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ahardsfopusokpéldáulóriásihangsúlytfektet-
nek a természettudományos eredmények kor-
rekt használatára, ellenben olyan alkotások is
akadnak,amelyektévesinformációk–hoaxok –
tárházát sorakoztatják fel. Ha ez utóbbiakból
valamelyműnagyhírnévreteszszert,azáltala
taglalt tévhitek is beágyazódnak a kulturális
tudatba, és onnantól kezdve különösen nehéz
kiirtani őket. Ezt tette például Henryk sien-
kiewiczQuo vadis címűalkotása,illetveazabból
készült 1951-esmozifilm, amelyek olyanmeg-
győzőenábrázoltákalángolórómábangyönyör-
ködő,satüzekértfelelősnérót,hogymindmáig
élaköztudatbanavélekedés:avérescsászár
gyújtottavagygyújtattafelbirodalmafővárosát.
avuduvallásraugyanezérvényes,amelyapop-
kultúra,illetveafeketékjelentetteveszélytalátá-
masztani kívánóamerikai farmerek révén szá-
mosolyanelemmelgazdagodott,amelyereden-
dőennemvoltasajátja–ilyenpéldáulahithez
társulóelsőasszociációnk,avudu-babais.

a popkultúra alkotásai azonban meghatá-
rozzák amindennapjainkat, és nem túlzás azt
feltételezni, hogy a feszes keretű tantárgyak
közti szüneteket is uralják az iskolákban.
Vitathatatlan,hogynemmindenidevágó,ismert
alkotásoperála legmélyebbtudományosered-
ményekkel, de számos bennük szereplő tárgy-
kör–legyenszóbiológiai,kémiaivagypolitikai
vonatkozásokról – tökéletesen emberközelivé
és jól magyarázhatóvá válik általuk. a
Médiaterek szövegeinektanulságaszerintis,ha
az irodalomoktatás nyitna ezek felé a művek
felé,sokkalkisebbellenállásbaütközne,minta
diákoktólelevetávolesőművekvéltvagyvalós
fontosságának hangsúlyozásakor. Kétségtelen,
hogyahelyesválasztáshozmegfelelőfelkészült-
ségreésa spekulatív fikciós irodalombanvaló
jártasságra van szükség, az irányzatban rejlő,
környékünkönmindez ideig jószerévelkiakná-
zatlanlehetőségekazonbanóriásiak.

H. nagy Péter publicisztikái transzmediális
dimenzióbanmozognak,nemkezelikszeparál-
tanazegyesművészetekhezkötődőeredménye-
ket;hogyközoktatásunkmindmáignemígytesz,
azlemaradásánakbizonyítéka.aMédiaterek és
számosfriss,témábavágómunkatanulságaaz,
hogytalánnemiscsakazirodalomoktatásmeg-
újításán kellene gondolkodnunk – és munkál-
kodnunk is, természetesen–,hanemkiterjesz-

teniannakhatáraitakultúraegyébterületeifelé
is.ahatároklebontásánakkorátéljük–mégha
helyenként nagynak tűnik is az ellenállás –,
országhatárokét,művészet-éstudományhatáro-
két,azegyesdiszciplínákköztihatárátlépésés
kommunikáció hangsúlyozása pedig, ne feled-
jük,akritikaigondolkodásfejlesztésénekegyik
alapjátjelenti.

H.nagyPéterlegújabbmunkájaiserretanít
bennünket. nyitottságra és szakmai önfejlesz-
tésre,sarra,hogyazidegencsakaddigidegen,
amíg az idegenségét hangsúlyozzuk. Ha köze-
lebbmegyünkhozzá,ésúgyvesszükszemügyre,
ezatávolságmegszűnik,afelfedezéseinkpedig
az előrehaladás újabb lépcsőfokai lehetnek.
amitpedigaladygagárólkészült,On the Edge
címűfilmnarrációjábólőmagaisidéz:

[E]gy erős [karakter], aki azt hirdeti, hogy
használdatehetségedetésadottságaidarra,
hogymásokatösztönözz,ahogyők isösztö-
nöznektéged.(44.p.)

…azráisérvényes.Mostötvenolyanírástada
kezünkbe–bizonyosannemvéletlenülötvene-
dik születésnapja alkalmából épp –, amelyek
mindegyikeezttámasztjaalá:gondolkodásraés
továbbgondolásraösztönözminket.

