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Jelen tanulmányban a kortárs kárpátaljai magyar 
szépirodalom nyelvében jelentkező interferencia 
jelenségeket vizsgáljuk. A magyar írók, költők gyak-
ran folyamodnak a szomszédos nép nyelvében elő-
forduló morfémák, lexikai elemek használatához, a 
többnyelvű világ, a kárpátaljai regionális értékek 
stilisztikai lenyomataként. Az itt megjelenő lexikai 
elemek egyfajta kodifikációs folyamatba is beke-
rülnek, ami e szavak használatát illetően megerő-
sítésként hat az olvasóra. 
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The study presents the linguistic peculiarities of 
the contemporary Hungarian literature in Trans-
carpathia with special regard to the phenomenon 
of linguistic interference. The Hungarian writers, 
poets often use in their literary works such lexical 
elements and morphemes which occur in the lan-
guage of the neighboring nations. These lexical 
elements become an integral part of a kind of codi-
fication process, which confirms the use of these 
words of the reader. 
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1. Bevezetés 
Kárpátalja területét az évszázadok során mindig is nyelvi és kulturális sokszínűség jellemez-
te. E sokszínűség egyrészt abból fakadt, hogy a régió a magyar nyelvterület peremvidékén 
helyezkedik el, ahol amúgy is fokozottan érvényesül a nyelvek közötti interferencia. Ezt fo-
kozta még az is, hogy a történelmi események következtében a területen regnáló államha-
talmakkal együtt a hivatalos szerepet betöltő nyelvek is váltották egymást (Csernicskó 
2013: 22). E nyelvek az államnyelvi státuszuknál fogva az oktatás nyelveként, vagy oktatási 
nyelvként is funkcionáltak (a kettő közötti különbségről lásd Beregszászi–Csernicskó–Orosz 
2001: 76), ami természetesen jelentős mértékű presztízsnövekedéssel járt együtt. Kárpát-
alja a fent felsorolt tényezők következtében a nyelvi interferenciák kutatásának „természe-
tes laboratóriuma”, hiszen itt a nyelvi kapcsolatok és a kétnyelvűség minden fajtája jól ta-
nulmányozható (Ladcsenko 1993: 207). 

Jelen munkát a kortárs kárpátaljai magyar irodalmi művekben jelentkező interferen-
ciajelenségek vizsgálatának szenteljük. 

2. Néhány szó a kiválasztott irodalmi művekről és azok szerzőjéről  
A továbbiakban a kortárs kárpátaljai magyar irodalom néhány spontán módon kiválasztott 
alkotása alapján próbáljuk meg bemutatni a bennük jelentkező szláv nyelvi hatás főbb sa-
játosságait. A vizsgált irodalmi alkotások sorából látszólag kilóg Kovács Vilmos 1965-ben 
megjelent Holnap is élünk című regénye, ugyanakkor, ha figyelembe vesszük azt a tényt, 
hogy a szovjet hatalom a regényt a megjelenés után nem sokkal betiltotta, s lényegében csak 
a 90-es években vált széles körben ismertté, akkor mindenképp figyelmet kell, hogy kapjon 
egy ilyen szempontú vizsgálat során. A továbbiakban néhány mondat erejéig kitérünk az 
egyes művek és szerzők rövid bemutatására. 

Balla D. Károly (1957–) József Attila-díjas költő, író, szerkesztő, virtualizátor, blogger, 
imaginátor. 1979-től 16 önálló könyve, 1 műfordítás-kötete, 3 társzerzőkkel jegyzett köny-
ve jelent meg nyomtatásban, 1 e-bookja CD-n és egy virtuális könyve az interneten. 2002-
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től saját szerkesztésű honlapjain rendszeresen publikálja friss jegyzeteit és újraközli másutt 
megjelent írásait.1 

Balla László (1927–2010) költő, író, műfordító, újságíró Mintegy 50 könyv szerzője, 
szépirodalmin kívül publicisztikai, művészettörténészi és pedagógiai szakírói munkásságot 
is kifejt, több tankönyv szerzője. Fő műfaja a novella. Az ötvenes években megjelent verses-
kötetei a kötelező sematizmus jegyében születtek. Novelláiból, verseiből, regényeiből több 
ukrán és orosz fordításban is megjelent.2 

