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Gazdag Vilmos
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

Ukrán–magyar és magyar–ukrán 
terminológiai szótárak Kárpátalján1

Kisebbségi helyzetben kiemelkedő fontossággal bír 
az, hogy a felnövekvő nemzedék megőrizze anya-
nyelvét, s mindeközben használható kétnyelvűségre 
tegyen szert (Lanstyák 1996: 11–15), amely által a ha-
zai munkaerőpiacon is versenyképessé válhat. 

A kárpátaljai magyarok és az ukrán állam céljai 
így látszólagosan azonosaknak tekinthetők: mind-
két oldal kiemelt hangsúlyt fektet az államnyelv mi-
nél tökéletesebb megismerésére. Különbség a meg-
oldási lehetőségekben és a kimenetben mutatkozik. 

Az ukrán állam ugyanis az államnyelvi oktatás 
kizárólagossága, illetve a kisebbségi nyelvek hasz-
nálati lehetőségeinek csökkentése által próbálja a 
kisebbségeket az ukrán nyelv elsajátítására ösztö-
nözni. Az elmúlt évtized során Ukrajnában több 
olyan rendeletet is kiadtak, amelyek jelentős mérték-
ben korlátozzák a kisebbségek oktatási nyelvi jogait 
(Orosz 2010: 93–106; Molnár 2010: 188–190; Séra 2010: 
168). A korábban megkezdett oktatáspolitikai „refor-
mok” betetőzéseként a 2017. szeptember 5-én meg-
szavazott új oktatási törvény 7. cikkelye2 kimondja, 
hogy: Az oktatási folyamat nyelve az oktatási intéz-
ményekben az államnyelv, s a kisebbség nyelvén fo-

lyó oktatáshoz csak az iskola előtti és az elemi isko-
lai szinteken biztosít jogot (Fedinec-Csernicskó 2017: 
289). Az oktatási programnak megfelelően egy vagy 
néhány tantárgy két vagy több nyelven is oktatha-
tó, illetve a hallgatók kérésére a szakképző és fel-
sőoktatási intézmények megteremtik a feltételeket 
a nemzeti kisebbség nyelvének mint tantárgynak a 
tanulásához. Nyilvánvaló tény az, hogy azok a kár-
pátaljai magyar anyanyelvű diákok, akik ez idáig 
lényegében csak az iskolai keretek között találkoz-
tak az államnyelvvel (Beregszászi–Csernicskó 2003: 
41), s azt is csak heti pár óra keretében, nem fognak 
tudni probléma nélkül megbirkózni az oktatási fo-
lyamat ilyen jellegű, új kihívásaival. Számukra – és 
sok esetben nyilvánvalóan még a magyar oktatók 
számára is – problémát fog jelenteni az, hogy eset-
legesen az alapfogalmakat is megértsék vagy meg-
tanítsák az órák keretein belül. Ebben nyújthatnak 
bizonyos mértékű segítséget a különféle terminoló-
giai szótárak. Ugyanakkor fontos hangsúlyozni azt, 
hogy a kétnyelvű szakszótári munkák száma elég 
alacsony. Épp ezzel is indokolható az, hogy számos 
olyan iskolai tantárgy, illetve szakma van, amihez 
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máig nem készült magyar-ukrán vagy ukrán-ma-
gyar szaknyelvi szótár. 

A szaknyelvek kapcsán bizonyítást nyert tény az, 
hogy annak terminológiáját a megkérdezettek álta-
lában csak azon a nyelven (esetünkben többnyire 
ukránul) ismerik, amelyen elsajátították azt (Györke 
1991: 66–69), s ez bizonyos mértékig közrejátszhat 
abban, hogy a határon túli magyar nyelvváltozatok-
ban gyakorlatilag eltűnnek a magyar szaknyelvek 
(Balázs 2003: 9).