Baka L. Patrik

Csernicskóistván:Fényekésárnyak.Kárpátalja
nyelvi tájképéből. ungvár, autdor-shark, 2019,
240p.

a közelmúltban látott napvilágot Csernicskó
istvánFények és árnyak.Kárpátalja nyelvi tájké-
péből címetviselőkötete,melyamintazakötet
fülszövegébőlkiderül,„nemarégiónyelvitájké-
pének teljesés részletes leírása,hanemolyan
tanulmányok gyűjteménye, amelyek szorosan
kapcsolódnakanyelvpolitikaésanyelvi tájkép
témaköréhez”.

a kötet élén álló, az Előszó helyett címet
viselőfejezetbenaszerzőrögzíti,hogymunkájá-
ban a gazdag szakirodalmi megalapozottság
miattnemkívánfoglalkoznianyelvitájképfogal-
mávaléskutatástörténetével,ehelyettazzalpró-
bálkozikmeg,hogy„alehetőségekhezésaren-

könyvek 165
Fó

ruM
Társadalom

tudom
ányiszem

le,XXi.évfolyam
2019/2,som

orja



delkezésreállóforrásokhozmérten–anyelvpo-
litika elméleti keretein belül mutassa be
Kárpátaljanyelvitájképénekbizonyosvetületeit”
(8. p.). azt is hangsúlyozza, hogy célja nem a
régiónyelvitájképénekmindenrekiterjedőleírá-
sa,hanemanyelvpolitikaidöntésekéscselekvé-
sekmögöttmeghúzódónyelviideológiákfeltárá-
sa, értelmezése, amely révén az olvasó köze-
lebb juthat „amaKárpátaljaként ismert régió-
banzajlónyelvi,nyelvpolitikaifolyamatokmegér-
téséhez”ésahhoz,hogyezekmikéntrealizálód-
nakarégiónyelvitájképében.

azelső,többalfejezetretagoltfejezetA nyel-
vi tájkép történeti szempontú elemzése: nyelv-
politika és nyelvideológiák a papírpénzeken
címetviseli.CsernicskóistvánaNyelv politika és
nyelvi tájkép összefonódásakapcsánmegjegyzi:
„az,hogymilyennyelvekéshogyanjelenhetnek,
illetve jelennekmega táganértelmezettnyelvi
tájképben, jelzi az adott állam nyelvpolitikai
törekvéseit,valamintinformációkatszolgáltata
társadalomszámáraahatalomnyelviattitűdjei-
ről, ideológiáiról.” (8.p.)ugyanakkoreztkiegé-
szítendőarrólisemlítésttesz,hogy„aközvetíte-
ni kívánt kép természetesen nem feltétlenül
tárja elénk a nyelvpolitika valós céljait, hisz a
közvélemény felé közvetített kép nem mindig
egyezikmegaháttérbenmaradóvalóspolitikai
motivációkkal”(13.p.).anyelvitájképvizsgála-
tának kialakulóban lévő módszertana miatt a
szerzőamellettA módszer mellettdönt,hogyaz
1900-tól napjainkig használatos bankjegyeken
megjelenő nyelveket, ezek elrendezését, egy-
máshoz való viszonyát kvantitatív és kvalitatív
elemzésnek veti alá (13–14. p.). A Kárpátalja
mint kutatási terep címet viselő alfejezetben
Kárpátalját a huszadik században bekövetke-
zett államfordulatok okán alkalmasnak tekinti
arra, hogy a nyelvi tájkép változásai alapján
bemutathatólegyenaközpontihatalmaknyelv-
politikája.Kiemeliaztis,hogy„azállamfordula-
tok – rövid átmeneti időszakok után –mindig
együttjártakaforgalombanlévőfizetőeszközök
cseréjével is”, sennekokánaKárpátaljánélő
idősebb generáció tagjai életük során „az
osztrák–Magyar Monarchia koronájával, a
CsehszlovákKöztársaságkoronájával,aMagyar
Királyság pengőjével, a szovjet szocialista
Köztársaságok szövetsége rubeljével, majd
ukrajnahrivnyájával”isfizethettek(14–15.p.).

