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II. R!k"czi Ferenc K!rp!taljai Magyar F#iskola 

Ukrajna, Beregsz!sz 
 

A kárpátaljai magyar nyelvhasználati színtereket 

ért keleti szláv hatásról1 
 

Bevezetés 

A jelenlegi K!rp!talja ter$let%n besz%lt magyar nyelvv!ltozatok az %vsz!za-
dok sor!n peremnyelvj!r!si jelleg$kb#l fakad"an mindig is az intenz&v nyelvi 
kapcsolatok sz&nter%$l szolg!ltak (Csernicsk" 1995: 129�130, Lizanec 1970: 89), 

melyekre, ahogyan az egyetemes magyar nyelvre is, komoly hat!st gyakoroltak 
a keleti szl!v (legink!bb az orosz %s ukr!n) nyelvek. A Trianoni b%keszerz#d%s 
al!&r!s!t k'vet#en a ter$let magyar lakoss!ga kisebbs%gi n%pcsoportt! 
(Ablonczy�B!rdi 2010: 12; Zolt!n 2005: 25), nyelve pedig a mindenkori !llam-
nyelvnek al!rendelt kisebbs%gi nyelvv% v!lt.  

Az elm*lt k'zel m!sf%l %vsz!zad sor!n a ter$let t'bb !llamalakulat k'tel%k%-
be tartozott.2 Az !llami hovatartoz!ssal egy$tt a domin!ns nyelv is t'bbsz'r 
v!ltozott, aminek k'vetkezt%ben a k%t- %s t'bbnyelv+s%g term%szetes nyelvi 
folyamat.  

                                                           

1  Az Emberi Er#forr!sok Miniszt%riuma /j Nemzeti Kiv!l"s!g Programj!nak t!mogat!s!val 
k%sz$lt. 
2 Az egyes korszakokban a jelenlegi K!rp!talja ter$lete felett hatalmat gyakorl" !llamalakulatok 
%s az azokban !llamnyelvi st!tusszal b&r" nyelvek kapcs!n l!sd az 1. !br!t. 
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1. táblázat: Államnyelvi státusszal bíró nyelvek Kárpátalján (1867–2016) 

Forrás: Csernicskó 2013: 18; 435 (1. és 48. táblázat) 

A k!rp!taljai magyars!g " m!s hat!ron t#li magyar r$gi%k lakoss!g!hoz ha-

sonl%an " a kisebbs$gi l$tb&l ad%d%an a mindennapi kommunik!ci% sor!n az 

anyanyelve mellett k$nytelen a mindenkori !llamnyelve(ke)t is haszn!lni 

(Csernicsk%�M!rku 2007: 14), mely term$szetesen hat!ssal van az anyanyelvi 

kommunik!ci%ra is. Ugyanis az effajta m!sod- vagy !llamnyelvi hat!sok k'vet-

kezt$ben az egyes orsz!gokban a magyar nyelvnek saj!tos, k'nnyen azonos*tha-

t% jellegzetess$geket mutat% v!ltozatai alakultak ki (Szil!gyi N 2008: 105�106), 

melyek t'bb szempontb%l elt$rnek egym!st%l $s az anyaorsz!gi nyelvj!r!sokt%l 

is (Lansty!k�Szab%mih!ly 1997: 6).  

Az !llamnyelvi hat!s k'vetkezt$ben jelentkez& region!lis saj!toss!gok els&-

sorban a k'lcs'nszavak $s k%dv!lt!sok haszn!lat!ban, valamint a saj!tos n$v-

haszn!lati szok!sokban mutatkoznak meg legink!bb.  
 

Az államnyelvi hatás szerepe a kölcsönszavak meghonosodásában 
A k!rp!taljai magyar nyelvhaszn!latra nehezed& !llamnyelvi hat!s k$tr$t+ 