Ukrajnai szótárak

Multidiszciplináris szótárak

Az ide sorolható egyetlen szakszótár egy már 
három kiadást is megért, több tudományterületet 
magába foglaló szótár. A Magyar-ukrán szakszótár 
/ Українсько-угорський словник термінології első 
kiadása 2008-ban jelent meg Csernyivciben. A Ma-
nuszenko L. V. és munkatársai által szerkesztett és Ku-
lin Zoltán – Kohut Erzsébet – Szemrád Omelyan fordí-
tásában megjelent szótár háromezer-ötszáz címszót 
tartalmaz, melyek a következő tudományterületeket 
érintik: történelem, földrajz, matematika, fizika, bio-
lógia, kémia. A szótár sajátossága, hogy az egyes tu-
dományterületeket a szócikkekben elhelyezett pik-
togramokkal jelöli. A szótár újabb kiadása Kyriienko 
N. M. és munkatársai szerkesztésében 2009-ben, im-
már 9+1 tudományterülettel és hatezer címszóval 
látott napvilágot. Az első kiadás tudományterületei 
mellé bekerült a jog, a nyelvészet, az informatika, il-
letve egy minden tantárgyhoz kötődő kifejezéseket 
tartalmazó csoport is. A harmadik kiadás 2018-ban 
Bobkova O. S. és munkatársai szerkesztésében, az 
előző kiadással azonos számú tudományterületet, 
viszont már hétezer címszót tartalmazva jelent meg.

Kárpátaljai kiadású szótárak

E szótárak a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szö-
vetség, illetve a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Ma-
gyar Főiskola szakembereinek közös munkája révén 
kerülhettek kiadásra. 

A hagyományos értelemben vett kétnyelvű szak-
nyelvi szótárak sorát a Csubirka Magdolna által ösz-
szeállított, s 2004-ben napvilágot látott Magyar-uk-
rán, ukrán-magyar iskolai biológiai szótár nyitja, mely 
a benne szereplő szakszavakat négy fogalomkörbe 
sorolja: 1. Növénytan; 2. Állattan; 3. Az ember bioló-
giája; 4. általános biológia. A fogalomkörökbe való 
besorolás elgondolása alapvetően jó ötletnek tűn-
het, s akár még a tanulók munkája szempontjából 
is előnyösnek nevezhető, viszont a szótárban sze-
replő szavak közül így több is ismétlődik. Számos 
szó egyaránt megtalálható például az állattan és az 
ember biológiája címet viselő fogalomkörben is. A 
szócikkek felépítése meglehetősen egyszerű: a cím-
szavakat vastag betűvel szedték, a hozzájuk tartozó 
jelentéseket pedig e nélkül.

2016-ban az ungvári Autdor-Shark kiadónál látott 
napvilágot a jelen írás szerzője által összeállított Uk-
rán-magyar nyelvészeti szakszótár, amely a nyelvtudo-
mány egyes részterületeinek (a hangtantól a stilisz-
tikáig) legfontosabb fogalmait több mint háromezer 
címszóban próbálja meg összegyűjteni. A szócikkek 
egyszerű, a hagyományos lexikográfiai elveket kö-
vető felépítése lehetővé teszi, hogy a szótár az okta-
tási folyamat bármely szintjén hasznosítható legyen.

A kárpátaljai magyarok hivatali életben való jobb 
boldogulásának, illetve a magyar hivatali szaknyelv 
egységesítésének céljával készült Bárány Erzsébet, 
Csernicskó István, Gazdag Vilmos, Hires-László Kor-
nélia, Kótyuk István, Márku Anita szerkesztésében az 
ungvári RIK-U kiadónál 2017-ben közreadott Ukrán–
magyar hivatali (regiszter) szótár, amely közel négyezer 
címszót és számos ezekhez kapcsolódó állandósult 
szókapcsolatot tartalmaz.

A hagyományos értelemben vett szaknyelvi szó-
tárak mellett számos olyan magyar nyelvű kiadvány 
is napvilágot látott, melyek elsősorban fogalomtár-
ként funkcionálnak, de az egyes szócikkek kialakí-
tása, azáltal, hogy tartalmazzák a címszavak ukrán 
(illetve némely esetben még az angol) nyelvű meg-
felelőit is, szakszótárként való alkalmazásukat is le-
hetővé teszi.