a következőalfejezetekbenA duális monarchia
bankjegyeinek,A cseh szlo vák korona,A magyar
pengő, A szovjet ru bel, illetve A független
Ukrajna fizetőeszközeinek nyelvi szempontú
bemutatásáttalálhatjaazolvasó.ittaszerzőaz
egyszerűleírásontúlmegvilágítjaazokatanyelv-
politikaimegfontolásokatis,amelyekmeghatá-
roztákanyelveknekabankókonvalószerepelte-
tési formáit. a fizetőeszközökhöz kapcsolódó
Kvan titatív elemzés címet viselő alfejezetben
Csernicskó istván a korábban bemutatott kor-
szakokpénzeszközeinmegjelenőnyelvekkelés
írásrendszerekkelkapcsolatosadatokatelemzi.
az egyes államok nyelvpolitikájának és nyelvi
ideológiáinak az alaposabb bemutatását végzi
el aKvalitatív elemzés: a nyelvideológiák és a
nyelvek hierarchikus viszonyai című alfejezet-
ben,melybőlaz iskiderül,hogy „apénztkibo-
csátóállamabankjegyektöbbnyelvűségévelazt
jelenítimeg,hogyandominálahivatalosnyelvaz
országbanhasználtmásnyelvekfölött”(33.p.).
Csernicskó istván véleménye szerint fontos
lehetmegvizsgálniaztis,hogyakorábbifödera-
tívberendezkedésűbirodalmakutódállamaiban
milyen fizetőeszközök vannak forgalomban,
ezért a Kitekintés: az utódállamok gyakorlata
címetviselőrövidalfejezetbenbemutatjaazegy-
kori osztrák–Magyar Monarchia és a szovjet-
unió területén létrejöttállamalakulatokbankje-
gyeineknyelvhasználatátis.azÖsszefoglalás és
diszkusszió alfejezetrávilágítarrais,hogyarégi-
óbanhagyományosanatöbbnyelvűpapírpénzek
voltakforgalomban(ezalólkivételtcsakafüg-
getlenukrajnanemzetivalutájaképez),ugyan-
akkor„atöbbnyelvűpapírpénzeketkiadóorszá-
gok is törekedtek arra, hogy az államszervező
nemzet nyelve domináns helyzetben legyen a
bankjegyeken”(36.p.).aKonklúzió arraajövő-
beliesetrekeresválaszt,hogymikéntjelen(het)-
nekmajdmeganyelvekazEu-hozésazeurozó-
náhozcsatlakozóukrajnaifizetőeszközökön.

amásodikfejezetA változás megragadása a
nyelvi tájképben: Kárpátalja példája címetviseli.
a fejezetBevezetőjéből kiderülaz,hogye rész
céljarávilágítaniarra,hogya„nyelvitájképkuta-
tásábannemcsupánakvantitatívmódszerhoz-
hatértékelhetőeredményeket;akvalitatívelem-
zés,egy-egyfelvételszemiotikaijellemzőinekfel-
tárása révén hasznos információkra tehetünk
szert a közösségben használatos nyelvek és
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beszélőik helyzetéről, a nyelvek hierarchikus
viszonyainak (át)alakulásáról” (41. p.). a
Maradandóság és változás a nyelvi tájképben
címűalfejezetkereteiközöttaszerzőakárpátal-
jaizsidósághozköthetőhébernyelvűfeliratokra
hívja fel a figyelmet,melyek jó tükrözik azt is,
hogya „tájképbizonyos tekintetben lassabban
változik,mintegy-egyrégió,helységlakosságá-
nak etnikai vagy nyelvi összetétele” (41. p.).
Csernicskó istvánugyanakkorarra is felhívjaa
figyelmet,hogy„másrésztazonbananyelvitáj-
képnagyongyorsanreagálaglobáliséslokális
gazdasági változásokra: egy-egymárka eltűné-
se/megjelenése,azüzletektulajdonos-és/vagy
profilváltása, a kirakatok, cégtáblák, reklámok
lecseréléserendszeresenátalakítjaanyelvitáj-
képet” (44. p.). az ilyen jellegű változásokat
kívánja bemutatni A változás és az átmenet
megjelenése fotókon, dokumentumokon című
alfejezet. a fentiekhez kapcsolódóKövetkezte -
tések között a szerző azt ismegjegyzi, hogy a
„bemutatott dokumentumok, fotók arra hívják
felafigyelmet,hogyanagypolitikaváltozásai,a
nyelvpolitikaidöntésekmilyenhirtelenalkalmaz-
kodástkövetelnekmegazadotthelyenés idő-
benélőemberektől;arrafigyelmeztetnek,hogy
a (nyelv)politikai döntések közvetlen hatással
vannakazemberekéletére,munkájára”(57.p.).

