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З ІСТОРІЇ ВИВЧЕННЯ СЛОВ’ЯНСЬКОГО ВПЛИВУ
НА УГОРСЬКІ ГОВОРИ ЗАКАРПАТТЯ

Вивчення слов’янського впливу на угорську мову активно розпочалося ще в 
1800-х роках, а після появи ґрунтовної монографії Іштвана Кнєжі (István Kniezsa)1 
в 1955 р. це питання здавалося повністю вичерпаним. Натомість дослідження ре-
гіональних діалектів, зокрема й закарпатських угорських говірок, дещо припізни-
лося в часі. Після підписання Тріанонського мирного договору регіональні мовні 
території (окраїнні діалекти), які раніше майже не вивчали, опинилися по інший бік 
державного кордону, що ще більше ускладнило появу досліджень у цьому напрямі. 
Тож завдання вивчати закарпатські угорські говірки через труднощі із закордонними 
дослідженнями для лінгвістів Угорщини лягло на плечі місцевих науковців. Однак 
для останніх проблемою була як відсутність інституційної підтримки, так і полі-
тичний тиск. Тож майже до середини 1960-х років, коли створено кафедру угорської 
філології в Ужгородському державному університеті, наукові дослідження щодо 
особливостей вживання угорської мови на Закарпатті фактично не проводилися2.

Слов’янські запозичення в розмовній мові. На початках слов’янські лек-
сичні елементи в закарпатських угорських говорах фіксувалися у формі кількох, 
переважно науково-популярних, словничків. Такою була, до прикладу, праця Гізел-
ли Дравоі (Gizella Drávai) «Nyelvrosta. Így mondjuk, de mondjuk így» («Мовне сито. 
Кажемо так, але краще говорімо так»), де авторка навела приблизно 100 речень 
із російськими й українськими запозиченнями, вказавши і їхні відповідники з 
угорської літературної мови3.

Шандор Рот (Sándor Rot), аналізуючи угорсько-українські й українсько-
угорські міжмовні контакти в Закарпатській Україні, окремо розглядає певні мов-
ні рівні. Для ілюстрації українського впливу на лексичному рівні мовознавець 
наводить кілька спонтанних прикладів, зазначаючи, що їхній перелік ще мож-
на довго продовжувати4. Перелік подібного типу наводить і Петро Лизанець у 
монографії «Magyar–ukrán nyelvi kapcsolatok. A kárpátontúli ukrán nyelvjárások 

1 Kniezsa I. A magyar nyelv szláv jövevényszavai. I. k. 1–2. Akadémia Kiadó. Budapest. 1955. 
2 Csernicskó I. A magyar nyelv Ukrajnában (Kárpátalján). Budapest: Osiris Kiadó – MTA Kisebbség-

kutató Műhely, 1998. P. 19–20.
3 Drávai G. Nyelvrosta. Így mondjuk, de mondjuk így. Kárpáti Kalendárium. Kárpáti Könyvkiadó. 

Uzshorod, 1969. P. 65, 91, 135.
4 Rot A. Magyar–ukrán és ukrán–magyar kétnyelvűség Kárpát-Ukrajnában. Magyar Nyelvőr 1967. 

№ 2. P. 189; Rot A. A magyar nyelv fejlődése. A magyar keleti szláv nyelvi kapcsolatok. Kijev; 
Uzsgorod: Ragyanszka Skola, 1968. P. 255–256.
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a lapján» («Угорсько-українські міжмовні контакти (На матеріалі українських го-
ворів Закарпаття»)5.

Саме з приводу названих двох праць Шандор Фодов (Sándor Fodó) зауважує, що 
хоча метою книг A. Рота і П. Лизанця не був аналіз угорських говорів, однак дуже 
шкода, що автори наводять свій перелік лексем «без будь-яких пояснень та етимоло-
гії», причому багато слів помилково зараховують до лексем українського походження6.

