinés
a közigazgatási tájékoztatásokban). a szerző
emellettkitéranemzetiszimbólumok(pl.zász-
ló,címerstb.)megjelenéséreis.

káprály Mihály Венгерские языковые
единицы в речи жителей села Великие Лазы
Ужгородського района című írásában az
ungvárijárásmagyartelepüléseivelközvetlenül
határos nagyláz településen gyűjtött magyar
nyelvielemeketábécérendbeszedve,azorosz
jelentésük megadásával és használatukat
bemutató szókapcsolatokkal illusztrálva tárja
azolvasókelé.

a nyagovai posztilla gyónási szövegeiben
fellelhető tárgyas típusú kapcsolatot kifejező
összetettmondatokelemzésével,illetveastruk-
turálisésszemantikaiosztályozáslehetőségei-
nek a vizsgálatával foglalkozik kovaľčuk
Mychajlo Складні речення з перехідними
типами зв’язку в збірці проповідей
„Í#ãîâñêèå ïîó÷åíè#” címetviselőtanulmánya.

kordonec olekszander Богдан Лепкий і
Угорщина címűtanulmányábanbohdanLepkij
magyarországitartózkodásaalattazelsővilág-
háborúeseményeihatásáraszületettaranyhárs

(Золоталипа) címűgyűjteményfőbbmotívuma-
inak az elemzése mellett kitér az írónak a
magyarésazukránnépközöttbetöltöttközve-
títőiszerepéreis.

a Magyarországon az utóbbi évek során
megjelent kétnyelvű kulturális szótárak
elemzésemellettLadányierzsébetДо проекту
створення українсько-угорського культуро -
логічного довідника címűtanulmányarévénaz
olvasókegyukrán–magyarkulturálisszótárlét-
rehozásánakakezdeti fázisába isbepillantást
nyerhetnek.

LebovicsviktóriaПроект створення нового
учбового матеріалу címet viselő tanulmányá-
ban az alapszintű ukrán nyelvi ismeretekkel
már rendelkező tanulók számára készült (és
készítendő)modern oktatási anyagok felhasz-
nálásilehetőségeitazukrajnaállamiszimbólu-
maicíműoktatófilmésahozzákapcsolódófel-
adatoksegítségévelmutatjabe.

azegyetemioktatáskereteinbelül ishasz-
náltnyelvi játékokatésazokhasználati lehető-
ségeit mutatja be Lyavinecz Mariann Рецепти
«боротьби» з нудьгою на заняттях (викори -
стання ігрових ситуацій на занняттях
української мови як іноземної) címűtanulmá-
nya.aszerzőfelhívjaafigyelmetarrais,hogyaz
ilyen játékok nagymértékben hozzájárulnak a
tananyagmegértéséhezésmemorizálásáhozis.

a kárpátaljaimagyar lakosság szókölcsön-
zési indítékait, illetveaszókölcsönzéshezvaló
viszonyát és attitűdjeit vizsgálja Márku anita
„Po Zákárpátszki” kétnyelvűségi jelenségek
(lexikai kölcsönzések) a kárpátaljai magyarok
körében című tanulmánya, melyben a szerző
kitérakölcsönszavaktipologizálásilehetősége-
ireésaszófajivizsgálatjelentőségéreis.

Molnár anita Az óvodai tannyelvválasztás-
sal kapcsolatos szülői motivációk beregszászi
óvodákban címűtanulmányaaszülőkkelkitöl-
tetett szociolingvisztikai kérdőívek eredményei
alapján elemzi a kisebbségi környezetben élő
lakosságóvodaitannyelvválasztásátbefolyáso-
lótényezőket,felhívvaafigyelmetarrais,hogy
azáltalakapotteredményekfelhasználhatóka
nyelvitervezésfolyamatábanis.

aЯзыки межэтнической коммуникации в
закарпатском Солотвине в ХХ-ом веке:
венгерский, русский, украинский címűtanul-
mányábanPalágyiangelaanégynyelvűkárpá-
taljai aknaszlatina kommunikációs modelljeit
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vizsgálja.aszerzőkiemeli,hogyahelyimagyar
ésrománnyelvűlakosságazetnikumközikom-
munikációban az orosz nyelvet egyfajta regio-
nálislingua francakénthasználja.

Pilipenko Gleb a Второязычная речь
закарпатских венгров: социолингвистической
и структурный аспект címetviselőtanulmányá-
ban az orosz és ukrán nyelvnek a kárpátaljai
magyar lakosság mindennapi kommunikációjá-
ban betöltött szerepét vizsgálja, hangsúlyozva,
hogya szlávnyelvekhasználatimértéke szoro-
sanösszefüggazadotttelepülésetnikaiösszeté-
telévelésszámosmásszociológiaitényezővelis.

sabadoš Ivan a Склад мадяризмів та
використання їх у сучасній українській
закарпатській говірці című tanulmányában
egy olyan kárpátaljai ukrán nyelvjárás lexikai
hungarizmusaitvizsgálja,amelyamagyarnyelv-
területtelnemállközvetlenszomszédságban.a
szerzőtöbbmint500magyarnyelvikölcsönszó
elemzését végezte el, külön figyelmet fordítva
az ukrán irodalmi nyelv hatására végbement
használativáltozásokra.

