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NYELVHASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
A KÁRPÁTALJAI MAGYAROKNAK
A nyelvet a használat élteti. A kisebbségi nyelvek számára (mint amilyen
a magyar nyelv Kárpátalján) a használat lehetõségét az állam által biztosított jogi keret teremti meg. Pontosabban fogalmazva mégsem önmagában
csak ez: sok múlik ugyanis az állampolgárok jogismeretén és tudatos hozzáállásán is a jogok érvényre juttatása terén  olvashatjuk a 2014 tavaszán,
a Bethlen Gábor Alapkezelõ Zrt. gondozásában, a budapesti Nemzetpolitikai Kutatóintézet, a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar
Fõiskola és Hodinka Antal Intézet együttmûködéseként létrejövõ, Budapesten megjelent Nyelvi jogaink és lehetõségeink. Útmutató és tájékoztató
a nyelvtörvény gyakorlati alkalmazásához kárpátaljai magyaroknak c. kiadvány bevezetõjében. A három szerzõ  Beregszászi Anikó és Csernicskó
István, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fõiskola két oktatója, illetve Ferenc Viktória, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársa  munkája a 2012-ben elfogadott Ukrajna törvénye az állami nyelvpolitika alapjairól címû jogszabályhoz készített tájékoztató. A Nyelvi jogaink és lehetõségeink címû füzet a vajdasági (Beretka 2011), az erdélyi (Bogdán
Mohácsek szerk. 2012) és felvidéki (CúthHoronyLancz 2010, 2012),
hasonló céllal készült anyanyelv-használati útmutatók sorát bõvíti.
A nyelvtörvénnyel kapcsolatban Csernicskó István és Tóth Mihály tollából már született egy orosz nyelvû tudományos kommentár (Tóth
Csernicskó 2013), ugyanakkor vitathatatlan, hogy szükség volt egy magyar nyelvû nyelvi-jogi tájékoztatóra, mely kifejezetten a kárpátaljai magyar közösség számára nyújt segítséget, útmutatást, tanácsot a jogszabályban foglaltak gyakorlati alkalmazásához.
A füzet megjelenésének miértjét a szerzõk a következõképpen fogalmazzák meg: Ha nem ismerjük nyelvi jogainkat, és nem használjuk az
anyanyelvünket a lehetõ legtöbb helyzetben, a nyelv visszaszorul, s talán a
gyermekeink, unokáink számára már nem lesz természetes, hogy Kárpátalján a magyar nyelvhasználatnak történelmi hagyományai, intézményrend54
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szerei vannak. A kiadvány célja, hogy a kárpátaljai magyar nyelvhasználót megismertesse a nyelvi jogaival, anyanyelv-használatának lehetõségeivel a különbözõ színtereken, emellett arra ösztönzi az olvasót, éljenek nyelvi
jogaikkal, használják ki a nyelvtörvény adta lehetõségeket.