Ide sorolhatjuk például Izsák Tibor Természetföld-
rajzi fogalmak szótára című, 2004-ben Beregszászon a 
PoliPrint kft. kiadásában megjelent munkáját is. A 
szótár kilencszáz címszót tartalmaz. A címszavak 
e munkában a következő formában épülnek fel: a 
vastag betűvel szedett címszó után zárójelben az át-
adó nyelvi megfelelő, a jelentésre utaló magyarázat 
olvasható, majd szögletes zárójelben az ukrán és an-
gol nyelvi megfelelő.

Az ilyen típusú munkák közé sorolhatjuk a Mol-
nár József által összeállított, s ugyancsak 2004-ban 
megjelent Csillagászati földrajzi fogalomtárat is. En-
nek szócikkei a következő formában épülnek fel: a 
vastag betűvel szedett címszó, szögletes zárójelben 
ugyancsak vastag betűs formában az ukrán nyelvi 
megfelelő, végül pedig a szó jelentésére utaló ma-
gyar nyelvű magyarázat következik.

Hasonló jellegű munka a Bárány Erzsébet által 
összeállított és 2010-ben a Poliprint kft. által meg-
jelentetett Короткий термінологічний словник з 
морфології української мови (azaz Az ukrán nyelv 
rövid morfológiai szótára). Szócikkei a következő for-
mában épülnek fel: vastag betűvel szedett címszó, 
zárójelben a magyar nyelvi megfelelő, majd pedig a 
szó jelentésére vonatkozó ukrán nyelvű magyarázat. 

A Soós Kálmán ösztöndíjprogram szótárai

A korábban már említett szaknyelvi szótárak 
hiányát kívánja enyhíteni a „GENIUS” Jótékony-
sági Alapítvány által évente meghirdetésre kerülő 
Soós Kálmán Ösztöndíjprogram Jegyzettámogatási 
alprogramja, amelyre a pályázók olyan tantárgyak-
hoz kötődő oktatási jegyzetekkel és szaknyelvi szó-
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tárakkal pályázhatnak, amelyekhez nem megfelelő 
az ez irányú ellátottság. A pályázatra készült és ösz-
töndíjban részesült munkákat az alapítvány a saját 
weboldalán teszi elérhetővé (http://genius-ja.uz.ua). 
Az itt elérhető munkák között is találhatunk két-
nyelvű (magyar-ukrán, ukrán-magyar) szaknyelvi 
szótárakat.

Itt lehet hozzáférni például Ur Judit Ukrán-magyar 
szakkifejezések szótára biológiából című munkájához, 
mely a 2013. évi pályázaton részesült ösztöndíjban. A 
szótár a korábban már bemutatott Csubirka-féle szó-
tár hagyományait követve több fogalomkörbe sorolja 
a benne szereplő szavakat: 1. Botanika; 2. Zoológia; 
3. Az ember biológiája; 4. Prokarióták, Baktériumok, 
Gombák; 5. Általános biológia és általános fogalmak. 
A szócikkek hármas tagolásúak, az egyes részeket 
kötőjel választja el egymástól: ukrán címszó, magyar 
jelentés, s amennyiben van, dőlt betűs formában a 
latin megnevezés. A szótár érdekessége, hogy a cím-
szavakat semmilyen formában nem emelik ki. 

2014-ben a jegyzettámogatási program egyik ösz-
töndíjasa lett a Greba Ildikó által összeállított Ma-
gyar-ukrán és ukrán-magyar testnevelési szótár, mely 
tizenhat fejezetbe (vagyis fogalomkörbe) sorolja a 
benne szereplő szavakat. A szótár szócikkei két osz-
lopos formában kerülnek megjelenítésre, de nem 
tartalmaznak semmiféle kiemelést.