akövetkezőfejezetA szovjet Kárpátalja nyel-
vi tájképétkívánjabemutatni.A szovjet nyelvpo-
litika sajátosságaitvizsgálóéselemzőalfejezet-
ből az olvasó megtudhatja például azt, hogy
milyenindokokkalkapottazorosznyelvprivilegi-
záltszerepet,illetveaztis,hogyatagköztársasá-
goknak és az azokban élő kisebbségi népcso-
portoknakmilyenlehetőségeikvoltakakisebb-
ségi anyanyelvhasználatra. Csernicskó istván
felhívjaafigyelmetarra is,hogy„aszovjetunió
nemvoltnemzetállamvagynemzetihomogeni-
tásra törekvő klasszikus nemzetiesítő állam. a
mindenkori szovjet pártvezetés törekedett
ugyanazoroszdominanciamegteremtésére,az
orosz nyelv funkcióinak kiterjesztésére, s az
orosznyelvetmintatársadalmimobilitásegyik
eszközét kínálta a polgárok számára, de az
országotmindvégigsoknemzetiségű,etnikailag
heterogén,föderatívállamkéntdefiniálták”(64.
p.).akövetkezőalfejezetA szovjet nyelvpolitika
ukrajnai értékeléséről szól, melyben a szerző
kiemeli,hogyakutatókjelentősrészeerőszakos

oroszosításkéntértékeliaszovjetnyelvpolitikát,
mások viszont a szovjetunió gyarmataként
tekintenekukrajnára.Felhívjaafigyelmetazon-
banarrais,hogyha„történetiszempontból–a
rendelkezésreálló forrásokalapján–megvizs-
gáljuk, milyen volt Kárpátalja nyelvi tájképe a
szovjetunió fennállása idején, az ukrán nyelvi
genocídiumraésalingvicizmusravonatkozóállí-
tások mindenképpen finomításra, árnyalásra
szorulnak”(69.p.).A szovjet nyelvpolitika tükrö-
ződése Kárpátalja nyelvi tájképében: az ukrán
nyelv a nyilvános térben címet viselőalfejezet-
benmegállapításrakerül,hogy„aszovjetszövet-
ségitagköztársaságoknévadónemzetiségeinek
nyelvei– jellemzőenazoroszmellett–megje-
lentekazideológiaijelszavakattartalmazóköz-
területifeliratokon,lózungokon,plakátokon,sőt
egyes személyes okmányokon, dokumentumo-
kon,hivataliűrlapokonstb.”(69.p.).abemuta-
tottdokumentumokjólmutatjákaztis,hogyaz
oroszmellettazukránnyelvjelenvolthivatalos
okmányokon,személyesiratokonésanyilvános
térben is. a következő, A szovjet nyelvpolitika
tükröződése Kárpátalja nyelvi tájképében: a
magyar nyelv a nyilvános térben címet viselő
alfejezetbenolyanpéldákkerülnekbemutatás-
ra,melyek jól illusztráljákazt is,hogybizonyos
mértékigamagyarnyelv is jelenvoltaszovjet
korszakkárpátaljainyelvitájképében,igaz,„leg-
gyakrabban a szovjet propaganda hordozója-
ként” (97. p.). az alfejezetben külön figyelmet
kap a hivatalos (MsK, azazuTC+3) és a helyi
(CET, vagyis uTC+1) idő közötti 2 órás eltérés
bemutatása is, mely egy sajátos időérzékelési
stratégiátalakítottkiKárpátalján,smegjelenika
helyi plakátokon, meghívókon is (109. p.). az
Összefoglalásban a szerző hangsúlyozza, hogy
„átkellértékelnünkazukránnyelvészetiszakiro-
dalombanközhelyszerűenismételgetettállítást,
melyszerintaszovjethatóságokoroszosítópoli-
tikájaszinteteljesenkiszorítottaazukránnyel-
vetamindennapokból, illetveamely szerintaz
orosznyelvhasználatakizárólagosvoltapoliti-
kaiésközélet,valamintakultúraéstudomány
mindenterületén,ésazukránszszKtöbbségi
lakosságánaknyelveszinteteljeseneltűntanyil-
vánostérből”(110.p.).

