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G azdag  V ilm o s

A kárpátaljai magyar nyelvjárások sajátos lexikai 
elemei: Keleti szláv (orosz/ukrán) kölcsönszók

A kárpátaljai magyar nyelvjárások az úgynevezett északkeleti nyelvjárási 
régióhoz tartoznak, mely az abaúji ó'-ző típustól keletre, kb. a Hernád alsó 
folyása -  a Sajó — Tisza -  Csap -  Nagyszőlős vonaltól északra a nyelv
határig terjed (Imre 1971: 365). juhász Dezső (2001: 292) az északkeleti 
nyelvjárási régió magyar dialektusait három nyelvjáráscsoportba sorolja:
1. szabolcs-szatmári, bereg-ugocsai, melybe a Munkács és Huszt közötti 
nyelvjárások tartoznak; 2. ungi, ide az Ungvári járás és a szomszédos 
kelet-Szlovákia í-ző nyelvjárásait sorolja; 3. a volt Máramaros vármegye 
helyi nyelvjárásai, melyek nem alkotnak egységes csoportot.

A kárpátaljai magyar nyelvjárásoknak számos olyan hang- és alakta
ni, valamint szintaktikai jellemzője van, melyek egyrészt igazolják azok 
északkeleti nyelvjárástípushoz való tartozását, másrészt általánosságban 
jellemzik a kárpátaljai magyar nyelvterületet (Beregszászi — Csernicskó 
2007: 20). A kárpátaljai magyar nyelvjárások sajátosságainak a bemutatá
sával és a kérdés kutatástörténetével részletesen foglalkoztam egy koráb
bi tanulmányomban (Gazdag 2013: 71—72).

2014. január 13. és február 13. között online kérdőívezés keretében a 
kárpátaljai magyarság nyelvhasználatát vizsgáltam.1 Jelen tanulmányban 
a nyelvjárási kérdések elemzésével kívánok foglalkozni. Az anyaggyűjtés 
módszere a kitöltőkkel való személyes kapcsolat hiánya miatt aktív kérde
zési módszerrel történt. A kitöltői figyelem fenntartása végett a kérdőív 
nyelvjárási része több különböző kérdéstípusból tevődött össze (tárgy
képek bemutatása, meghatározások alapján történő kérdezés, a tájnyelvi 
elemek jelentésének az ismeretére irányuló kérdések).

A kérdőív kitöltői elsősorban az ismerősi körömből kerültek ki, 
ugyanis a kérdőív kitöltésére való felkérést a Facebook idővonalamon

1 A kérdőív megtekinthető az alábbi linken: https://docs.google.com/forms
/d/lC H 2M Z B lh__lZkX-Szm a8F2OF0H CCDW p9-CQ2TaYkK0E/
vie\vform?edit_requested=true
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poszt formájában tettem közzé, s onnan, illetve az ismerősök általi meg
osztások (összesen 18 személy osztotta meg a posztot) alapján vált elér
hetővé a kérdőívre mutató link is. A kérdőívet összesen 85 kárpátaljai ma
gyar anyanyelvű személy töltötte ki. A kérdőív kitöltői ennek megfelelően 
elsősorban lakhelyem közvetlen környezetéből kerültek ki. A legtöbben 
a Beregszászi járás (58 személy), Ungvári járás (8 személy), Nagyszőlőst 
járás (4 személy), Munkácsi járás (2 személy), Huszti járás (1 személy), 
illetve 12 személy, aldk nem tüntették fel a lakhelyüket, vagy jelenleg épp 
nem Kárpátalján élnek (pl. magyarországi egyetemen tanulnak, vagy Ma
gyarországon dolgoznak).

A nyelvjárási anyaggyűjtésre irányuló kérdéskör első csoportjában 30 
tárgyképet tettem közzé. A kitöltők feladata az volt, hogy a képen látható 
használati tárgy, étel, zöldség-gyümölcs, növény, ruha és lábbeli, ruházati 
eszköz és egyéb tárgyak, illetve objektumok nevét a kép alatti mezőben 
feltüntessék. A képek összeválogatása során arra törekedtem, hogy a ké
pek mindenki számára ismert dolgokat ábrázoljanak, illetve, hogy azok 
között minél több olyan legyen, amelynek a kárpátaljai magyarság körében 
ismert és általánosan elterjedt a szláv (orosz/ukrán) nyelvi elnevezése is. 
A továbbiakban ezekből kívánok néhány példát az olvasók elé tárni.