У фокусі наукових зацікавлень Ш. Фодова перебували слов’янські запози-
чення. Зокрема, він вивчав географічну термінологію регіону слов’янського по-
ходження. В опублікованій 1971 р. із цієї теми статті дослідник детально аналізує 
19 елементів говорів слов’янського походження, роблячи слушний висновок, що 
більшість із цих слів не відомі на інших угорськомовних територіях, а їхнє ви-
користання неоднакове навіть у закарпатських угорських говорах7. У наступній 
публікації8 науковець пропонує підготовлений на основі говорів Вишкова та Тячева 
список із 50 слів, який є своєрідним доповненням до монографії І. Кнєжі9. Список 
Ш. Фодова містить слова, яких у праці І. Кнєжі: не було; вони мали інше значення; 
мали іншу фонетичну форму; їхнє походження, на думку автора публікації, не те, 
яке було зафіксоване у книзі останнього10. У статті «Szláv jövevényszók a kárpátaljai 
magyar nyelvjárásokban» («Слов’янські запозичення в закарпатських угорських 
говорах») Шандор Фодов спочатку дає коротку характеристику закарпатських 
угорських говорів і присвячених їм наукових праць, а далі пропонує лексикогра-
фічну базу даних із 31 словникової статті11, де ретельно й детально аналізує зібрані 
та зафіксовані слов’янські елементи в закарпатських угорських говорах (на думку 
Арпада Шебештєна (Árpád Sebestyén)12, частина із вказаних у статті слів відома й 
в інших угорських говорах). Шандор Фодов у вже цитованій праці13 зазначав, що 
завдяки дослідженням, які провів Іштван Ковтюк (István Kótyuk), розпочалося й 
систематичне вивчення слов’янізмів у закарпатських угорських говорах.

Наукову діяльність І. Ковтюк розпочав із вивчення угорських говірок пониззя 
р. Уж14, результатом чого стала захищена в Ужгородському державному університет і 

5 Lizanec P. Magyar–ukrán nyelvi kapcsolatok (A kárpátontúli ukrán nyelvjárások anyagai alapján). 
Egyetemi jegyzet. Az USZSZK Felső- és Szakközépoktatásügyi Minisztériuma, Uzshorodi Állami 
Egyetem. Uzshorod. P. 38–39.

6 Fodó S. Szláv jövevényszók a kárpátaljai magyar nyelvjárásokban. Magyar Nyelvjárások. 1973. 
P. 42.

7 Фодо Ш. Славянские заимствования в географической терминологии венгерских говоров 
района Верхней Тисы. Труды по русской и славянской филологии. T. XIX. Серия лингвисти-
ческая. Тарту, 1971. C. 84–96 (Ученые записки Тартуского государственного университета; 
вып. 275).

8 Фодо Ш. Некоторые данные о славянских заимствованиях в двух венгерских говорах Закарпатья 
(район Верхней Тисы). Карпатская диалектология и ономастика. Москва, 1972. C. 258–276.

9 Kniezsa I. A magyar nyelv szláv jövevényszavai. 
10 Фодо Ш. Некоторые данные о славянских заимствованиях в двух венгерских говорах Закарпатья 

(район Верхней Тисы). Карпатская диалектология и ономастика. Москва, 1972. C. 259–260.
11 Fodó S. Szláv jövevényszók a kárpátaljai magyar nyelvjárásokban. P. 43–52.
12 Sebestyén Á. Jegyzet néhány kárpátaljai tájszóhoz. Magyar Nyelvjárások. 1973. P. 53–56.
13 Fodó S. Szláv jövevényszók a kárpátaljai magyar nyelvjárásokban. P. 43–52.
14 Ковтюк С. Славянские заимствования в бытовой лексике венгерского говора Ужгородского 