Az állam alatti szint szerepe a nyelvi tájkép
és a nyelvpolitika alakításában címet viselő,
negyedik fejezetelsőalfejezeteaNyelvpo li tika,
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nyelvi tájkép és nacionalizmus kapcsolatával
foglalkozik.azAlulról szerveződő nacionalizmus
címűalfejezetolyaneseteketmutatbe,amikora
nyelvi tájkép „korrekciója” (bizonyosnyelvű fel-
iratok törlése vagymás nyelvű formákkal való
kiegészítése)magánakciókeredményekénttör-
tént meg. aNacionalizmus a középső szinten
címűalfejezetbenCsernicskóistvánkiemeliazt,
hogy„akétmagyarpolitikaipárthozkapcsolódó
helynévtáblák, illetőleg a magyarországi »im-
port« következtében a régióban megjelenő
rovásírásos feliratoknem illeszthetők tipikusan
sematop-down,sempedigabottomuptípusú
feliratokhoz. Ezek a kiírások a középső szintet
képviselik:nemukrajna,ésnemMagyarország
jelenikmegáltalukaktorkéntakárpátaljainyelvi
tájképben,hanemarégiómagyarérdekvédelmi
szervezetei, illetve a magyarországi jobboldali
civil és politikai mozgalmak” (122. p.). Kon -
klúziókéntmegfogalmazvaaszerzőaztishang-
súlyozza,hogy„anyelvpolitikaésanyelvitájkép
alakításában ma már korántsem kizárólag a
három klasszikus szereplő (a nemzetállam, az
anyaország és az intézményesült nemzeti
kisebbség)veszrészt”(123.p.).

azötödikfejezetaNyelv, gazdaság, társada-
lom: globális nyelvek Kárpátalja magyarok lakta
végeinek nyelvi tájképében címet viseli. a
Bevezetőbenmeghatározásrakerülafejezetfő
célja,mégpedig az, hogy rövidenérzékeltesse,
miként„alakítjákazabszolútmagyartöbbségű
kárpátaljai településeknyelvi tájképétagazda-
ságiérdekekésviszonyok,azegyesnyelvek(vélt
vagyvalós)gazdaságiértéke,presztízse”,illetve,
hogy „Kárpátalja jellemzően magyarok lakta
részeinek nyelvi tájképét a nyelv és gazdaság
összefüggési rendszerében kívánja tárgyalni”
(124.p.).azAdatok kapcsánCsernicskóistván
megjegyzi, hogy „a nyelvi ideológiáknak és a
nyelvitájképnekagazdaság, illetveaturisztika
szempontjából történőelemzése fényt deríthet
arra,hogymiért jelennekmegegyesnyelveka
nyilvános térben és hogyan válnak áruvá és
másokatmiérttávolítanakelanyelvitájképből”
(125. p.). A nyugati életérzés szimbóluma: az
angol nyelv megjelenése Kárpátalja magyarok
lakta területein címetviselőalfejezetbenaszer-
zőfelhívjaafigyelmetarraazérdekestényreis,
melyszerint„azukrajnainemzetépítésegyikki-
emeltprojektjeaminélerősebbpozíciókkivívá-

