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Gazdag Vilmos 

KELETI SZLÁV KÖLCSÖNSZÓK A KÁRPÁTALJAI MAGYAR 

FACEBOOKOZÓK NYELVHASZNÁLATÁBAN 

Bevezetés 
Az internet, s az internet által kínált lehetőségek mára komoly szere-
pet töltenek be az ember életében. A gyors információáramlás mellett 
az internet lehetőséget kínál az ügyintézések és vásárlások kényelmes 
lebonyolítására, sokrétű és mindenki számára elérhető szórakozási le-
hetőséget biztosít, a közösségi oldalak révén pedig a személyközi kom-
munikáció színteréül is szolgál. A közösségi oldalak regisztrált tagjai 
akár napi szinten is kommunikálhatnak az ismerősi körükbe tartozó 
személyekkel, vagy a különféle céllal létrehozott csoportok tagjaival. 
Az itt megjelenő beszélgetések az írásos formában való megalkotás 
ellenére is megőrzik a társalgási stílus legfontosabb tulajdonságait (a 
társalgási stílus sajátosságairól részletesen lásd pl. Szikszainé Nagy 
2007: 595–596; Beregszászi 2010: 44–51 stb.): a laza szerkesztettséget, 
a közvetlen természetes hangvételt, a rendkívül sokrétű szókincset, 
melyben a csoportnyelvi, a tájnyelvi, a szleng és az idegen szavak egya-
ránt megtalálhatók. 

Ebből kiindulva a jelen tanulmány keretében azt kívánjuk vizs-
gálni, hogy a kárpátaljai magyar facebook-felhasználók által használt 
netnyelv mutat-e a beszélt nyelvhez hasonló regionális jellegzetessége-
ket, vagyis azt, hogy a facebookon zajló kommunikációban előfordul-
nak-e a kárpátaljai magyar nyelvhasználat sajátos nyelvi elemei, azaz 
a keleti szláv kölcsönszavak (ezekről lásd pl. Kótyuk 2007, Gazdag 
2010, 2012a, 2013a stb.). 

A netnyelvészet 
Az internetes kommunikáció nyelvét a szakirodalomban a netnyelv 
terminussal szokás jelölni (Crystal 2001. 47–48). A netnyelvben „az 
írás és a beszéd kommunikációs műfajainak sajátos keveredése figyel-
hető meg: a fejlesztések ellenére még mindig főként írásos formában 
megjelenő közlemények – a különféle internetes műfajokban különbö-
zőképpen, de határozottan – a beszélt nyelv bizonyos sajátosságai felé 
közelítenek” (Bódi 2004a: 26), ezért azt gyakran írott beszélt nyelvként 
is definiálják (Balázs 2005), melyben csökkennek az írott szöveg jó 
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megformálása iránti igények (Bódi 2010: 71). Ezzel kapcsolatban Bódi 
(2004b: 292) arra a következtetésre jut, hogy „az alapvető helyesírási 
és kivitelezési normáktól való eltérés jellemzően nem tudáshiányból, 
hanem a korrekció esetleges elmaradásából vagy a nyelvi elemek 
önálló, kreatív használati szándékából, az emocionalitás, a csoport-
nyelvi jelleg és az írás vizuális üzenethordozó erejének kihasználási 
szándékából fakad.” Ugyanakkor Bódi Zoltán fenti véleményét a hatá-
ron túli internet-felhasználók esetében nem tekinthetjük teljes mérték-
ben helytállónak. Ugyanis az egyes határon túli régiókban, mint pél-
dául Kárpátalján is jelentős azoknak a száma, akik bár magyar 
anyanyelvűek, de iskolai tanulmányaikat különböző okok miatt (erre 
vonatkozóan lásd pl. Orosz 2010: 93– 106; Molnár 2010: 188–190; Séra 
2010: 168) államnyelvi, azaz ukrán tannyelvű iskolákban folytatták/ 
folytatják. Az ukrán tannyelvű iskolákba járó magyar anyanyelvű 
tanulók csak a fakultatív órák, az esetleges hétvégi foglalkozások, vagy 
az ennél is kisebb valószínűséggel megvalósuló szülőkkel folytatott ott-
honi tanulás során sajátítják el az anyanyelven történő írás és olvasás 
készségét. Ez természetesen kihat az anyanyelven folyó kommuniká-
cióra és nagymértékben befolyásolja az érintett személy azonosságtu-
datát is (bővebben lásd Csernicskó–Göncz 2009; Csernicskó 2008, 
2009; Molnár 2009a, b; Gazdag 2011, 2012b). Vagyis az ilyen szemé-
lyek esetében sokszor nem lehet egyértelműen megállapítani azt, hogy 
az általuk leírt dolgok a szándékos megformálás vagy a tudáshiány 
következtében alakulnak-e úgy, ahogy rögzítésre kerülnek. 