1. Az első képen szereplő általában befőttek tárolására szol
gáló csavaros üveget 11 válaszadó a bánki/ a (~or. банка\ fn

'-ja — banki/bánka < ukr., or. 'банка' megfelelővel nevezte 
meg, illetve további 4 válaszadó használta a szláv megneve
zést a magyar megfelelővel párhuzamosan. A magyar meg

nevezések közül a következő változatok fordultak elő: üveg, befőttes, beföttös 
vagy befősytes üveg, literes, csavaros, vagy uborkás üveg.2

2. A következő képen szereplő söröskorsót 9 válaszadó ne
vezte meg a bakái/ báikál [~or. бакая\ fn '-t, '-ja — bakái/bákál
< ukr., or. 'бакал' közvetlen kölcsönszóval, további 2 vá
laszadó pedig a sörös bákál hibri d kölcsönszóval. 5 válaszadó 
a szláv átvételt és a magyar megfelelőt egyidejűleg adta meg.

A magyar nyelvi változatok közül ezek fordultak még elő: pohár, sörös vagy 
jüles pohár, söröskorsó, krigli, kancsó.

2 A képek számozása megfelel azok kérdőívbeli számozásának. Az egyes magyar 
megfelelőknél nem tüntetem fel a válaszadói számot, vagyis azt, hogy hányszor 
is fordultak elő megadott válaszként.
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3. A képen szereplő általában vaníliakrémmel töltött kré- 
mes apró kürtőskalácsszerú édességet 32 válaszadó nevezte 
meg a trubocski/trubacski/a fn. ’-t, ’-ja — tmbocski/trubacskj/a
< ukr., or. ’трубочкі’ közveden kölcsönszóval. 4 válaszadó 
egyidejűleg adta meg a szláv kölcsönszót és a magyar nyelvi 

megnevezést. További magyar nyelvi változatok: kifli, képviselőfánk, habroló, 
roló, kürtös kalács, krémes, kifli.

, . 11. A képen látható sportcipőt 3 válaszadó nevezte
meg a kros^ovki [~or. кросовки\ fn -A ’j a  -  kros^ovki < or. 

^ ’кросовки’ közvetlen kölcsönszóval. Ezen kívül a következő 
magyar nyelvi változatok fordultak még elő: cipő, edzőcipő, sportcipő, futócipő, 
tornacipő.

* 13. A képen látható közlekedési jelzőlámpa neve 12 válasz
adó szerint a s^vetafor [~or. светофор] fn ’-t, ’-ja — s^vetafor < 
or. ’светофор’ közvetlen kölcsönszó. További 5 válaszadó a 
magyar nyelvi megfelelővel együtt a szvetafor, míg ketten 
az ukr. ’світлофор’ változatot adták meg. Egyéb magyar 
nyelvi változatok: jelzőlámpa, közlekedési lámpa, villanyrendőr, 

útjelzőlámpa, szemafor.
18. Az ezen a képen szereplő kerti pavilon neve 39 válasz
adó szerint a beszedka fn ’-ja — beszedka < or. ’беседка’ 
közvetlen kölcsönszó. Emellett a következő megnevezések 
fordultak még elő: asztal, bódé, bungaló, faháZj filagória, kisház,

nyári lak, kerti pavilon, kerti fedett aszta/, pihenőhely, sátor, vikkend.
19. A képen látható hullámpala megnevezéseként 37 vá
laszadó a sifer |~ném. Schiefer\ fn ’-ja — sifer < ukr., or. 
’шифер ’ közvetlen kölcsönszót, míg további 6 válaszadó a 
siferpala, palasifer hibrid kölcsönszót adta meg. Ezen kívül 
a következő magyar nyelvi változatok fordultak még elő:

cserép, pala, hullámpala, tetőpléh, palatető, tetőpala.
27. A képen szereplő fecskendőt 33 válaszadó nevezte 
meg spricc/spric [~ném. Spritz?] < ukr., or. 'шприц ’ közvetlen 
kölcsönszóval. Egy-egy válaszadó az injekciós spricc illetve a 
spriccestű hibrid kölcsönszói változatot adta meg. Ezen kí

vül a következő változatok fordultak még elő: fecskendő, injekció, injekciós tű, 
szűri, tű.
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28. Az ezen a képen látható autós vagy sürgősségi elsőse
gély dobozt 25 válaszadó az aptecska [~lat. apothécá\ fn ’-t, 
’-ja — aptecska < ukr., or. ’аптечка’ közvetlen kölcsönszóval 
nevezte meg. Egy válaszadó a hibrid kölcsönszó aptecskás 

doboz összetételt használta. Egyéb adatolt megnevezések: elsősegélydoboz, el
sősegélycsomag, gyógyszeres táska, mentőcsomag, orvosi táska.

A kérdőív következő részében a válaszadóknak körülírások alapján 
kellett ételek és foglalkozások neveit megadniuk. Ezt követően szláv köl- 
csönszók jelentéseit kellett meghatározniuk, majd pedig meghatározások 
alapján kellett azonosítaniuk az azokban körülírt tárgyakat, labdajátékot, 
illetve közlekedési eszközt.

Az utolsó feladatban arra kértem a válaszadókat, hogy soroljanak fel 
olyan szavakat, amelyek csak Kárpátalján használatosak. A továbbiakban 
az általuk felsorolt szláv kölcsönszavak szótári listáját kívánom közölni.
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A
akt < ukr., or. ’акт’; -  1. jegyző
könyv; 2. okirat
amartizátor < ukr., or. 
’амортизатор’; -  lengéscsillapító 
avária < ukr. ’аварія’; or. ’авария’;
— baleset

В
bagázsnyik < ukr., or. ’багаж’; -  
csomagtér
balkon < ukr., or. ’балкон’; -  er
kély;
bánka < ukr., or. ’банка’; — 1. be- 
főttesüveg
batri < ukr., or. ’батарейка’; -  
elem, akkumulátor 
beszedka < or. ’беседка’; — lugas; 
kerti pavilon
bint < ukr., or. ’бинт’; -  1. kötés, 
pólya; 2. kötszer, fásli 
bordácski < ukr., or. ’бардачок’;
-  kesztyűtartó (gépkocsiban) 
brakk < ukr., or. ’брак’ — selejt 
brigadér < ukr., or. ’бригадир’; — 
munkavezető
buháter < ukr., or. ’бухгалтер’; — 
könyvelő
bulicska < ukr., or. ’булочка’; — 
zsemle
butyka < ukr., or. ’будка’; — bódé 

Cs
csájna < or. ’чайная’; — 1. teázó;
2. kocsma, ivó
csájnik< ukr., or. ’чайник’; -  te
áskanna

cseburek < ukr., or. ’чебурек’; -  
(birka)húsos rétes; húsos fánk

D
deká < or. ’ДК —* дом культуры’;
— kultúrház; szórakoztató köz
pont
deputát < ukr., or. ’де и у tar’; — 
küldött, képviselő 
dezsurál < or. ’дежурить’; — őr
ködik; ügyel, felvigyáz 
dezsurka < or. ’дежурка’; -  1. 
ügyelet; 2. szolgálat 
dokument < ukr., or. ’документ’;
— okmány; okirat

E
elektricska < ukr., or. 
’електричка’; — villanyvonat, a 
magyarországi HÉV-nek megtele
lő helyközi vonat járat

F
fortocska < or. ’форточка’; — 
szellőztető (ablakon)

G
grecska/hrecska < ukr., or. 
’гречка’; — tatárka, hajdinakása 
grip < ukr. ’грип’; or. ’грипп’; — 
influenza
grivnya < ukr. ’гривня’; — Ukraj
na hivatalos pénzneme 
gruppá < or. ’группа’; — 1. cso
port, (iskolai) napközis csoport; 2. 
kategória
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gruzcsik < or. ’грузчик’; — rako
dómunkás
gruzin < ukr., or. ’грузин’; -  1. 
grúz; 2. grúz nemzetiségű ember