Bartha Gusztáv (1963–) költő, író. Versei, drámái 1980-tól jelennek meg a Beregi Hír-
lapban, a Kárpáti Igaz Szóban, a Hatodik Síp és a Pánsíp című folyóiratokban és a helyi anto-
lógiákban. A Gabonafarkas legendája című kötete az 1988–2012 között született novelláit 
mutatja be. Hőseinek személyes sorsát is meghatározzák a kisebbségi létben élő magyarok 
20. századi, közös tragédiái.3 

Györke Zoltán (1939–) költő, író, műfordító. Határsáv című regénye részben ifjúsági, 
részben önéletrajzi alkotás. A regény jellegzetessége, hogy könnyen ráismerhetünk létező 
(létezett) személyekre, helységnevekre és történésekre. Hiteles korképet tár az olvasók elé. 
A regény folytatása Ingajárat címmel látott napvilágot.4 

Kovács Vilmos (1927–1977) költő, író, szerkesztő. Verseit, regényét, novelláit erő, 
szenvedély, igazságkereső bátorság; a megfigyelés érzékenysége és a kifejezés pontossága; 
népiség és az egyetemességigény jellemzi. Hosszas huzavona után 1965-ben kiadott, majd 
betiltott Holnap is élünk című regénye a kárpátaljai magyarság 1944 utáni sorsának leghi-
telesebb ábrázolása.5 

Kurmai-Ráti Szilvia (1984–) író, novellista. Írói repertoárja a mesétől a versen át 
a novelláig terjed, de ír publicisztikát is. Alkotásait a nyomtatásban megjelenő könyvek mel-
lett a weboldalán is elérhetővé teszi.6 

Nagy Zoltán Mihály (1949–) József Attila-díjas költő, író, szerkesztő, a Magyar Művé-
szeti Akadémia tagja. Prózaíróként a legnagyobb elismerést számára eddig az 1991-ben 
napvilágot látott A sátán fattya című kisregénye hozta, melyet később színre is vittek. Válto-
zatos, gazdag költői eszközrendszerrel alkot, prózája szenvedélyes, történeti és szociális in-
díttatású. A mű 2001-ben elnyerte az Év könyve-díjat.7 

Penckóferné Punykó Mária (1947–) tanár, néprajzkutató, szerkesztő. Felgyűjtötte 
Beregújfalu folklórkincsét (meséket, találós kérdéseket, mondókákat stb.). Az 1995-ben 
Tűzoltó nagymadár címmel napvilágot látott mesegyűjteménye szintén beregújfalui mesé-
ket tartalmaz. Figyelmet érdemel a kárpátaljai magyar gyermekmondókák közül Hutterer 
Évával közösen készített válogatása is.8 

Vári Fábián László (1951–) József Attila díjas-költő, néprajzkutató, műfordító. 1972-
ben meg kellett tanulmányait szakítani, mert besorozták a szovjet hadsereg németországi 

                                                 
1 http://kmmi.org.ua/arckepek?menu_id=9&submenu_id=43&arc_id=51. 
2 http://kmmi.org.ua/arckepek?menu_id=9&submenu_id=43&arc_id=52. 
3 http://kmmi.org.ua/arckepek?menu_id=9&submenu_id=43&arc_id=57. 
4 http://kiszo.hhrf.org/vitamin-plussz/101/031.html. 
5 http://kmmi.org.ua/arckepek?menu_id=9&submenu_id=43&arc_id=98. 
6 http://www.karpatinfo.net/hetilap/kultura/torekeny-szentek-egy-toredezett-vilagban-interju-kurmai-rati-
szilviaval. 
7 http://kmmi.org.ua/arckepek?menu_id=9&submenu_id=43&arc_id=40. 
8 http://kmmi.org.ua/arckepek?menu_id=9&submenu_id=43&arc_id=43. 
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http://www.karpatinfo.net/hetilap/kultura/torekeny-szentek-egy-toredezett-vilagban-interju-kurmai-rati-szilviaval
http://kmmi.org.ua/arckepek?menu_id=9&submenu_id=43&arc_id=98
http://www.karpatinfo.net/hetilap/kultura/torekeny-szentek-egy-toredezett-vilagban-interju-kurmai-rati-szilviaval
http://kiszo.hhrf.org/vitamin-plussz/101/031.html
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hadseregcsoportjába sorkatonai szolgálatra. A szovjet hadseregben való nemzetiségi létet 
a Tábori posta című regényében elevenítette fel. Folyamatosan fordítja, feldolgozza és közli 
a kárpátaljai ruszin népballadákat is.9 