saazukránnyelvszámára”ésennekellenérea
„hatóságokat és a közvéleményt (egyelőre?)
nemaggasztjaazangolegyreerősebbtérhódítá-
sa ukrajnában” (126. p.), s ez valószínűleg
annakisbetudható,hogy„ebbenafolyamatban
az angol nem a veszélyeztetett ukrán nyelvet
fenyegetőglobálisvilágnyelvként,hanemanyu-
gatiintegrációésaszovjetvilágbólvalókiszaka-
dás egyik szimbólumaként jelenik meg” (127.
p.). a fejezet gazdagon illusztrált példákkal
mutatjabe,hogymilyenformábanéshelyeken
is jelenhetnekmeg, az elsősorbana külföldről
érkezővendégeketsegíteniésmegcéloznikívá-
nóangolnyelvű feliratok.akövetkezőalfejezet
Az orosz nyelv Kárpátalja magyarok lakta sávjá-
ban címetviseli,segyebekközöttolyanjelensé-
gekremutatrá,mintpéldáulaz,hogyaz„orosz
nyelvűfeliratoknakegyrészemindenbizonnyal
mégaszovjetkorszakbólmaradtmeg”(141.p.).
ugyanakkoraztiskiemeli,hogyorosznyelvűfel-
iratokújonnan történőkikerülésepedigannak
tudhatóbe,hogya„Kárpátaljamagyaroklakta
részeireérkezőszláv turisták jelentős részeaz
orosz nyelvet használja” (143. p.). Csernicskó
istvánarraisfelhívjaazolvasófigyelmét,hogya
kárpátaljaimagyarokáltalkihelyezett,ssokszor
a„hiányosorosznyelvtudásróltanúskodófelira-
tokalapjánolyanoroszul beszélőkre következ-
tethetünk, akik a várható gazdasági előnyök
kedvéérthelyeztékkiazorosznyelvűtáblákat”
(145.p.).Ezekalapjánaszerzőaztakövetkez-
tetést vonja le, hogy „a gazdasági realitások
tehátidőnkéntfelülírják,vagylegalábbisárnyal-
ják a politikai érdekeket és – a nyilvános tér
magyardominanciájáratörekvő–nemzetiérzel-
meket” (149. p.). a Kitekintés, párhuzamok
címűalfejezetPetterilaihonen2013-askutatá-
sára alapozva „egy-egy olyan dél-szlovákiai
(Vásárút), székelyföldi (Csíkszentdomonkos) és
kárpátaljai(Mezőkaszony)falutmutatbe,ahola
településenbelüliszóbelikommunikációnyelve
egyöntetűenmagyar, illetve egy-egy olyan falut
(réte,aldoboly,Visk),amelyetszóbelikétnyelvű-
ségjellemez”(150.p.).azittnyertadatokelem-
zéserévénleszögezi,hogy„azabszolútmagyar
domináns nyelvi tájkép csupán illúzió,még az
egyébként abszolútmagyar többségű települé-
seken is” (151. p.). a Társadalmi implikációk
alfejezet a korábbi cenzusok nyelvismeretre
vonatkozóadataialapjánmutatjabeéselemzia
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kárpátaljaimagyaroknyelvtudását,hangsúlyoz-
va azt, hogy „a nyelvtudás jelentősen erősíti a
kárpátaljai magyarok munkaerő-piaci pozícióit,
ésnövelimobilitásiesélyeit,lehetőségeit”(151–
152.p.),sezért„haatöbbnyelvűkörnyezetben
javítaniszeretnénkakárpátaljaimagyarokgaz-
daságihelyzetén,akkoranyelvoktatásazaterü-
let,ahováfeltétlenülérdemesinvesztálni”(155.
p.).Kon klúziókéntaszerzőarrahívja fel figyel-
met, hogy „a kárpátaljai magyarok hiányos
ukrán,oroszésangolnyelviismereteimegnehe-
zítik azt, hogy a közösség könnyen profitáljon
Kárpátalja gazdasági, turisztikai felértékelődé-
séből”,főlegakkor,hafigyelembevesszükazta
tényt is, hogy „a kárpátaljai szlávok körében
fokozatosan nő amagyarul valamilyen szinten
beszélőkszáma”(157.p.).

a hatodik, a Szeparatizmus vagy valami
más? A kisebbségi nyelvek és/vagy regionális
nyelvváltozatok átértékelése című fejezet első
alfejezeteA nyelv mint áru címetviseli,sebben
kerülnek kijelölésre a fejezetbenbemutatni és
elemeznikívántnyelviadatok.aKárpátalja szláv
lakossága című alfejezet a régióban élő szláv
lakosságbetelepüléséről,illetveazelmúltévszá-
zadbanvégbementnyelviéspolitikaiberendez-
kedéséről ad számot. a következő alfejezet a
Ruszin reneszánsz Kárpátalján, melyből meg-
tudhatja az olvasó azt is, hogy a kárpátaljai
ruszinsztenderdkodifikációjaannakellenéreis
folyamatbanvan,hogya„hivatalosukrajnaiaka-
démiaiálláspontnemismerielaruszinetnikum
és nyelv önállóságát” (165. p.). Csernicskó
istván azt is kiemeli, hogy „a modern ruszin
reneszánszKárpátaljánazonbansokkalinkább
felülről kezdeményezett értelmiségi projekt,
mintsemalulróljövő,szélestömegbázissalren-
delkezőmozgalom”(166.p.).akövetkezőalfeje-
zet,A turizmus mint kitörési pont, arrahívjafela
figyelmet,hogyaKrímelvesztéseutánjelentős
mértékbenmegnőttKárpátaljaturisztikaivonz-
ereje, s ebben jelentős szerepe van a térség
nyelvi sajátosságainak is. A nyelv(járás) mint
egzotikum címet viselő alfejezetben a szerző
olyan speciális, elsősorban interneten elérhető
szótárakat,szószedeteket,oldalakatésvideóso-
rozatokatmutatbe,melyekahelyinyelvváltoza-
toksajátosságaitmutatjákbe,s ígyaturizmus
szempontjából is jelentős reklámértékük van
(170.p.).a„turizmusszervesrészeagasztronó-