района. Тези доповідей та повідомлення до XIX наукової конференції. Романо-германська 
та угорська філологія. Ужгород, 1965. C. 73–77; Ковтюк С. Славянизмы в венгерском говоре 
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кандидатська дисертація «Українізми в угорській говірці пониззя річки Уж За-
карпатської області» (1974 р., надрукована 2007 р.)15. У написаній російською 
мовою науковій роботі автор подає детальний етимологічний аналіз запозичених 
з української слів, зібраних у 18-ти населених пунктах Ужгородського р-ну. Із 
зафіксованих та проаналізованих 247 лексичних елементів 78 слів знаходимо і 
в праці І. Кнєжі16. З-поміж аналізованих І. Кнєжі 78 лексем 33 І. Ковтюк вважає 
словакізмами, а 7 – такими, походження яких важко встановити однозначно, але 
найімовірніше в ужанські угорські говірки вони потрапили з української мови. 
Приблизно ще 300 лексичних елементів залишилися неопрацьованими. Тільки 
подальші ретельні дослідження можуть встановити, із яких саме мов вони були 
запозичені до ужанських угорських говорів. Щоб певне слово дефініціювати як 
українізм, І. Ковтюк брав до уваги його семантику й фонемний склад, наявність в 
інших закарпатських угорських говірках, відсутність в інших слов’янських мовах 
або/і в сусідніх із ними угорських діалектах, семантичну ідентичність цього слова 
в угорських та українських говорах. Важливою обставиною дослідник вважає, 
якщо фонетичну будову слова можна пояснити винятково українською мовою. 
Критерії, що вказують на українське походження, автор наводить до кожної слов-
никової статті. Окрему увагу приділяє тому, чи значення запозичених українських 
елементів те саме в мові, з якої воно було запозичене, і в мові, яка його запозичила. 
І. Ковтюк також окремо класифікує лексичні елементи за тим, чи вони одно- чи 
багатозначні. На його думку, окремі елементи настільки розчинилися в угорських 
говорах, що навіть стали частиною привітань та інших фразеологічних одиниць17.

Магдалина Дєрке (Magdolna Györke) досліджувала в закарпатських угорських 
говорах шар лексики, пов’язаний із назвами одягу. Окрему увагу вона присвятила 
таким слов’янського походження18. Крім цього, дослідниця звернулася і до ви-
вчення закарпатської угорської термінологічної лексики. В однойменній публікації 
розглянуто слов’янські елементи, які «прижилися» в мовленні представників те-
пличного господарства, шевців, свічкарів та серед студентства, ілюструючи кожну 
сферу кількома прикладами. На думку філологині, сильний вплив державної мови 
виправданий тим, що «в закладах професійно-технічної освіти студенти засвоюють 
термінологію російською або українською мовами, тож їх угорські відповідники 

с. Ратовцы Ужгородского района. Всесоюзная конференция по финно-угроведению: тезисы 
докладов и сообщений. Йошкар-Ола, 1969. C. 40–42; Ковтюк С. Украинизмы в венгерском 
говоре низовья реки Уж Закарпатской области (лексика, связанная с названиями физических и 
психических особенностей человека). Вопросы советского финно-угроведения. Языкознание. 
Саранск, 1972. C. 115–117.

15 Ковтюк И. Украинские заимствования в ужанском венгерскoм говоре / под ред. и с предисл. 
А. Золтана. Ниредьхаза, 2007.

16 Kniezsa I. A magyar nyelv szláv jövevényszavai. 
17 Ковтюк И. Украинские заимствования в ужанском венгерскoм говоре. P. 89.
18 Дэрке М. Славянизмы, связанные с названиями одежды в венгерских говорах Ужгородского 

района Закарпатской области УССР: тезисы докладов XVI Всесоюзной конференции финно-
угроведов. Сыктывкар, 1979. C. 101–102; Дэрке М. Славянизмы в названиях женской одежды в 
венгерских говорах Закарпатья. Лексика української мови в її зв’язках з сусідними слов’янськими 
i неслов’янськими мовами: тези доповідей. Ужгород, 1982. C. 126–127; Дєрке М. Назви одягу в 
угорських говорах Закарпаття: дис. … канд. філол. наук: 10.02.09 / Ужгородський національний 
університет. Ужгород, 2002. 203 с.
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молодь або не знає, або навіть якщо й знає, ледве чи ними користується, оскільки 
так легше порозумітися в змішаному з погляду мови робочому середовищі»19.