Weinrauch Katalin (1944–) író, költő, a magyar gyermeklíra és epika kárpátaljai kép-
viselője. A felnőtteknek szóló kisregénye Caterina Wein néven jelent meg. A kisiskolásoknak 
szánt írásait újító tartalmi és formai törekvések jellemzik. Versei jó rímelésűek, könnyen 
tanulhatók, a gyerekek körében igen népszerűek.10 

3. A kárpátaljai magyar irodalmi művekben jelentkező szláv nyelvi hatásról 
Felmerülhet az olvasókban a kérdés, hogy vajon mi célja is lehet a szépirodalmi igénnyel írt 
művek szociodialektológiai vizsgálatának. A válasz két síkon ragadható meg. A különböző 
nyelvhasználati színtereken jelentkező másodnyelvi hatások és az azok nyomán meghono-
sodott kölcsönszavak megfigyelése révén egyrészt figyelemmel kísérhető az egyes szavak 
meghonosodási folyamata is, amiben jól kirajzolódik az, hogy a kölcsönszavak legnagyobb 
számban a beszélt nyelvi színtereken honosodnak meg, s folyamatosan csökkenő számmal 
haladnak végig a különböző írott színtereken át a kodifikációig. A kölcsönszavak használati 
mértéke másrészt bizonyos nyelvi folyamatokkal hozható kapcsolatba. A kölcsönszavak 
használati mértéke, és az adott közösségben való elfogadottsága fontos mutatóként szol-
gálhat a nyelvi folyamatok vizsgálatakor is. 

Ugyanakkor fontos azt is leszögezni, hogy a nyelvi interferencia jelenségek (kölcsön-
szavak, kódváltások, sajátos névhasználati formulák) az érintkező nyelvekben kölcsönösen 
kimutathatók. A szóbeli kommunikációhoz hasonlóan a másodnyelvi elemeknek az irodalmi 
művekben való szerepeltetése nem csak a kárpátaljai magyar irodalmi alkotásokra jellem-
ző. A kárpátaljai ukrán irodalmi művekben is jelentős mértékű a magyar nyelvből átvett 
lexikai elemek szerepeltetése (erre vonatkozóan lásd pl. Bárány Erzsébet e kötetben meg-
jelenő írását (Bárány 2017), vagy Bárány 2011; 2009 stb.) 

3.1. Kölcsönszavak 
Az egymással érintkező nyelvek közötti kapcsolat leggyakrabban a szókészlet szintjén mu-
tatkozik meg, hiszen a nyelv szókészlete a nyelvi rendszer leglazábban strukturált része, 
mely könnyen fogad be új elemeket (Lanstyák 2006: 15), épp ezért nem meglepő az sem, 
hogy a kárpátaljai magyar nyelvhasználatban, s így a kárpátaljai magyar irodalmi művekben 
is gyakran találkozhatunk az ukrán és orosz nyelvből kölcsönzött elemekkel. Jelen tanul-
mány keretein belül természetesen csak néhány példával kívánjuk e szavak használatát iga-
zolni, s bemutatni, hogy melyek azok a nyelvhasználati színterek, ahol a legintenzívebb a 
másodnyelvi hatás.  