mia”, s így a Jellegzetes ízek és ízes szavak
ugyancsak komoly szereppel bírnakKárpátalja
turisztikai felemelkedésében.azalfejezetbena
régióban megrendezésre kerülő gasztronómiai
fesztiválok,egy,aszűkrégiónépiételeitnépsze-
rűsítőszakácskönyv,illetveahelyiéttermekétel-
kínálata kerül bemutatásra, ami kapcsán
Csernicskóistvántalálóanjegyzimegazt,hogy
„a pacal, rakott krumpli, babgulyás, lacipecse-
nyestb.szavakakkorismegfejthetetlenekakár-
pátaljaikonyhátés/vagyamagyarnyelvetnem
ismerőkszámára,hacirillbetűkkelírjákkiőket”
(172.p.).A helyi szláv dialektusok a populáris
kultúrában valóelőfordulásait,illetveA kárpátal-
jai nyelvjárások és a magas kultúra kapcsolatait
mutatjákbeakövetkezőalfejezetek.A dialektu-
sok a politikai kampányban és a közterületi rek-
lámokban is megjelennek, s így talán már az
semmeglepő,hogyegy,azinternetennagynép-
szerűségnekörvendőtörténetbenfelhasználás-
rakerültekA kárpátaljai nyelvváltozatok a „haza
védelmében” is. a fejezetet záró Összefog la -
lásbanaszerzőarraisfelhívjaafigyelmet,hogy
„aregionálisnyelvváltozatokaregionalizációés
a globalizáció keretében a központosító, egy-
nyelvűésegynormájúnyelvpolitikaellenébenis
szert tehetnek gazdaságilag konvertálható
értékre, és nemcsak a turizmus területén,
hanempéldáulaszépirodalomban,akönnyűze-
nében, a reklámiparban vagy épp a politikai
kampányoksorán”(188.p.).

„A múltat végképp eltörölni”, avagy ideoló-
giai csata a nevek frontján a 21. századi
Ukrajnában címet viselő hetedik fejezet az
ukrajnában zajló dekommunizációs folyamato-
katmutatjabe.aMúlt és jelen terhei címűalfe-
jezetbenCsernicskóistvánleírja,hogyafejezet
kereteinbelül„anégydekommunizációstörvény
közül eggyel, illetve annak a földrajzi nevekre
gyakorolthatásaival”kívánfoglalkozni,sezalap-
ján próbálja meg bemutatni azt, hogy miként
„alakítjaátanyelvitájképetanyelviideológiák-
kal szoros kapcsolatban álló felülről vezérelt
nemzetépítés”(189.p.).aNem ér a nevük című
alfejezetaztmutatjabe,hogyadekommunizáci-
ós törvény értelmében milyen szempontok és
milyen eljárásrend szerint kell végrehajtani a
megyék, járások és települések átnevezését,
illetvekitérarra is,hogymelyekazokanevek,
amelyekatörvényértelmébentiltólistárakerül-
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tek. az Egy kommunista esete Szent Péterrel
címet viselő alfejezet egy, a Dnyipropetrovszk
városújnevérevonatkozó javaslatotmutatbe,
aminek az elfogadása esetén a város új neve
(nem tévedés!) Dnyipropetrovszk lett volna. a
Leninből Lennon című alfejezet arról kíván
képetadni,hogyKárpátaljánmikéntzajlottakle
adekommunizációstörvényáltalelrendeltátne-
vezések. a következő alfejezetek a Le az oro-
szokkal,illetveaCuius regio, eius nomen címet
viselik, s rávilágítanakpéldául arra is, hogy „a
földrajziésközterületinevek törvénybenelőírt,
kötelezőmegváltoztatása szerves részeanév-
anyagraiskiterjedőnyelvpolitikánakésnyelvter-
vezésnek, amelynek célja a mentális térkép
átalakítása,avalóságátkonstruálása,különbö-
ző politikai és nyelvi ideológiák alapján” (203.
p.).azutolsóalfejezetazUralja-e a jövőt, aki a
múltat uralja? kérdésrekeresiaválaszt.akér-
déskapcsánCsernicskó istvánarrahívja fela
figyelmet,hogy„azasszimilációsnyelvpolitikaés
anyelvitájképfelülről,rendeletiútonvéghezvitt
átalakításanemfeltétlenülleszelegendőahhoz,
hogyukrajnahomogénnemzetállammáváljék”
(205.p.).