Crystal (2001: 47) felhívja a figyelmet arra is, hogy a weboldalak 
és a honlapok kevesebb beszélt nyelvi sajátosságot mutatnak, mint a 
chat és az e-mail. Bódi (2015) is azt hangsúlyozza, hogy a netes kom-
munikációnak nincs a teljes netes kommunikációs környezetre érvé-
nyes nyelvváltozata, „pusztán az egyes kommunikációs műfajoknak 
vannak jellemző nyelvhasználati normái és szokásrendszerei”. 

Az írott beszélt nyelv jellegzetességeit jól szemlélteti Balázs Géza 
csoportosítása, melyet nagyrészt az Érsok Nikolettának az SMS-nyelv 
jellegzetességeit bemutató csoportosítására (2004: 296–297) alapoz. 
Eszerint a netnyelv, vagy – ahogyan Balázs Géza nevezi –, a másodla-
gos írásbeliség általános (orto)grafikus jellemzői a következők: 1. a he-
lyesírástól eltérő formák használata (pl. folyamatos kis- vagy nagy-
betűs írás, egybeírás), 2. rövidítések, 3. grafostilisztikai jellemzők 
(emotikon, betű- vagy írásjel-többszörözés), 4. kreatív (egyéni) írásmód. 
Ezenkívül szövegtani szempontból jellemzi még: 1. a minimális, ellipti-
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kus mondat, 2. rétegnyelvi (főleg szleng, esetleg nyelvjárási) kifejezé-
sek, 3. a beszélt nyelvre jellemző elemek (partikulák, indulatszók), 4. a 
játékos, kreatív nyelvhasználat (vö. Balázs 2010: 10). A csetszövegek 
/chatkommunikáció kapcsán Veszelszki Ágnes (2010: 288–295) és Andó 
Éva (2010: 39–40) is fentebb leírtaknak megfeleltethető sajátosságokat 
említ, sőt Veszelszki (2010: 287) a fentebb említett megnevezések he-
lyett egy általa létrehozott új terminus, a digilektus használatát tartja 
célszerűnek. 

A netnyelv fent bemutatott beszélt jellemzői között kiemelt hang-
súlyt kap a rétegnyelvi jelleg, amely elsősorban a szleng, esetleg a 
nyelvjárási elemek használatában mutatkozik meg. Itt azonban fontos 
megjegyezni azt is, hogy a szleng és a nyelvjárási elemek nem választ-
hatók szét egyértelműen. A szleng és a nem szleng (köznyelv, nyelvjá-
rás, hétköznapi beszélt nyelv, gyermeknyelv, szaknyelvek, kollokvializ-
musok, vulgarizmusok stb.) közötti határvonal meghúzása a gyakorlat-
ban ugyanis rengeteg buktatót rejteget (Kis 2012: 14). Hisz „amit az 
egyik szótáríró szlengnek minősít, azt a másik bizalmasnak, zsargon-
nak vagy tájnyelvinek tekinti (Coleman 2012: 111). Az elkülönítés ne-
hézségeire jó példaként szolgálhat a Hello90 projekt keretében létre-
hozott Nagymagyar szlengtérkép is, melyen, amint azt az egyik vele 
készült interjúban Sinkovics Balázs, a SzTE BTK Magyar Nyelvészeti 
Tanszék tanársegédje is megjegyezte, a feltüntetett szavak kétharma-
da nem szleng, hanem tájszó1. Tanulmányunk célja viszont nem ennek 
a kérdéskörnek a megválaszolása, hanem az, megvizsgáljuk, hogy az 
élőnyelvhez hasonlóan az internetes kommunikáció is mutat-e regio-
nális sajátosságokat. Nézzük, hogy milyen sajátosságok is jellemzik a 
kárpátaljai magyarok nyelvhasználatát. 