Az egyes nyelvhasználati színtereken jelentkező másodnyelvi hatás a kontaktológiai 
vizsgálatokkal foglalkozó nyelvészek jelentős hányada szerint a meghonosodott lexikai ele-
mek fogalomkörökbe való sorolása révén körvonalazható a leginkább. Az egyes munkák 
azonban fogalomköri kategorizáció során jelentős eltéréseket is mutathatnak, melyek főleg 
a katalogizált elemek eltéréséből fakadhatnak. A magyar nyelv szláv lexikai elemeit Kniezsa 
István (1942, újra kiadva 2000) 8, míg az ungi magyar nyelvjárás ukrán kölcsönszavait Kótyuk 

                                                 
9 http://kmmi.org.ua/arckepek?menu_id=9&submenu_id=43&arc_id=45. 
10 Intermix Kiadó. Kárpátaljai magyar könyvek. Katalógus (1992–2012). 
[http://mek.oszk.hu/12300/12366/12366.pdf] 
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István (2007) 21 fogalomkörbe csoportosítva adja meg. Lizanec Péter a kárpátaljai magyar 
nyelv szláv lexikai elemeit az átvétel ideje alapján két csoportba sorolja: régi ukrán/ruszin és 
új ukrán/ruszin elemek (Lizanec 1993: 51–54). A továbbiakban mi is néhány fogalomkörbe 
sorolva adjuk meg az irodalmi művekben előforduló másodnyelvi elemeket:  

a) ételek, italok: sámpánszki – шампанське ’pezsgő’ pl. Az ülés alatt mindig tartottam 
egy üveg sámpánszkit, a kesztyűtartóban két poharat, meg valami csokoládét (Vári Fábián 
2011: 125); borscs – борщ ’ukrán céklaleves’ pl. Az első fogás általában borscs volt, amelybe jó 
sok csont belefőtt (Vári Fábián 2011: 31); kiszel – кисель ’gyümölcskocsonyából készült ital’ pl. 
A harmadik edényben ezúttal kiszel, liszt és gyümölcskocsonya keverékéből főzött ital párolog 
(Vári Fábián 2011: 97) 

b) intézmények: csurma – тюрма ’börtön’ pl. Mehet a lánya cselédnek, az ura meg 
a csurmába (Bartha 2009: 80); csajnaja (köznyelvben csájna is) – чайная ’kocsma’ pl. Ezt a 
falusi vendéglőben – csajnajában – itták meg, hazafelé menet (Györke 2000: 51); büfet – 
буфет ’büfé’ pl. – Van pálinka… büfetben sör, vegye bizottság magának, a fenébe! – fúj 
nagyot, s kézfejével letörli az állát (Bartha 2014: 124); internát – інтернат ’bentlakásos 
iskola, árvaház’ pl. És akkor apám beadta a három gyereket az internátba (Penckóferné 
1993: 23). 

c) tisztségek, foglalkozások: csinovnyik – чиновник ’hivatalnok’ pl. … a pártbizottság 
csinovnyikain keresztül a helyi apparátus egésze, a helyi apparátuson keresztül maga a párt, 
a párton keresztül pedig a peresztrojka egésze válna megkérdőjelezetté a kárpátaljai ma-
gyarság szemében (Balla D. 2005: 31); bezpekás – безпека-ból ’az államvédelmi hivatal 
munkatársa’ pl. …mindenki tudta róla, hogy Kozin a „bezpekások”, más nevükön, a „kékek” 
embere (Balla 1990: 12–13); E fogalomkörbe is be lehet sorolni a katonai szolgálattal kapcso-
latos katonai rangokat és tisztségeket is: major – майор ’őrnagy’ pl. Major Kuznyecovtól, 
akit hamarosan megismertem, senkinek sem kellett tartania (Vári Fábián 2011: 38); komisz-
szár – комісар ’biztos’ pl. Pedig hol voltak már akkor a sztálini-hruscsovi idők rettegett ko-
misszárjai! (Vári Fábián 2011: 38). 

A hagyományos érelemben a gengszterség, illetve a tolvajság nem tekinthető foglal-
kozásnak, mert, ahogy a mondás is tartja „alkalom szüli a tolvajt”, de azért ezek szláv nyelvi 
átvételei is ebbe a fogalomkörbe illeszthetők a leginkább be. Ezekre vonatkozóan a követ-
kező példákat találtuk a vizsgált irodalmi művekben: zsulik – жулик ’tolvaj’ pl. Donbászrul 
hazajött, akkorába sok zsulikok vótak, osztán üt megvertiék, oszt meghalt (Penckóferné 
1993: 23); illetve reketőr – рэкетир ’(védelmi pénzek szedésével foglalkozó) gengszter’ pl. 
A vég nélküli locsogást elfancsalítja a keserű szájíz: a haszon másé. Autóbuszsofőrök, piac-
őrök, reketőrök… A jó ég tudja, miféle népség fölöz még (Bartha 2014: 26). 