Utószó helyett aszerzőakorábbanbemuta-
tottéselemzettanyagokalapjánszámosfontos
következtetéstvonle,egyebekközöttazt,hogy
„a gazdaságpolitikai realitásokat is figyelembe
vevő nyelvpolitika és a nyelvi tájkép alakulása
közötttehátszorosazösszefüggés”(208.p.).

akötetetterjedelmesirodalomjegyzék(több
minthúszoldal)ésaszemléltetéseszközéülfel-
használt 180 fénykép forráslistája, valamint a
közölt írások első megjelenési helyét rögzítő
jegyzékzárja.

aMagyarTudományosakadémiatámogatá-
sávalnapvilágot látottkiadványértékétésfon-
tosságátazisjólmutatja,hogyakézirat2018-
ban a „gEnius” jótékonysági alapítvány soós
Kálmán Ösztöndíjpályázat jegyzettámogatási
ösztöndíjátiselnyerte.

a240oldalas,mélytudományosmegalapo-
zottságaellenéreisolvasmányosmunkaanyel-
vészekenkívülatörténészekésalaikusolvasók
érdeklődéséreisjoggaltarthatszámot.aköteta
Hodinka antal nyelvészeti Kutatóközpont
http://hodinkaintezet.uz.ua/ címen elérhető
oldalán(azintézetáltalkiadottmáspublikációk-
kal egyetemben) szabadon hozzáférhető:

http://hodinkaintezet.uz.ua/ wp-content/uplo-
ads/2019/04/Fenyek_rnyak_teljes.pdf

Gazdag Vilmos

Petrogalli oszkár: Mankón járó demokrácia.
Írások, beszédek, nyilatkozatok. Összeállította,
szerkesztette, jegyzetekkelelláttaésazelőszót
írta Filep Tamás gusztáv. somorja, Fórum
Kisebbségkutatóintézet,2018,348p./Fontes
historiaehungarorum,8./

akétháborúköztiszlovákiai(vagyahogyakkor
mondták:szlovenszkói)magyaridőszakrólnincs
átfogómonográfiánk,s jórésztfeltérképezetlen
területről van szó. a rendszerváltás előtti idő-
szakbanmindenekelőtt a kisebbségi irodalom-
ésművelődéstörténetképezettkivételt,elsősor-
banTurczellajosmunkásságánakköszönhető-
en.aközéletvagyapolitikaazonban–főkénta
levéltárikutatásokhiányamiatt–csakmarginá-
lisan képezte amondott időszakkal foglalkozó
szakemberek érdeklődését, kivételt egyedül a
baloldali sarlómozgalom feltérképezése jelen-
tett. (Paradox módon ma éppen a sarlóval,
annakmai, revideáltmegítélésévelnemfoglal-
koznakérdemben–azegyBajcsiildikókivételé-
vel.) Örvendetes viszont, hogy a katolikus
Prohászka Körök megismerését egyre több
tanulmánytűzikicéljául.sajnos,nemfeldolgo-
zottasajtótörténetesem,különösenalegtekin-
télyesebb országos napilap, a Prágai Magyar
Hírlap feldolgozásaésértékelésehiányzik (bár
most már, hogy a Fórum Kisebbségkutató
intézetdigitalizáltasadatbankjábanhozzáférhe-
tővétettealapot,nyilvánetérenismegindulnak
a kutatások). a kortárs kutatások eredményei
maisnéhánytörténésznevéhezkötődnek,töb-
bekköztFilepTamáséhozéssokrétűmunkássá-
gához,őegyebekmellettmonográfiátírtTörköly
józsefről,aMagyarnemzetiPártelnökéről,kép-
viselőről és szenátorról. Molnár imre munkái
Esterházyjánosnak,apolitikusnakamegisme-
résétszolgálják,asimonattila–Tóthlászlószer-
zőpárospedigapolitikusésművelődésszervező
szent-ivány józsefről írt monográfiát. E három
ismert szlovenszkói politikuson kívül másokról
ez ideig nem születtek átfogó munkák.
KiemelendőmégangyalBélakétdokumentum-
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