Gy
gyela < or. ’дело’; — dolog, ügy 
gyenygi < or. ’деньги’; — pénz 
gyevuska < or. ’девушка’; — lány

К
kapót < ukr., or. ’капот’; — mo
torháztető
kolhoz < ukr. ’колгосп’; or.
’коллективное хазяйство —>
колхоз’; -  1. termelőszövetkezet;
2. kollektív gazdaság
kolonka < ukr., or. ’колонка’; —
vízmelegítő, bojler
kóperta < ukr. ’коперта’; — (levél)
boríték
kópia < ukr. ’ко тя ’; or. ’копия’;
— másolat
korocse < ukr. ’коротше’; or. 
’короче’; — röviden, rövidebben 
kredit < ukr., or. ’кредит’; — hitel 
kriska < ukr. ’кришка’; or. 
’крышка’; -  fedő (az üvegedényen) 
kroszovki < or. ’кроссовки’; — 
sportcipő, tornaicpő 
kurtka < ukr., or. ’куртка’; — dzse
ki; rövid férfi felsőkabát

L
lomik < ukr., or. ’ломик’; — eme
lőrúd, feszítővas, pajszer

M
magazin < ukr./or. ’магазин’; — 
1. bolt; 2. áruház
májka < ukr., or. ’майка’; — 1. tri
kó; 2. sportmez
marsutka < ukr., or. ’маршрутка’;
— irány taxi
medszesztra < ukr., or. 
’медсестра’; -  ápolónő 
milicia < ukr. ’мшщя’; or.
’милиция’; — rendőrség 
misálka < икг.’мппалка’, or.
’мешалка’; — keverőgép, malter 
vagy betonkeverő 
mufta < ukr., or. ’муфта’; — hü
vely, tengelykapcsoló 
murkó < ukr. ’морква’; or.
’морковь’; — sárgarépa, nyelvjárási 
murok

N
nácsálnyik< ukr.,or. ’начальник’;
— főnök; parancsnok 
notáriusz < ukr. ’noTapiyc’; or. 
’нотариус’; — jegyző, közjegyző 
nozsovka < or. ’ножовка’; — 
(kézi) fűrész

О
obsi < or. ’общежитие’; — 1. di
ákotthon; 2. közös szállás, mun
kásszálló
ocsot < or. ’учёт’; — nyilvántartás 
odekolon < ukr., or. ’одеколон’;
— kölni (víz)

82



Gazdag Vilmos: A kárpátaljai magyar nyelvjárások sajátos lexikai elemei

P
pálocski < or. ’(кукурузные) 
палочки’; -  kukorica rudacskák 
(ang. corn sticks)
pápka < ukr., or. ’папка’ — map
pa, irattartó
pára < ukr., or. ’napa’ — órapár, 
2x45 perc;
pasztport < ukr., or. ’паспорт’; — 
személyigazolvány 
pelmenyi < ukr. ’пельменГ; or. 
’пельмени’; — húsos derelye; hús
sal töltött barátfüle 
pepelynica < or. ’пепельница’; — 
hamutartó
perejezd < or. ’переезд’; -  (vas
úti) átjáró
pinoplaszt < ukr. ’гинопласт’; — 
habszivacs, hungarocell 
piroski < or. ’пирожки’ — fánk, 
bukta
plán < ukr., or. ’план’; — terv, ter
vezet
plasztelin < ukr. ’пластилш’; or. 
’пластилин’; — gyurma 
plávki < ukr., or. ’ плавки’; — 
úszónadrág, fürdőgatya 
povorot < ukr., or. ’поворот’; — 
kanyar, index
práva < ukr. ’нрава ВОД1Я —> 
права’; or. ’права водителя —> 
права’; — gépjárművezetői jogo
sítvány
pricep < or. ’прицеп’; — pótkocsi 
provodnyik < or. ’проводник’ -  
kalauz

R
rájkom < ukr., or. ’райком 
—» районний комггет’; or.
’районный комитет’ — járási ta
nács
rásztvorityelj < or.
’растворитель’; — oldószer 
rucska/i < ukr., or. ’ручка’; -  
(tintás) toll