A kárpátaljai magyar nyelvhasználat sajátosságairól 
A kárpátaljai magyar nyelvjárásoknak számos olyan hang- és alaktani, 
valamint szintaktikai jellemzője van, melyek egyrészt igazolják azok 
északkeleti nyelvjárástípushoz való tartozását, másrészt általánosság-
ban jellemzik a kárpátaljai magyar nyelvterületet (Beregszászi–Cser-
nicskó 2007: 20). Hangtani szempontból összefogja őket az erős i-zés 
(Horváth 1998; 2000; Kótyuk 1990) és j-zés, a felső nyelvállású hosszú 
magánhangzók megrövidülése, a magánhangzók kiesése (Csűry 1929a, 
b) és a diftongusok ejtése (Horváth 1976; Balogh 2004). A kárpátaljai 
magyar nyelvjárások zömében hét rövid és hét hosszú magánhangzó, 
valamint 25 mássalhangzó van (Lizanec–Horváth 1982: 3–4, Horváth–
Lizanec 1993). A kárpátaljai magyar nyelvjárások nagy részében álta-
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lánosan elterjedt az az alaktani jelenség, hogy a -nál/-nél határozó-
ragot '-hoz/-hez/-höz' jelentésben használják, míg a családi viszonyo-
kat is kifejező -éknál rag helyett az -ékhoz használatos: tegnap voltunk 
Zékányékhoz; tulajdonképpen: Zékányéknál (Balogh 1994: 29; Kiss 
szerk. 2001: 293). Szintaktikai jellemzőjük az „hogy az igekötő az ige 
után kerül olyan esetben is, amikor a köznyelvi norma szerint inkább 
az ige előtt kellene állnia. A mindennapi beszédben gyakran hallható, 
hogy Szakad le a kezem, annyira fáj. Olyan szomjas vagyok, hogy halok 
meg” (Balogh 1993: 226–227; Balogh–Heltainé 1992: 485). Amiben 
azonban a leginkább eltérnek ezek a nyelvjárások az anyaországiaktól, 
az nem más, mint az orosz és ukrán nyelvből vett kölcsönszavak na-
gyarányú használata. 

Az elmúlt fél évszázad során a helyi és az anyaországi nyelvészek 
munkájának köszönhetően gazdag tudásanyag halmozódott fel a kár-
pátaljai magyar–ukrán, ukrán–magyar nyelvi kölcsönhatásokkal, s 
azon belül a kárpátaljai magyar nyelvjárásokban meghonosodott keleti 
szláv (orosz/ukrán) kölcsönszavakkal kapcsolatban is.2 

Orosz/ukrán kölcsönszók a közösségi facebook-kommunikációban 
Tanulmányunk további részében a facebookon posztok és hozzászólá-
sok formájában megjelenő orosz/ukrán kölcsönszavak bemutatására te-
szünk kísérletet. A kérdéskörre vonatkozó kutatások a helyi nyelvtu-
dományban Márku Anita nevéhez köthetők (lásd pl. Márku 2015, Már-
ku–Barta 2015). A Termini kutatóhálózat ht-listájában szereplő kár-
pátaljai orosz/ukrán kölcsönszavak kapcsán Márku Anita (2014: 121) 
azt hangoztatja, hogy az internetes kommunikációban „a speciálisan 
ehhez a területhez köthető kölcsönelemeken kívül, »hagyományos« köl-
csönzések is” adatolhatók. A facebook ezirányú vizsgálata azt mutatja, 
hogy a kölcsönszavak előfordulási aránya a különböző, általában ke-
reskedelmi céllal létrehozott „adok-veszek” csoportokban magasabb, 
mint a hírfolyamban megjelenő személyek posztjai, illetve az azokhoz 
írt hozzászólások körében. S itt is, mint a kölcsönszavak esetében bár-
mely más nyelvi színtér kapcsán, a főnevek túlsúlya figyelhető meg. 
Ami természetesnek is tekinthető. Ugyanis eladni vagy venni az ember 
általában konkrét dolgokat/tárgyakat szokott. Az itt megjelenő köl-
csönszavak a megjelenési forma alapján két csoportba sorolhatók: 
• Amikor a kölcsönszó a magyar szöveg részeként, bármiféle kieme-

lés nélkül kerül rögzítésre.3 
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• Amikor a kölcsönszó idéző- vagy zárójelben jelenik meg. Ezekben 
az esetekben a kölcsönszó jelentésének a pontosítása végett a ma-
gyar nyelvi megfelelőt is fel szokták tüntetni.  

         

1. ábra: Ukrán sáski… 2. ábra: Ferfi "dublyonka" teli 
kabat elado! Jo allapotban! 