A 2016-os év során ösztöndíjat kapott a már emlí-
tett Ukrán-magyar nyelvészeti szakszótár párjaként 
készített Magyar-ukrán nyelvészeti szakszótár is. A ki-
advány mind szerkezetében, mind a szócikkei szá-
mában követi az Autdor-Shark kiadónál megjelent 
szótár felépítését.

Magyarországi kiadású szakszótárak
Az intenzív magyar-ukrán tudományos együttmű-
ködéseknek, illetve az anyaországi és a kárpátaljai 
szakemberek szoros együttműködésének köszön-
hetően Magyarországon is több ukrán-magyar, ma-
gyar-ukrán szakszótár került már kiadásra. 

E folyamat keretein belül jelent meg Holovács Jó-
zsefnek a Nyíregyházi Bessenyei György Tanár-
képző Főiskolán 1998-ban kiadott tízezer címszót 
tartalmazó Ukrán-magyar, magyar-ukrán matematikai 
szótára. A szótár egyik nagy előnye, hogy kerüli az 
ismétlődéseket, amit a szócsoportok összevonásával 
ér el a szerző.

Ugyancsak itt kell említést tennünk az Anyanyelv-
ápolók Szövetségének a Magyar Nyelvstratégiai 
Kutatócsoporttal, a Magyar Nyelv és Kultúra Nem-
zetközi Társaságával, valamint az NH-Collegium 
Fenno-Ugricummal való együttműködése eredmé-
nyeként kiadott maTer, magyar-magyar terminoló-
giai szótárairól is, melyeket Pusztay János sorozat-
szerkesztő gondoz. Az egyelőre négy kiadványból 
álló szótársorozat célja, hogy az iskolai tantárgyak 
szókincsére alapozva összehasonlító terminológia 
szótárakkal gyarapodhassanak az oktatási intéz-
mények.

A sorozat első tagjaként Szemrád Emil Kémiai 
szakkifejezések magyar-magyar-ukrán szótára középis-
kolák részére című kiadványa látott napvilágot. A 
következő két munka, azaz a Fizikai szakkifejezések 
magyar-magyar-ukrán szótára középiskolák részére, illet-
ve a Matematikai szakkifejezések magyar-magyar-ukrán 
szótára középiskolák részére című kiadvány Hladonik 
István nevéhez kapcsolódik. Az említett három szó-
tár azonos elv alapján, négy oszlopos elrendezés-
ben (kárpátaljai magyar, ukrán, magyar, valamint 
annotáció) került összeállításra. Ugyanakkor fontos 
megjegyezni azt is, hogy a kárpátaljai magyar és a 
standard magyar nyelvi megfelelők között az esetek 
túlnyomó többségében nincs eltérés. A maTer soro-
zat utolsó tagja a Zékány Krisztina–Boriszova Éva ál-
tal összeállított Magyar toldalékok ukrán értelmezések-
kel. A magyart idegen nyelvként tanulók számára című 
kötet. A szerzők az ugyancsak táblázatos felépítésű 
kiadványt azoknak ajánlják, akik már rendelkeznek 
valamilyen tudásbázissal, ismerik az illeszkedés-, 
valamint a hangok egymásra hatásának törvényeit. 

Jelen munka keretei között természetszerűleg 
nem áll módunkban a még meg nem jelent kiadvá-
nyokról számot adni, de remélhetőleg vannak ilye-
nek is, melyek az elkövetkező időszakokban tovább 
bővíthetik majd a magyar-ukrán, ukrán-magyar 
szaknyelvi szótárak sorát.

Jegyzetek:
1 „Az Innovációs és Technológiai Minisztérium ÚNKP-
20-4 kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának 
a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból 
finanszírozott szakmai támogatásával készült.”
2 A törvény eredeti ukrán nyelvű szövegét lásd: https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/page#Text, magyar 
nyelvű fordításban: https://regio.tk.mta.hu/index.php/regio/
article/view/185/pdf_160
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