
 

 

 

 

 

XXVIII. MAGYAR ALKALMAZOTT 
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XXVIII. MAGYAR ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI KONGRESSZUS 

GAZDAG VILMOS 

Államnyelvi kölcsönszavak a kárpátaljai magyar nyelvi regiszterekben 

 

A korábbi vizsgálatok rendre igazolták azt, hogy a kárpátaljai magyar nyelvváltozatokban, mint 

minden más határon túli magyar nyelvváltozatban, megfigyelhető az államnyelvi hatás(ok) 

érvényesülése. A vizsgálatok zöme ugyanakkor elsősorban a köznyelv sajátosságaira 

összpontosítva próbálta meg a helyi és a magyarországi nyelvhasználat gyakorisági eltéréseit, 

a kódváltásokat és a kölcsönszavakat tanulmányozni.  

A kárpátaljai magyar nyelvváltozatokban meghonosodott kölcsönszavak kutatása Lizanec 

Péter, Kótyuk István, Fodó Sándor munkássága révén már az elmúlt évszázad 70-es éveiben 

kezdetét vette. Ugyanakkor e kutatások a kölcsönszavak rögzítésén, etimológiai, esetleg 

fogalomköri besorolásán túl nem igazán vettek figyelembe szociolingvisztika szempontokat. A 

kölcsönszavak ezirányú tudományos vizsgálatai csak az utóbbi években kezdődtek meg. Az 

egyes kárpátaljai magyar nyelvi regiszterek és csoportnyelvek mélyreható vizsgálatára ezidáig 

még nem igazán került sor. Az elmúlt időszakban végzett kutatásaimban e hiány pótlására 

igyekeztem törekedni, a kárpátaljai magyar szak-, illetve csoportnyelvek államnyelvi 

kölcsönszavaira összpontosítva.  

Kutatásaim, s így az előadásom is a kárpátaljai magyar felsőoktatási intézményekben tanuló 

hallgatók, a kárpátaljai magyar egészségügyi dolgozók nyelvhasználatában, illetve a katonai 

szolgálatot teljesített férfiak visszaemlékezéseiben előforduló kölcsönszavakat kívánja 

bemutatni.  

 

Kulcsszavak: államnyelvi hatás, kölcsönszó, kárpátaljai magyar nyelv, csoportnyelv, nyelvi 

regiszter  

 

GERINÉ VÁRADI JUDIT 

Az online idegennyelv-oktatás tapasztalatai 

 

Az előadás az online idegennyelv-oktatás tapasztalatait mutatja be a közoktatás keretein belül. 

Számba veszi az online tanításra való áttérés során megjelenő pozitív és negatív faktorokat: a 

pedagógusokat támogató digitalizált könyveket, azok interaktív anyagait és flip book-jait, az 

ingyenessé vált platformokat, IKT alkalmazásokat; a tanulói motiváció csökkenésének okait, a 

lemaradók felzárkóztatásának lehetőségeit és stratégiáit. 

Az EFOP-3.2.14-es „Nyelvtanulással a boldogulásért” projekt, amelyben tanár szakos 

hallgatók élményalapú oktatással járultak hozzá a nyelvtanításhoz, új lehetőségeket jelentett 

diáknak, tanárnak egyaránt. Az előadás rávilágít arra, hogy hogyan boldogult az 

„újratervezéssel” a projektben tanító hallgató és mentortanár, milyen módszerekkel segíthető a 

diákok motivációjának felébresztése, a nyelvtanítás hatékonyságának növelése és a 

nyelvtanulás sikeressége. 

 

 

 

 

 