d) használati eszközök: trosz – трос ’sodort drótkötél’ pl. Rendben, akkor hozd a 
troszt. Kalinyin fog bevontatni (Vári Fábián 2011: 24); tombocska – тумбочка ’éjjeliszek-
rény’ pl. A csizmám kissé poros, de a bejáratnál a napos tombocskájában (kis éjjeliszekrény) 
állandóan ott a kefe és a boksz (Vári Fábián 2011: 24); cserpák – черпак ’merőkanál’ pl. 
Ügyesnek kellett lennie a cserpáknak (merőkanál) – olykor így szólították az ételosztót is, – 
ha nem akarta, hogy bárki elégedetlen legyen a munkájával (Vári Fábián 2011: 31). 

e) ruházat, lábbeli: kombinzon – комбінезон ’kezeslábas’ pl. A katonák aztán elő-
hozták a kaptyorból (századraktár) kombinzonjaikat, a két részes fekete szerelőruhákat, be-
öltöztek, s nyugodt tempóban elindultak a géppark felé. (Vári Fábián 2011: 36); kalucsnyi – 
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калоші ’sárcipő’ pl. – De hát olyan buta, mint a kalucsnim talpa – csatlakozott Marija 
Sztyepanovnához Fischer József… (Györke 2000: 75). 

f) fogalmak: norma – норма ’munkában megkövetelt mennyiség’ pl. Mindenkit ő 
irányított a munkába, s akit kedvelt, könnyebb, több normát ígérő helyre küldte (Györke 
2000: 46); stampolt – штампований ’sorozatgyártásban készült’ pl. Szabadidőmben 
ugyanis órákat javítok, mert a mi szerkezeteink még mindig többet érnek a németek olcsó, 
stampolt óráinál… (Vári Fábián 2011: 176); ekonomiázni – економитися ’takarékoskodni’ 
pl. Ekonomiázunk. Adott mennyiség bolti árából tízszer annyit állítunk elő, meg minden 
(Bartha 2009: 22). 

g) egyéb: Ebbe a fogalomkörbe azokat a szavakat soroltuk, amelyek a fenti fogalom-
körökbe nem illeszthetők be. Pl. kibrakkolni – бракувати-ból ’leselejtezni’ pl. – Ki kell selej-
tezni! – terpesztett lábat a középső. – Kibrakkoljuk – szuszogott mellé a kövér (Bartha 2014: 
17); territória – территория ’terület’ pl. …Silovics zászlós, a gazdasági szakasz parancs-
noka minden mobilizálható emberét a territóriára irányítja (Vári Fábián 2011: 110); klubb 
– клуб ’kultúrház’ Meghirdették az előadást a klubba (Györke 2000: 51). 

h) betű- és mozaikszavak: A szláv nyelvből átvett kölcsönszavak között elég nagy 
számban fordulnak elő a betű- és mozaikszavak. Borbély Edit (2000) megjelent tanulmá-
nyában 120 ilyen jellegű kölcsönszót adatolt. Ezekre a kárpátaljai magyar irodalmi művek-
ben szintén találhatunk példákat. Pl. Kede – КД (кеде) ← командир дивизии ’hadosztály-
parancsnok’ pl. Nézd csak, a Kede idejön. (Kede – így emlegettük magunk közt a légvédelmi 
tüzérosztály-parancsnokát. A név a komangyir divizioná rövidítése, betűszó) (Vári Fábián 
2011: 52), vagy PMK – ПМК (пеемка) ← производство металлоконструкций ’vasszer-
kezetekkel foglalkozó építési vállalat’ A kolhozsztrojból átmentem a PMK-hoz dolgozni, ott 
dolgoztam 14 évig (Penckóferné 1993: 17). 