Az élő nyelvet ért dialektológiai kutatások során már bizonyítást 
nyert, a szókölcsönzés mértéke és a kölcsönszavak aránya eltérő lehet 
az egyes dialektusokban (Csernicskó–Hires 2003: 127). Ezért a két-
nyelvűséggel foglalkozó szakemberek többsége célszerűnek tekinti 
elvégezni a kölcsönszavak fogalomköri csoportosítását is. Ugyanakkor 
az egyes munkákban alkalmazott a fogalomköri kategorizációk a kata-
logizált elemek sokfélesége miatt jelentős eltéréseket mutathatnak. A 
lexikai hungarizmusokat Csopey László (1881) tanulmányában 5, Pet-
ro Lizanec (1970) egyetemi jegyzetében 29, míg Bárány Erzsébet 
(2010) tanulmányában 15 tematikai csoportba sorolja. A magyar nyelv 
szláv lexikai elemeit Kniezsa István (1942, újra kiadva 2000) 8, míg az 
ungi magyar nyelvjárás ukrán kölcsönszavait Kótyuk István (2007) 21 
fogalomkörbe csoportosítva adja meg. Lizanec Péter a kárpátaljai ma-
gyar nyelv szláv lexikai elemeit az átvétel ideje alapján két csoportba 
sorolja: régi ukrán/ruszin és új ukrán/ruszin elemek (Lizanec, 1993: 
51–54). A fentebb bemutatott fogalomköri kategorizációk összevonása 
és módosítása alapján az internetes kommunikációban előforduló kele-
ti szláv kölcsönszavak csoportosítását is elvégezhetjük. Eszerint a kár-
pátaljai magyar facebook-felhasználók által használt orosz/ukrán köl-
csönszavakat a következő fogalomköri kategóriákba sorolhatjuk:4 
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1. Épületek/építmények és építkezési kellékek 

 
elado vagy zakazolhato badmilyen 
beszetka minden fele arba atol fug az 
ara hogy milyen akit erdekel az irjon 
vagy 0956777406] badogos munkatis 
valalok 

Beregszászban eladó épitkezési "п" 
alaku vasbeton pliták 6*1,50 es mé-
retben! Érdeklődni a következő telefon-
számon: +380990256037 

2. Dokumentumok 

 
Elvesztettem a kocsim tehpassportját 
Медвідь Вероніка néven. Aki megta-
lálja kèrem jelentkezzen vagy hivjon - 
0978053504 Segítsetek megosztásotok-
kal hogy eljusson a tulajdonoshoz. A 
megtaláló jutalomban részesül. 

Várjuk a povesztkát 
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3. Technikai eszközök: 

 

8GB-os fleska ELADO!!!! SÜRGŐSEN Eladó egy kitünő 
álapotban lévő ASSISTANT AP-711 
Planset dobozában egy tokal és fél év 
garanciával+töltő és usb.irány ár 600 
hr.érd privatba vagy 0992257808 as 
tel. 

4. Járművek/munkagépek és azok alkatrészei, tartozékai 

  
Munkácson elado ZUBR kistraktor 
(motoblokk) uj alig használt minden 
tartozékkal: krumplivető, krumpli vajo, 
sorolo, pricep es egyébb tartozékok! Ara 
12.500griveny érdeklodni eyen a szá-
mon-0954620803 Natika. 

Szevasztok. A képen látható 6 maz-
dára érdekelne első bufer. ha vala-
ki tudna irjon vagz hivjon ezen a 
számon:0955359560 
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5. Ruházat 

 
(ELADVA) Eladó női usánka,200 hr. Elado tèli kombinzon a dzsekijebol 

kiveheto a prem es öv is van hozzá. 3-6 
èves korig ára 600-gr 

6. A mindennapi élet más szavai 
Az ebbe a fogalomkörbe sorolt szavakat akár több fogalomkörbe is be-
sorolhattuk volna, de mivel az így létrehozott csoportok túlnyomó több-
ségébe csak egy-egy kölcsönszó került volna, így ezek összevonása 
mellett döntöttünk. Ugyanakkor fontosnak tartjuk azt is leszögezni, 
hogy a Facebook ilyen jellegű vizsgálatának folytatása és az adatolt 
kölcsönszavak számának bővülése újabb fogalomköri kategóriák létre-
hozását fogja majd megkívánni. 
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Összegzés 
A technikai fejlődés eredményeképpen mára az internetes kommu-
nikáció mindennapjaink szerves részévé vált. Az internetes nyelvhasz-
nálatot vizsgáló nyelvészek közül többen is azt hangoztatják, hogy a 
netnyelvészet az írott és a beszélt nyelv egy speciális keveréke, vagyis 
olyan írott nyelvi produktum, amelyen egyértelműen kimutathatók a 
beszélt nyelvi sajátosságok, melyek között felfedezhetjük a szleng és a 
tájnyelv elemeinek a használatát is. Ugyanakkor eddig még meglehe-
tősen kevés azon munkák száma, melyek az internetes kommuniká-
cióban jelentkező regionális sajátosságok vizsgálatát tűzték volna ki 
célul. Ebből kiindulva jelen tanulmányunkban azt vizsgáltuk, hogy a 
kárpátaljai magyarok a Facebook közösségi portálon folytatott inter-
netes kommunikációjuk során is használják-e a kárpátaljai magyar 
nyelvjárásokban meghonosodott másodnyelvi elemeket. A vizsgálat 
eredményei azt mutatják, hogy a keleti szláv kölcsönszavak előfordu-
lása az internetes kommunikációban is jól kimutatható.  
 