(erre vonatkoz%lag l!sd az 1. !br!t): az els& r$sze a term$szetes nyelvi kapcsola-

tok eredm$nyek$nt megval%sul% nyelvi jelens$g. A k!rp!taljai magyarok ugyan-

is mindennapi kapcsolatban !llnak a ter/leten $l& szl!v lakoss!ggal, s t&l/k elsa-

j!t*tanak bizonyos tev$kenys$geket, !tvesznek k/l'nf$le haszn!lati eszk'z'ket, 

s ezekkel egy/tt spont!n m%don megtanulj!k azok elnevez$seit is. Az !llam-

nyelvi hat!s m!sik, s sokkal intenz*vebben hat% oldala az !llamappar!tus !ltal 



65 

megtervezett. A k!rp!taljai magyars!g eset"ben ugyanis elrendelt kisebbs"gi 

k"tnyelv#s"gr$l van sz%. Vagyis a k&z&ss"g politikai okok miatt v!lt kisebbs"gi-

v", tagjainak t'lnyom% t&bbs"ge pedig !ltal!ban csak az iskol!ban tal!lkozik az 

!llamnyelvvel (Beregsz!szi�Csernicsk% 2003: 41), els$ nyelve (a magyar) jogilag 

al!rendelt helyzetben van az !llamnyelvhez (ukr!nhoz) k"pest (Csernicsk% 

1998a:198). Ezen k*v+l a k!rp!taljai magyars!g jelent$s r"sze magyar domin!ns 

k"tnyelv# (Beregsz!szi�Csernicsk% 2003: 40�41), azaz a priv!t szf"r!ban a ma-

gyar nyelv haszn!lata szinte kiz!r%lagos, m*g a form!lis sz*ntereken a nyelv-

haszn!lat az !llami szab!lyoz!s "s az egy"n nyelvtud!sa alapj!n realiz!l%dik. Ez 

azt jelenti, hogy a kisebbs"gi helyzet k&vetkezt"ben a k!rp!taljai magyarok csak 

korl!tozott szitu!ci%kban haszn!lhatj!k anyanyelv+ket, a form!lis szf"r!ban 

val% kommunik!ci% sor!n pedig k"nytelenek az !llamnyelvet, illetve az orosz 

nyelvet haszn!lni (Csernicsk% 1997: 88). Ut%bbi, ugyanis mint a volt Szovjetuni% 

nem hivatalos !llamnyelve az oktat!si rendszer minden fokozat!ban k&telez$ 

volt (Csernicsk% 1998a: 213, 2003: 67), s �a mai napig jelent$s befoly!ssal b*r 

a k&z"leti "s a hivatalos szf"r!ban� (M!rku 2008: 33). Ukrajna f+ggetlenn" v!l!-

s!val az ukr!n nyelv minden oktat!si int"zm"nyben, *gy a kisebbs"gi iskol!kban 

is k&telez$en oktatand% t!rggy! v!lt (Csernicsk% 1998b: 8; 1998c), illetve az 

ut%bbi "vek sor!n Ukrajn!ban t&bb olyan rendeletet is kiadtak, amelyek jelent$s 

m"rt"kben csonk*tj!k a kisebbs"gek oktat!si nyelvi jogait (Orosz 2010: 93� 106).  
 

 

1. ábra: Az államnyelvi hatás megnyilvánulási formái 

Saját szerkesztés 
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A kölcsönszavak meghonosodási folyamata 

A k!l"nb"z# nyelvhaszn$lati sz%ntereken jelentkez# m$sod- &s $llamnyelvi 

hat$sok, valamint az azok nyom$n meghonosodott k"lcs"nszavak megfigyel&se 

r&v&n figyelemmel k%s&rhet# az egyes szavak meghonosod$si folyamata is. Ezt 

a 2. $br$val tudjuk szeml&ltetni, amiben j'l kirajzol'dik az, hogy a k"lcs"nsza-

vak legnagyobb sz$mban a besz&lt nyelvi sz%ntereken honosodnak meg, s folya-

matosan cs"kken# sz$mmal haladnak v&gig a k!l"nb"z# %rott sz%ntereken $t 

a kodifik$ci'ig.  

 

2. ábra: A kölcsönszavak meghonosodási folyamata 

Saját szerkesztés 

A k"lcs"nszavak haszn$lata &s az adott k"z"ss&gben val' elfogadotts$ga fon-

tos mutat'k&nt szolg$lhat a nyelvi folyamatok vizsg$latakor is (l$sd az 3. $bra).  
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3. ábra: A kölcsönszavak használata és a nyelvi folyamatok összefüggései 

Saját szerkesztés 

 

Az egyes nyelvhasználati színterek keleti szláv kölcsönszavai 

K lcs nszavakat! a!k"rp"taljai!magyar!nyelvhaszn"lat!minden! sz#nter$n! tal"l-

hatunk, s!nagyr$sz%k!a!kor"bbi!$s!a!jelenleg!is!foly&!nyelv$szeti!kutat"sok!sor"n!