Янош Пердук (János Perduk), досліджуючи термінологію, що стосується об-
робки коноплі, описує і лексичні елементи слов’янського походження, які вико-
ристовуються в цій сфері20.

У працях П. Лизанця, попри те, що він досліджує слов’янсько-угорські між-
мовні контакти насамперед крізь призму лексичних гунґаризмів в українських 
говірках, регулярно наводить переліки зі слов’янських запозичень, які можна 
зустріти в закарпатських угорських говорах21.

Степан Черничко (István Csernicskó) оцінює явища, що спостерігаються в 
розмовній мові, як зовнішні ознаки двомовності, які ілюструє численними при-
кладами та класифікує на групи лексичного й морфологічного впливу22. «Реєстр 
закарпатських слів» із праці «… itt mennyit ér a szó?» («… тут скільки вартує 
слово?»), яку написав Степан Черничко у співавторстві з Аніко Берегсасі (Anikó 
Beregszászi), «містить ті закарпатські угорські слова і їх значення, що потрапили 
до доповненого видання Угорського тлумачного словника 2003 року з позначкою 
закарпатська угорська”»23. Більшість із них виникли з розширенням значень, за-
позичених зі слов’янських мов.

У статті Едіт Борбель (Edit Borbély)24 наведено 120 засвоєних закарпатськими 
угорськими говорами абревіатур, акронімів і скорочень, що походять з російської 
та української мов.

Аніта Марку (Anita Márku), вивчаючи комунікаційні стратегії угорської молоді 
Закарпаття, заторкує і питання запозичень25. В опублікованій 2008 р. монографії 
дослідниця наводить реєстр із 82 запозичених слів, зібраних у ході записаних із 
респондентами інтерв’ю26.

19 Györke M. A kárpátaljai magyar szaknyelvek. Kétnyelvűség a Kárpát-medencében. Kiadja a Szé-
chenyi társaság a Pszicholingva Nyelviskola közreműködésével. Budapest, 1991. P. 70–71.

20 Пердук И. Славянские заимствования, связанные с обработкой конопли в венгерских говорах 
Ужгородского района. Лексика української мови в її зв’язках з сусідними слов’янськими i 
неслов’янськими мовами: тези доповідей. Ужгород, 1982. C. 138–139.

21 Lizanec P. N. Украинско-венгерские межязиковые (междиалектные) связи. Hungarian Studies. 
1987. Vol. 3. N. 1–2. C. 10–11; Lizanec P. A kárpátaljai magyar nyelvjárások atlasza. Budapest, 
1992. I. kötet Akadémiai Kiadó; Lizanec P. Ukrán valamint orosz elemek a kárpátaljai magyar 
nyelvjárásokban. Az Ungvári Hungarológiai Intézet tudományos gyűjteménye. Ungvár; Budapest: 
Intermix Kiadó, 1993. P. 53–55; Lizanec P. A kárpátaljai magyar nyelvjárások atlasza. Ungvár: Patent 
Nyomdaipari Vállalat, 1996. II. kötet; Lizanec P. A kárpátaljai magyar nyelvjárások atlasza. Ungvár; 
Debrecen: «Ethnica» Kiadó, 2003. III. kötet.

22 Csernicskó I. A kárpátaljai magyarság és a kétnyelvűség (1945–1993). Kétnyelvűség és magyar 
nyelvhasználat / szerk. I. Kassai. Budapest. 1995. P. 139–144.