3.2. A pénznevek használata 
A pénznevek kapcsán gyakran felmerülő kérdés az, hogy ezekre kölcsönszavakként vagy pe-
dig egzotizmusokként kell-e tekinteni. Véleményünk szerint a kárpátaljai magyarok nyelv-
használatában előforduló pénznevek, mint pl. a grivnya/hrivnya/hirveny = Ukrajna hivatalos 
pénzneme, a rubel = a volt Szovjetunió és a jelenlegi Oroszország pénzneme, illetve a pénz-
érmét jelölő kopijka/kopek, mégis inkább a kölcsönszavak kategóriájába tartozik, ugyanis 
ezek használata a mindennapi kommunikációban előforduló természetes jelenség, s nem pe-
dig az idegenszerűséget kiemelni kívánó hatáselem. Így ezeket is a nyelvi interferencia nyo-
mán meghonosodott jegyeknek tekintjük. Lássunk hát ezek előfordulására is néhány irodalmi 
példát: Ez az osztályfőnök kötelessége. Ezért kapja az öt rubel pótlékot (Kovács 2007: 33); 
Egyetlen rakéta, egyetlen megsemmisítő eszköz nyolcvanezer rubeljébe kerül az országnak 
(Vári Fábián 2011: 22); Kopijkás tétekben való játszadozásból nehezen jön össze (Bartha 
2009: 60); Már régen djüjtöttem eszt az 50 képékát, nem vettem uzsonnát, idj maradt mek 
nekem (Weinrauch 1998: 17); Viszont két nap alatt csak négy grivnyát spóroltam meg 
(Kurmai-Ráti 2011: 38); Ötven hrivennyel emelik a gyárban a fizetéseket (Bartha 2014: 54). 

4. Kódváltások 
A kárpátaljai magyarok beszédében más, az erős másodnyelvi hatásra utaló jelenségek is 
megfigyelhetők. Ezek közül a leggyakrabban az úgynevezett kódváltás vagy kódkeverés je-
lenségével lehet találkozni, igaz, ennek a használata sokkal ritkább a kölcsönszavakénál, mi-
vel a kárpátaljai magyarok túlnyomó többsége egy homogén tömbön belül él (erről lásd pl. 
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Beregszászi 2004). A kódváltás jelensége nem más, mint a beszélők által egy interperszonális 
szituáción, vagy akár egy mondaton belül alkalmazott váltás az egyes nyelvek vagy nyelvvál-
tozatok között. Márku Anita véleménye szerint a kódváltásnak elsősorban nyelven kívüli okai 
vannak: a szituáció, a beszélők személye, egynyelvűek jelenléte, a nyelvtudás, a kontextus 
stb. (Márku 2008: 101). Ő a magyar és a nemzetközi nyelvészeti szakirodalom alapján a kód-
váltás következő típusait különíti el (vö. Márku 2008: 101–135; 2009: 108): 1. Kontextuális 
a kódváltás akkor, ha kiváltó oka a nyelvi hiány, nyelvi deficit, lapszus, a nyelvtudás hiányos-
sága, funkciója pedig ezek megszüntetése. Ide sorolandó az anyanyelvi beszéd során alkal-
mazott másodnyelvi kitöltés, idézés, kiváltás és kötés, fordítás, ismétlés, magyarázat, közbe-
vetés, személyes/objektív álláspont kinyilvánítása. 2. Metaforikus a kódváltás, ha funkciója 
a saját- vagy az idegen/másodnyelvhez, illetve annak beszélőihez való attitűd, viszony kifeje-
zése, vagy ha a kontextusnak szimbolikus jelentése van. A metaforikus kódváltás szolgálhatja 
a szolidaritás, a kizárás, a státuszemelés, a nyelvi ellenállás, a bizalmasság, az érzelmi és nyel-
vi nyomaték kifejezését, illetve funkcionálhat a nyelvi játék eszközeként is. 3. Szituatív kód-
váltás a mindenkori kommunikációs helyzet nem nyelvi körülményeitől, (például a beszéd-
helyzet megváltozása, a beszédtéma, a partner vagy partnerek cserélődése, egynyelvűek je-
lenléte) meghatározott kódváltás. A kárpátaljai magyar közösségben a kódváltás fentebb 
idézett számos típusa közül az idézés fordul elő a leggyakrabban, mellyel a beszélő a koráb-
ban más nyelven elhangzott párbeszédet felidézi, szavainak alátámasztására használja, 
mintegy személyesíti, hitelesíti mondanivalóját (Csernicskó 2003: 122).  