m"r!adatolva!is!lett.!Az!$l'nyelvi!kutat"sok!sor"n!m"r!igazol&dott!az,!hogy!a!sz&-

k lcs nz$s!m$rt$ke!$s!a!k lcs nszavak!ar"nya!elt$r'!lehet!az!egyes!dialektusok-

ban!(Csernicsk&�Hires 2003: 125�138). Azokon!a!ter%leteken,!ahol!er's!"llamnyel-

vi!dominanci"val!kell!sz"molni,!nagyobb!a!k lcs nszavak!el'fordul"sa,!mint!azo-

kon,!ahol!az!anyanyelv!szinte!kiz"r&lagos!haszn"lat"t!figyelhetj%k!meg.!A!t$ma-

k rrel!foglalkoz&!szakemberek!a!nemzetk zi!szakirodalmi!hagyom"nyoknak!meg-

felel'en!e!szavakat!t#pusaik!$s!sz&fajuk!alapj"n!k%l nb z'!csoportokba,!jelent$s%k!

alapj"n!pedig! fogalomk r kbe!sorolj"k.!Ugyanakkor!az!egyes!munk"kban!alkal-

mazott!a!fogalomk ri!kategoriz"ci&k!a!katalogiz"lt!elemek!sokf$les$ge!miatt!jelen-

t's!elt$r$seket!mutathatnak.!A! lexikai!hungarizmusokat!Csopey!L"szl&!tanulm"-

ny"ban!(Csopey!1881:!270�294) 5, Petro Lizanec (1970) egyetemi!jegyzet$ben!29,!

m#g! B"r"ny! Erzs$bet! egyik! tanulm"ny"ban (B"r"ny! 2010:! 24�31) 15 tematikai 

csoportba sorolja. A!magyar!nyelv!szl"v!lexikai!elemeit!Kniezsa!Istv"n!(2000:!137�

153) 8,!m#g!az!ungi!magyar!nyelvj"r"s!ukr"n!k lcs nszavait!K&tyuk!Istv"n!(2007:!
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71�73) 21 fogalomk!rbe csoportos"tva adja meg. Lizanec P#ter a k$rp$taljai ma-

gyar nyelv szl$v lexikai elemeit az $tv#tel ideje alapj$n k#t csoportba sorolja: r#gi 

ukr$n/ruszin #s %j ukr$n/ruszin elemek (Lizanec 1993: 50-56).  

 
1. A formális nyelvhasználati színterekhez kapcsolódó kölcsönszavak3 

Amint azt m!r fentebb is jelezt"k az idegen nyelvi vagy m!sodnyelvi hat!s az 

egyes nyelvhaszn!lati sz#nterekn$l elt$r% intenzit!ssal jelentkezik. Ezt az inten-

zit!sbeli elt$r$st j&l mutatja az adott nyelvhaszn!lati sz#nt$rnek megfelel% foga-

lomk'rh'z tartoz& k'lcs'nszavak sz!ma is.  

a) A hivatali élettel kapcsolatos kölcsönszavak. A k!rp!taljai magyarok 

eset$ben is a form!lis nyelvhaszn!lati sz#nterek azok, amelyek kapcs!n a k'l-

cs'nszavak nagyar!ny( haszn!lat!t figyelhetj"k meg, ugyanis ezek azok a sz#n-

terek, amelyekn$l er%s az !llamnyelvi dominancia. Ugyanakkor azt is fontos 

lesz'gezni, hogy a hivatali $lethez k'thet% k'lcs'nszavak jelenl$te a k!rp!taljai 

magyar lakoss!g mindennapi kommunik!ci&ja sor!n is megfigyelhet%. Sz!mos 

int$zm$ny vagy szervezet, foglalkoz!s, dokumentum megnevez$s$re haszn!lunk 

k'lcs'nszavakat. Olyanokra gondolunk itt, mint pl. a rájkom= j!r!si tan!cs, 

birzsa = munkan$lk"li hivatal, OVIR = (tlev$loszt!ly, szilszovjet = k'zs$gi ta-

n!cs, vagy a dohovor = szerz%d$s, paszport = szem$lyigazolv!ny vagy (tlev$l, 

zájáva = k$rv$ny, práva = g$pj!rm)vezet%i jogos#tv!ny, illetve a szekretár = 

titk!r, kasszír = pénztáros, perevodcsik = tolm!cs, ucsotcsik = sz!mfejt% stb.  

