
Ukrán nyelvû irodalmi folyóirat indult
Lengyelországban

Varhol, N.: Svâto i dlâ ukrainciv Pol’si. = Duklâ, 50. iè. 2002. 4. no. 71–72. p.

Lengyelországban 350 ezer ukrán és 100 ezer lemák (ruszin) él. Ez a kisebbség 1947-tõl
hosszú ideig zaklatásoknak és az ország északi régióiba történõ áttelepítésnek volt kité-
ve, ami azonosságtudatának fejlõdését igencsak hátravetette.

Ezek a körülmények különösen nagy jelentõséget kölcsönöznek az ukrán–lemák ki-
sebbségi lét valamennyi pozitív jelenségének, így nem utolsósorban annak is, hogy uk-
rán nyelvû irodalmi folyóirat indult az országban. Az Ukrán Irodalmi Köz (Ukrains”kij
Literaturnij Provulok) címen megjelent folyóirat régóta folyó kísérletezések örvendetes
végkifejlete. Ez az elegáns küllemû nemzetiségi lap végre fórumot biztosít a lengyelor-
szági ukrán-lemák költõk, prózaírók, valamint egyéb „filoszok” számára, akik eddig csu-
pán a Mi Szavunk (Naše slovo) heti magazinban publikálhattak. (Legfeljebb – baráti ala-
pon – a szlovákiai Duklâban.)

Az új folyóirat túlnyomó része a lengyelországi ukrán költõk verseit tartalmazza, illetve
megjelent köteteit ismerteti-méltatja. (Noha 1990 óta az országban nincs dotált kötet, csak
pénzhiány, mégis viszonylag sok az új verskötetek száma.) Akövetkezõk szerepelnek a kiad-
vány lapjain: O. Laps’kij, M. Luèak, I. Zlatokudr, I. Kirizzk, T. Karaboviè, S. Anoviè, U.
Mihalâk, A. Leonèuk, St. Trohanovs’ka, a lemák V. Graban és U. Gavriluk. Anézetek rovatban
érdekes A. Andrusiv tanulmánya, amelyben a szerzõ szerint emigrációban az azonosságtuda-
tot csak anyanyelvû versekkel lehet kifejezni, miközben egy-egy emigráns, „óhazával” foglal-
kozó prózája hatásos lehet a befogadó ország nyelvén is. Példaként A. Mel’nièukot hozza fel,
akinek ukrán témájú munkája angol nyelvû bestseller lett. A„versközpontúság” nyilvánvaló-
an csak az elsõ szám anyaggyûjtési nehézségei számlájára írható. Aszerkesztõségi ígérvény (a
szerkesztõbizottság elnöke T. Karaboviè, titkára L. Pušak) szerint ui. a szellemi életben hiány-
pótló folyóirat egyaránt fog közölni verset, prózát, fordításokat és recenziókat.

Futala Tibor 

A népszámlálás mint a családszerkezet kutatásának
fontos forrása

Herzánová, L’ubica: Sèítanie l’udu z roku 1930 ako prameò pri výskume štruktúry rodiny. 
= Slovenský národopis, 50. roè. 2002. 1. no. 25–44. p.

A szerzõ bevezetésként ismerteti a mai szlovák állam területét érintõ osztrák, magyar,
csehszlovák és szlovák népszámlálások jellegzetességeit, bõvülõ és egyre egzaktabb
módszereket követõ adatfelvételi gyakorlatát. Ezt a sort II. József 1781. évi cenzusa (je-
gyezzük meg: ezt a felvételt – jogosan – akkoriban sem nevezték-tekintették népszámlá-
lásnak, hanem összeírásnak, mert több is volt – adattartalmában –, meg kevesebb is a cen-
zusnál – a szerk.) nyitotta meg, és a 2001. évi szlovák cenzus zárta. A népszámlálások so-
rán olyan forrásanyag keletkezik, amely rálátást biztosít az adott terület lakosságának tel-
jes egészére egy adott idõpontban. E forrásanyag tudományos hasznosításának három
útja-módja van. Az egyik, amikor a statisztikai összegezéseket elemzik, a másik, amikor
az összeírási íveket, a harmadik pedig, amikor geneológiai megközelítést alkalmaznak.1030
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