A kárpátaljai magyar irodalmi művekben megjelenő kódváltások túlnyomó többsége 
is a kontextuális kódváltás típusába sorolható. Pl. Ti ne mozses robiti cej! − szipogta Márkó, 
aki teljesen átélte a hallottakat (Kurmai-Ráti 2011: 86); … jó bor ez, szilu dajot, vagyis erőt 
ad. (Nagy Zoltán 2010: 130); … és azt mondta, hogy szerinte a „celij klássz” felelős a krá-
zsáért (Balla D. 2005: 45); Bár egyesek szerint a lassan múló idő leghatékonyabb ellenszere 
az alvás: Szoldát szpit, szluzsbá igyot, azaz: a katona alszik, a szolgálat telik (Vári Fábián 
2011: 157); Mit tehettek, megelégedtek ennyivel is: „Doszta, doszta!” – hajtogatta a fel-
csernő, s erőteljesen, komoly ábrázattal bólogatott hozzá (Györke 2000: 55); A földszinten 
jobbra van egy ajtó, ki van rá írva, hogy „Bjuro propuszkov”. Ott megmondják, hogy juthat 
be hozzám (Balla 1990: 143). 

5. Regionális névhasználati sajátosságok 
A szláv hatás a kárpátaljai magyarok névhasználatára is komoly befolyást gyakorol. Kárpát-
alján a keleti szláv szokás szerint a magyarokat is háromelemű névvel (családnév–kereszt-
név–apai név) anyakönyvezik (Beregszászi–Csernicskó 2003a: 153–163), illetve a magyar 
nevek is az ukrán írásrendnek megfelelően cirill betűkkel szerepelnek minden személyi ok-
mányban (Beregszászi–Csernicskó 2003b: 163–169). Ezek természetesen nemcsak a hiva-
talos dokumentumokban rögzültek. A kárpátaljai magyar köznyelvben is rendszeresen 
használják őket. Szóbeli használatuk egyfajta metaforikus kódváltásként is felfogható, hi-
szen az a többségi kultúra megszólítási hagyományának a kisebbségi nyelvi reprezentáció-
jaként is értelmezhető. Vagyis ez a nyelvi forma összemossa a „mi” és az „ők” csoportot 
(Márku 2008: 125). A névhasználat másik sajátossága az is, hogy szűk ismeretségi körben, 
vagy ismert emberek esetében (mint pl. az elűzött ukrán államelnököt Viktor Janukovicsot 



184 • Gazdag Vilmos 

is a sajtóban gyakran emlegették Viktor Fedorovics néven)11 gyakran az apai név átveszi a 
vezetéknév szerepét, s a konkrét személy azonosítása annak használatával történik meg. 
Az ilyen névhasználati sajátosságokkal a kárpátaljai magyar irodalmi művekben is gyakran 
találkozhatunk. Lássunk néhány véletlenszerűen kiválasztott példát: Most kit ültetek Fjodor 
Ivanovics mellé? (Bartha 2009: 24), avagy Na, Olga Pavlovna mindig ennek az írónak a 
bölcsélményeivel hozakodott elő (Bartha 2009: 99); Pavel Sztyepanovics megállt a fiatal ta-
nuló munkapadja előtt, nézte annak még gyakorlatlan mozdulatait (Kovács 2007: 60), illet-
ve Jó lenne, ha a gyűlés után itt maradna néhány percre, Vaszilij Iljics – mondta az instruktor 
felé fordulva (Kovács 2007: 72). 

6. Összegzés 
Összefoglalásként tehát elmondhatjuk, hogy a kárpátaljai magyar nyelvű irodalmi művekben 
jól kimutatható a népek és kultúrák együttéléséből fakadó nyelvi interferencia, mely a köl-
csönszavak használatán túl megmutatkozik a személynevek használatában, illetve a kommu-
nikáció során jelentkező nyelvi váltásokban, azaz a kódváltások használatában is. Ugyanakkor 
fontos azt is megemlíteni, hogy ezeket a regionális sajátosságokat a szerzők gyakran hatás-
keltő stíluseszközként használják a különféle helyek, helyzetek, illetve a művekben szereplő 
személyek és életkörülmények jellemzésének hitelessé tétele céljából. 
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