A szerzõk a jogszabály vonatkozó cikkelyeire, bekezdéseire hivatkozva,
közérthetõ formában válaszolják meg azokat a kérdéseket, melyekrõl úgy
gondolják, a nyelvhasználóban felmerülhetnek. Az élet különbözõ területein
felmerülõ nyelvhasználati kérdések mellett az olvasó megtudhatja, mely nyelvekre terjed ki a jogszabály hatálya, hol hatályosak törvény regionális vagy
kisebbségi nyelvekre vonatkozó rendelkezései, megismerkedhet a 2001-es
népszámlálás Ukrajna és Kárpátalja anyanyelvi összetételével kapcsolatos
adataival. Megtudhatjuk például, hogy a törvény értelmében a magyar nyelv
egyike Ukrajna regionális vagy kisebbségi nyelveinek. Azt is bemutatják a
szerzõk, hogy Kárpátalján mely közigazgatási egységeken belül éri el a magyar anyanyelvûek száma a jogszabály által ahhoz elõírt 10%-os arányt, hogy
az használható legyen az állami és önkormányzati hivatalokban, a közéletben
stb. A megyei szint mellett a magyar anyanyelvûek aránya 4 járásban (Beregszászi, Munkácsi, Nagyszõlõsi és Ungvári), 2 megyei alárendeltségû városban (Beregszász, Csap), 2 járási székhelyen (Nagyszõlõs, Técsõ), valamint 69 falusi, nagyközségi önkormányzat területén (106 faluban, nagyközségben) éri el azt az arányt, amely ahhoz szükséges, hogy a jogszabály rendelkezései kiterjedjenek anyanyelvünkre az adott közigazgatási egység területén (12. old.) Emellett a törvény elemzése mellett sok hasznos és érdekes
információt tartalmazó kiadvány felsorolja azokat a kárpátaljai településeket
is, ahol más kisebbségi nyelv is regionális nyelvi státussal rendelkezik (pl. a
szlovák az ungvári járási Õrdarma községben, az orosz Ungváron, Munkácson és Csapon, stb.). Mindezek bemutatását táblázatokkal, térképekkel teszik szemléletesebbé.
Az olvasót konkrét kérdések és válaszok formájában ismertetik meg a
jogszabályban foglaltakkal. Megtudhatjuk, hogy a nyelvtörvény milyen nyelvhasználati lehetõségeket biztosít az önkormányzatoknak, egyházaknak, civil
szervezeteknek, egy egyszerû állampolgárnak. Olvashatunk arról, hogy hol
kötelezõ kitenni a kétnyelvû helységnév- és utcanévtáblákat; használható-e a
magyar nyelv a hivatali ügyintézésben szóban és írásban; lehetnek-e kétnyelvû pecsétek és formanyomtatványok; egy vállalkozó hirdetheti-e magyar
nyelven a szolgáltatásait; a különbözõ közéleti színtereken (rendõrség, tûzoltóság, kórház, bank stb.) használható-e a magyar nyelv stb.
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A füzet végén megtalálható az Ukrajna törvénye az állami nyelvpolitika
alapjairól címû jogszabály teljes ukrán nyelvû szövege, mellette a magyar
nyelvû fordítása. Mivel az útmutatóban végig hivatkoznak a szerzõk a jogszabály megfelelõ cikkelyeire, bekezdéseire, így maga az olvasó is könnyedén
utána olvashat a törvény vonatkozó részeinek.
A kiadvány lapjait egy- és kétnyelvû feliratokról készített fotók színesítik, ezáltal is rávilágítva a kárpátaljai többnyelvû valóságra.
A Nyelvi jogaink és lehetõségeink füzet hiánypótló kiadvány. Közérthetõ módon, olvasmányosan ismertet meg minket, kárpátaljai magyar anyanyelvûeket, mint ahogy a címben is szerepel, nyelvi jogainkkal és lehetõségeinkkel, nem titkolva azt a célt, miszerint arra buzdítják az olvasót: éljünk
jogainkkal! Hiányosságaként talán az említhetõ meg, hogy nincs benne a
keresést megkönnyítõ tárgymutató.
Az útmutatót a Kárpátalja Magyar Pedagógusszövetség közvetítésével
juttatják el a könyvtárakba, az oktatási intézményekbe, az önkormányzatokhoz, társadalmi szervezetekhez. A tájékoztató anyaga elektronikusan is
elérhetõ, pdf formátumbn letölthetõ a Nemzetpolitikai Kutatóintézet, valamint a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fõiskola honlapjáról, illetve
a http://karpatalja.blog.hu/ weblaprol.
Beregszászi Anikó, Csernicskó István, Ferenc Viktória: Nyelvi jogaink és
lehetõségeink. Útmutató és tájékoztató a nyelvtörvény gyakorlati alkalmazásához kárpátaljai magyaroknak. Budapest: Bethlen Gábor Alapkezelõ Zrt.,
2014. 101 oldal.
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