Melléklet 
A posztokban szereplő keleti szláv (orosz/ukrán) kölcsönszók listája 
beszetka [< ószl. беседа] fn ’-t, ’-ja – beszetka < or. беседка; – 

1. ‘lugas; kerti pavilon’; 2. ‘filagória’; 
bufer (~ném. der Puffer) fn ’-t, ’-ja – bufer < ukr., or. буфер; – ‘ütköző, 

lökhárító’; 
dublyonka [~fr. double] fn ’-t, ’-ja – dublyonka < az ukrán 

köznyelvben elterjedt дубльонка, or. дублёнкa; – ‘bélelt bőr-
kabát’; 

fleska [~ang. flash] fn ’-t, ’-ja – fleska < ukr. флешка; or. флэшка; – 
‘pendrive, USB Flash Drive’; 

kombinzon [~fr. combinaison] fn ’-t, ’-ja – kombinzon < ukr. ком-
бiнeзон, or. комбинeзон; – ‘kezeslábas’; 

linyejka [~or. линейка] fn ’-t, ’-ja – linyejka < or. линейка; – 
‘sorakozó’; 

motoblokk [~lat. motor+ ném. Block] fn ’-t, ’-ja – motoblokk < ukr., or. 
мотоблок; – ‘rotációs kapává átalakítható kistraktor’; 

planset [~fr. planche] fn ’-t, ’-ja – planset < ukr., or. планшет; – ‘iPad, 
tablet’; 

povesztka [< ószl. вhсть] fn ’-t, ’-ja – povesztka < or. повестка; – ‘ka-
tonai behívó’; 

pricep [~or. прицеп] fn ’-t, ’-ja – pricep < or. прицеп; – ‘pótkocsi’; 
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ráport [~fr. rapport] fn ’-t, ’-ja – ráport < ukr., or. рапорт; – ‘jelentés 
(tétel)’; 

sáski [~or. шашки] fn ’-t, ’-ja – sáski < ukr., or. шашки; – ‘dámajáték; 
szudki [< ősszl. *sọtъka] fn ’-t, ’-ja – szudki < or. сутки; – ‘teljes (24 

órás) nap’; nem tévesztendő össze az írásképnek inkább megfelelő 
ételhordó jelentésben használt судки szóval; 

tehpassport [~ném Technik+Passport] fn ’-t, ’-ja – tehpassport < ukr., 
or. техпаспорт; – ‘műszaki adatlap’; 

tumbocska [~ném. Tumbe] fn ’-t, ’-ja – tumbocska < or. тумбочка; – 
‘éjjeliszekrény’; 

usánka [< ősszláv *ucho] fn ’-t, ’-ja – usánka < or. ушанка; – ‘füles téli 
sapka’; 

zápász [~lat. pasco] fn ’-t, ’-ja – zápász < ukr., or. запас; – 
‘pótalkatrész, készlet’; 

zakazolható [< ószl. казати] mn – zakazolható < az or. заказать-ból a 
kárpátaljai magyar nyelvjárásokban létrehozott melléknévi 
forma; – ‘megrendelhető’. 

 
Jegyzetek 
1 http://szegedma.hu/hir/szeged/2014/02/eleg-cinkes-az-uj-szlengterkep.html (2015.11.12). 
2 A kárpátaljai magyar nyelvjárásokat ért keleti szláv (orosz/ukrán) nyelvi hatás 
kutatástörténetével kapcsolatban lásd. Gazdag 2013b: 66–101. 
3 A képek alatt a posztok szövegeit az eredeti íráskép szerint, a bennük szereplő 
kölcsönszavak vastag betűs szedésével tüntetjük fel. Jelentésüket lásd a mellékletben. 
4 A terjedelmi korlátokra való tekintettel az egyes fogalomköröknél csak néhány példát 
tüntettünk fel. 
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