T. károlyi Margit, P. Lakatos Ilona és Iglai
editSzláv (ukrán–ruszin) jövevényszavak társa-
dalmi és területi disztribúciója a hármas határ
mentén címet viselő közös tanulmánya a
magyar–ukránésmagyar–románhármashatár
kétoldalánfekvőkutatópontokongyűjtöttszláv
eredetűlexikaielemekterületimegoszlásátés
az életkorral, iskolai végzettséggel összefüggő
disztribúciójátvizsgálvarávilágítarrais,hogyaz
egyes lexémákelterjedtségeösszekapcsolódik
anyelvúgynevezettkulturálisdimenziójávalis.

Tóth Péter Fodó Sándor, a kárpátaljai
magyar nyelvjárások szláv jövevényszavainak
kutatója címűtanulmányaaleginkábbapoliti-
kai tevékenysége révén ismertté vált Fodó
sándorkárpátaljainyelvészközelkétévtizedes
szakmaiéletútjátésazekorszakbanszületett
nyelvészetitárgyúmunkáittekintiát.

HodinkaantaléletútjátmutatjabeTurjanica
jurij Антоній Годинка – учений
євроакадемічного рівня (до 150-річчя з дня
народження) című tanulmánya.aszerzőelső-
sorbanHodinkaantalnéprajzkutatóitevékeny-
ségétigyekszikkidomborítani,deemellettatör-
ténelem- és a nyelvtudomány területén elért
eredményeinekafontosságátishangsúlyozza.

aMagyar kölcsönzések a bojkó nyelvjárá-
sok lakodalmi szókincsében címetviselőtanul-

mányábanchibebanatalijaarraakövetkezte-
tésrejut,hogyazemlítettnyelvjáráslakodalmi
szókincsébenkörülbelül3%-otérelakülönbö-
zőnyelvekből(lengyel,magyar,oroszstb.)átvett
kölcsönszavakaránya.aszerzőkülönhangsúlyt
fektet az általa adatolt lexikai hungarizmusok
jelentéstani változásainak, illetveazúj szavak
képzésében mutatott produktivitásuknak a
vizsgálatára.

A keleti szláv irodalom magyar tolmácsolói
című tanulmányában cs. jónás erzsébet a
tizenkilencedik századtól egészen a napjaink-
ban isalkotóműfordítók fordítóivilágát (arany
jánostól spiró Györgyig), illetve Gogol,
Turgenyev, Puskin és Lermontov műveinek a
fordítási lehetőségeit mutatja be. végül pedig
csehovdrámáinakamagyarfordításainkeresz-
tül szemlélteti a fordítói figyelemirányításésa
perspektívaáltalkínáltlehetőségeket.

csonkaTetyánaazirodalmiszövegekössze-
hasonlítóelemzésilehetőségeibenrejlőoktatá-
si-nevelési elvek megvalósíthatóságát vázolja
fel a Реалізація принципу поєднання
навчання і виховання під час вивчення
української літератури у школах з угорською
мовою навчання címetviselőtanulmányában.

jastrems’ka Tetjana A hucul nyelvjárások
hungarizmusai címűtanulmányaapásztorszó-
kincspéldájánkeresztülmutatjabeazemlített
nyelvjárásban meghonosodott magyar lexikai
elemeket.aszerzőazáltalaadatoltszavakhoz
készült szócikkekben az etimológiai adatokon
túl feltünteti azok hangtani, alaktani és jelen-
téstaniváltozataitis,hangsúlyozva,hogyasza-
vak adaptációját jól mutatja a szóképzésben
valóaktív részvétel ésa származékszók létre-
jötteis.

a kötet zárásaként a szerzőkkel kapcsola-
tosinformációk(munkahelyése-mailcím)két-
nyelvűadatbázisáttalálhatjukmeg.

afentbemutatottkötetethaszonnalforgat-
hatjákanyelvészettel,néprajzzal, irodalom-és
a történelemtudományokkal foglalkozó szak-
emberek, főiskolai és egyetemi hallgatók, de
azok is érdekes és hasznos olvasnivalót talál-
hatnakbenne,akik laikuskéntérdeklődnekaz
ukrán és a magyar nép közötti kapcsolatok,
valamint az e kapcsolatok nyomán jelentkező
nyelviéskulturálishatásokiránt.

Gazdag Vilmos
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