b) A katonasággal kapcsolatban meghonosodott kölcsönszavak. A k!r-

p!taljai magyar f$rfi lakoss!g t(lnyom& r$sz$nek l$nyeg$ben csak a katonai 

szolg!lat idej$n siker"l haszn!lhat& !llamnyelvi *orosz vagy ukr!n+ nyelvtud!sra 

szert tennie. Ez term$szetesen azzal !ll 'sszef"gg$sben, hogy a katonas!gban 

a hivatali $rintkez$s kiz!r&lag csak !llamnyelven folyik, s az esetek t(lnyom& 

t'bbs$g$ben a magyar nyelvter"letr%l sz!rmaz& f$rfiakat valamely bels% ukraj-

nai laktany!ba sorozt!k/sorozz!k be, ahov! a legjobb esetben is csak egy-k$t 

magyar nyelvet besz$l% szem$ly ker"lt. Az !llamnyelv kiz!r&lagos haszn!lata 

k'vetkezt$ben a k!rp!taljai magyar lakoss!g k'r$ben a katonai tiszts$gek, vagy 

a katonai $lettel kapcsolatos m!s dolgok/fogalmak magyar nyelvi megnevez$sei 

l$nyeg$ben ismeretlenek. Ez$rt ha valaki a katonas!gban szerzett $lm$nyeir%l 

besz$l, akkor term$szetes az, hogy az %rmestert szerzsánt, a hadnagyot lityinant, 

m#g a laktany!t csász, a kik"ldet$st pedig komangyirovka n$ven nevezve eml#ti.  

c) Az oktatás- és egészségügy kölcsönszavai. Fentebb m!r ismertett"k 

a k!rp!taljai magyarok oktat!si helyzet$nek f%bb saj!toss!gait, amelyek k'r$ben 

                                                           
3 Az egyes nyelvhaszn!lati sz#nterekhez kapcsol&d&an a sz)k terjedelmi korl!tokra val& tekintettel 
nem !ll m&dunkban $l%nyelvi, sz$pirodalmi vagy sajt&nyelvi p$ldamondatokat is k'z'lni. Ezeket 
l!sd kor!bbi munk!inkban. 
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fontos szerep jutott !s jut ma is az aktu"lis "llamnyelvnek. Egyr!szr#l a kisebb-

s!gi tannyelven oktat$ iskol"kban is k%telez# jelleggel oktatj"k, m"sr!szr#l pe-

dig, s ez f#leg a szakk%z!piskolai !s fels#oktat"si int!zm!nyekre jellemz#, hogy 

kiz"r$lagos szereppel b&r. K"rp"talj"n sz"mos szakm"t csak "llamnyelven lehet 

elsaj"t&tani, ami gyakran az oktat"si k&n"lat sz'k%ss!g!vel, gyakran pedig a ki-

sebbs!gi nyelven foly$ k!pz!s feleslegess!g!vel magyar"zhat$. Hiszen, ha K"r-

p"talj"n valaki magyar nyelven v!gezn! el a jogi kart, akkor l!nyeg!ben nem 

lenne es!lye arra, hogy Ukrajn"ban munk"t tal"ljon. Ennek is k%sz%nhet# az, 

hogy az oktat"ssal kapcsolatos besz!d sor"n p!ld"ul gyakran hallhatjuk 

a zacsotka = leckek%nyv, az ucsiliscse = szakiskola, sztipendium vagy sztipi = 

%szt%nd&j, praktika = szakmai gyakorlat stb. kifejez!seket.  

Hasonl$ a helyzet az eg!szs!g(gy kapcs"n is. Az orvosok !s az "pol$n#k 

k!pz!se szint!n "llamnyelven folyik, s az is gyakori jelens!g, hogy olyan eg!sz-

s!g(gyi szakemberek ker(lnek egy-egy magyar k%z%ss!g k%r!be, akik valahon-

nan Ukrajn"b$l sz"rmaznak, s egy"ltal"n nem is !rtik a magyar nyelvet. Ennek 

megfelel#en ezekn!l a nyelvhaszn"lati sz&nterekn!l is jelent#s sz"m) 

orosz/ukr"n k%lcs%nsz$t tal"lhatunk, pl. aptecska = els#seg!ly csomag, gripp = 

influenza, invalid = rokkant, szesztra = n#v!r stb.  