S
sláng < ukr., or. ’шланг’; — slag; 
locsolócső
slopi < ukr. ’шльопанщ’; or. ’ 
шлёпанцы’; — papucs, topán 
spilka < ukr., or. ’шпилька’; -  
hajtű, hajcsat
spricc < ukr., or. ’шприц’; — fecs
kendő
stráfol < икг.’штрафувати’; or. 
’штрафовать’; — bírságol 
stukatúrka < ukr., ог.’штукатурка’
— vakolás

Sz
szesztra < ukr., or. ’сестра’; — nő
vér
szilyráda < ukr. ’альська рада
—>сьльрала; — községi tanács 
szirnéké < ukr. ’сирник’; or. 
’сырник’; — túrós gombóc, túrós 
tészta
szkoccs < ukr., or. ’скотч’; — ra
gasztó szalag, cellux 
szkrepki < or. ’скрепки’; — gém
kapocs
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Hlő tájnyelvek

szók < or. ’сок’; — 1. gyümölcsből 
készült üdítőital; 2. lé, nedv 
szoljárka < ukr., or. ’солярка’; — 
I. gázolaj; 2. üzemanyag 
szosziszki < ukr., or. ’сосиски’; — 
I. virsli; 2. hosszú, vékony kifőzve 
fogyasztott hústermék, húspép 
szprávka < or. ’справка’; — 1 . iga
zolás; 2. tudakozódás, érdeklődés 
sztáncija < ukr. ’станція’, or. ’ 
станция’; — állomás 
sztándárt < ukr., or. ’стандарт’; — 
szabvány szerinti, standard 
szvetafor < or. ’светофор’; — 
közlekedési lámpa 
szvidoctvo < ukr. ’свідоцтво’; — 
igazolás, bizonyítvány

T
tekoszmot < or. ’техосмотр’; — 
műszaki szemle
trojnyik < or. ’тройник’; — (háló
zati) hármas elosztó 
tumbocska < ukr., or. ’тумбочка’
— éjjeliszekrény

U
usánka < or. ’ушанка’;— füles téli 
sapka

V
váíli < ukr. ’вафлі’; or. ’вафли’;
-  ostya
vojenlcomát < or. ’военкомат 
«военный комиссариат»’— 1. had
kiegészítő parancsnokság; 1. soro- 
zási hely

Z
zabora < ukr. ’забора’; or. 
’забора’ — a széna tárolására szol
gáló csűr
zácsot < or. ’зачёт’ — 1. beszámo
ló, kollokvium; 2. vmibe beszámí
tás
zájáva < ukr., or. ’заява’; — kér
vény, folyamodvány 
zálik < ukr. ’залік’; — beszámoló 
zálikovka
zápászka < ukr., or. ’запаска’; — 
pótalkatrész, készlet 
záprávka < ukr., or ’заправка’ — 
üzemanyag töltőállomás; benzin
kút, tankoló
zázsigálka < or. ’зажигалка’; — 
öngyújtó
zdácsi < ukr. ’здачі’; or. ’сдачи’;
— visszajáró (pénz) 
znák < ukr., or. ’знак’; — jel 
zontyik < or. ’зонтик’; — esernyő 
zvit < ukr. ’звіт’; — jelentés

Zs
zsurnál < ukr., or. ’журнал’; -  
napló; osztálykönyv
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Gazdag Vilmos: A kárpátaljai magyar nyelvjárások sajátos lexikai elemei

A kárpátaljai magyar nyelvjárások, ahogyan más határon túli magyar 
nyelvjárások is, fokozott másodnyelvi hatás alatt állnak. Beszélői minden
napi kapcsolatban állnak az államnyelvet és az oroszt beszélő szláv nyelvű 
lakossággal, s a hivatalos nyelvi színtereken anyanyelvűk használati lehe
tőségei jelentős mértékben korlátozva vannak. A történelmi és a jelenkori 
helyzet ismeretében tehát nem lehet meglepő, hogy az itt élők nagyszá
mú másodnyelvi elemet használnak az anyanyelvi kommunikációjukban 
is, amelyek a magyar nyelvi változatokkal együtt, vagy sok esetben azokat 
kiszorítva a mindennapos nyelvhasználat részeivé válnak.
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