d) Pénznevek. A p!nznevek kapcs"n gyakran felmer(l# k!rd!s az, hogy 

ezek most k%lcs%nszavak vagy pedig egzotizmusok-e. V!lem!ny(nk szerint 

a k"rp"taljai magyarok nyelvhaszn"lat"ban el#fordul$ p!nznevek, mint pl. 

a grivnya/hrivnya = Ukrajna hivatalos p!nzneme, a rubel = a volt Szovjetuni$ !s 

a jelenlegi Oroszorsz"g p!nzneme, illetve a p!nz!rm!t jel%l# kopijka/kopek, m!g-

is ink"bb a k%lcs%nszavak kateg$ri"j"ba kell, hogy besorol"sra ker(ljenek, 

ugyanis ezek haszn"lata a mindennapi kommunik"ci$ban el#fordul$ term!sze-

tes jelens!g, s nem pedig az idegenszer's!get kiemelni k&v"n$ hat"selem.  
 

2. Az informális nyelvhasználati színterek kölcsönszavai 

A magyar n!p m"r a honfoglal"s el#tt is kapcsolatba ker(lt a szl"v n!pekkel. 

A honfoglal"st k%vet#en ez a kapcsolat szomsz!ds"gi kapcsolatt" alakult. A szo-

ros gazdas"gi !s kultur"lis kapcsolatok r!v!n mindk!t n!p sokat tanult egym"s-

t$l. Az "ruk cser!je mellett a kultur"lis !s nyelvi ad"sv!tel is akt&van folyt, mely 

j$l kimutathat$ a szl"v !s a magyar kult)ra !s nyelv k%r!ben is. A fokozott 

nyelvi kapcsolatok sz&nterei(l term!szetesen az egym"ssal hat"ros nyelvter(le-

tek szolg"ltak *a k!rd!sr#l r!szletesen l"sd: Lizanec 1970: 9�34).  

A k!t n!p k%z%tti inform"lis nyelvi kapcsolatokra utal$ k%lcs%nszavak az !let 

szinte minden ter(let!r#l adatolhat$k, s sz"muk %sszess!g!ben meghaladja 

a form"lis nyelvhaszn"lati sz&nterek k%lcs%nszavainak a sz"m"t. E szavak k%z%tt 

sok olyat tal"lhatunk, melyek a t%rt!nelem sor"n jelentkezett kapcsolatok nyo-
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m n!honosodtak!meg,!de!term"szetesen!jelent#s!a!modern!kori! tv"telek!sz ma!

is.! A!mindennapi! kommunik ci$! sor n! haszn lt! orosz/ukr n! kontaktuselemek!

sz mos!fogalomk%rbe!csoportos&that$k.!L ssunk!ezek!k%z'l!n"h nyat:! 

a) Földrajzi egységek, népek és vallások nevei: verhovina = hegyvid!k, 

hucul = K"rp"tukr"n n!pcsoport, pravszoláv = ortodox stb.  

b) Növények (zöldségek/gyümölcsök) nevei: grecska = tat"rka/hajdina, 

baklazsán = padlizs"n, murkó = sárgarépa stb.  

c) Ételek és italok nevei: marmaládé = gy#m$lcssajt, tusonka = konzerv-

h%s, pelmenyi = h%sos derelye, illetve szok = gy#m$lcsl!, sampánszki/sampán = 

pezsg& stb.  
d) Edények: bánka = bef&ttes #veg; butilka = #vegpalack; csájnik = te"s-

kanna stb.  

e) Ruhaneműk és lábbelik: kurtka = dzseki, vájlinyki = poszt'csizma, 
kombinzon = kezesl"bas stb.  

f) Munkaeszközök, használati tárgyak: nozsóka = gallyv"g' f(r!sz, 
sláng = slag, roszkladuska = nyug"gy stb.  

g) Gépek, közlekedési eszközök: elektricska = villanyvonat, a H)V megfe-
lel&je, pompa = szivatty%, krán = emel&daru stb.  

h) Sport és szórakozás: turnyik = ny%jt', sáski = d"maj"t!k, voléba = r$p-
labda stb.  

 

A fent felsorolt szavak !s fogalomk$r$k csup"n t$red!k!t k!pezik a k"rp"tal-
jai magyarok "ltal haszn"lt orosz/ukr"n k$lcs$nszavaknak, de %gy gondoljuk, 
hogy a nyelvi helyzet felv"zol"s"ra *gy is elegend&ek.  
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