23 Beregszászi A., Csernicskó I. Kárpátaljai szójegyzék (az ÉKSz.2-ben megjelent kárpátaljai szavak és 
szójelentések). …itt mennyit ér a szó? Írások a kárpátaljai magyarok nyelvhasználatáról. Ungvár: 
PoliPrint, 2004. P. 137–138.

24 Borbély E. Adalék a lexikai kölcsönzés kutatásához. Jubileumi kötet Lizanec Péter professzor 70. 
születésnapjára. Ungvár, 2000. P. 113–119.

25 Márku A. Kölcsönszók használata a kárpátaljai magyar fi atalok körében. Tanulmányok a kárpátaljai 
magyar nyelvhasználatról / szerk.: А. Beregszászi és І. Csernicskó. Ungvár: PoliPrint, 2004. P. 44–55.

26 Márku A. Érvényes történetek Nyelvválasztási és kódváltási kommunikációs stratégiák a kárpátal-
jai magyar fi atalok körében: мonográfi a. Rákóczi-füzetek XLVIII. PoliPrint Kft. – KMF, Ungvár; 
Beregszász, 2008.
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Вільмош Газдаг (Vilmos Gazdag) проаналізував звукові матеріали фокусова-
них спрямованих інтерв’ю, записаних у населених пунктах Берегівського р-ну, та 
виокремив російські/українські лексичні елементи, що прозвучали в них27.

Слов’янські запозичення в термінологічній лексиці. Безперечно, крім 
побутового спілкування, окрему увагу необхідно приділити термінологічній лек-
сиці, адже саме в цій частині через перекладені з державної мови фахові праці 
та підручники (у кращому випадку) або через домінування освіти державною 
мовою (в гіршому випадку) значно більшою мірою виявляють впливи державної 
мови28. Внаслідок цього в закордонних угорських діалектах майже повністю зникла 
угорська термінологія29. Особливо це твердження справедливе для закарпатської 
угорської термінології, оскільки більшість її різновидів (за винятком гуманітарних 
наук) існує тільки в усній формі30. У випадку розмовної мови наслідки контактів 
реалізуються ще з більшою інтенсивністю, оскільки «y закладах професійно-
технічної освіти та в університетах студенти засвоюють термінологію російською 
або українською мовами, тож їх угорські відповідники молодь або не знає, або 
навіть якщо й знає, ледве чи нею користується, оскільки так їй легше порозумітися 
у мовно змішаному робочому оточенні»31.

Дослідження Ш. Фодова, як ми бачили вже і з цитованої праці, фокусувалися 
насамперед на угорських говорах району Верхньої Тиси. Однак у цих межах учений 
провів дослідження широкого спектра. Зокрема, аналізував слов’янізми, засвоєні 
у вівчарстві32, ткацтві33, лісництві34.

27 Gazdag V. Szláv eredetű lexikai elemek a Beregszászi járás magyar nyelvjárásaiban (Kárpátalja, 
Ukrajna). Határhelyzetek III. Önmeghatározási kísérletek: hagyományőrzéstől a nyelvi identitásig / 
szerk.: I. Fábri, E. Kötél; Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium. Budapest, 2010. P. 124–160; 
Gazdag V. Másodnyelvi elemek a Beregszászi járás (Kárpátalja) magyar nyelvjárásaiban. Közös jövőnk 
a nyelv I. Nyelvtudomány és pedagógia, Tudomány az oktatásért – oktatás a tudományért / szerk.: 
І. Kozmács, І. Vančoné Kremmer. Nyitra: Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok 
Kara, 2010. P. 109–130; Gazdag V. Másodnyelvi elemek a kárpátaljai Beregvidék magyar lakossá-
gának nyelvhasználatában. Bárdosi Vilmos szerk. A szótól a szövegig. Az MTA Modern Filológiai 
Társasága tudományos konferenciájának előadásai Budapest, 2011. jún. 21–22. Segédkönyvek a 
nyelvészet tanulmányozásához sorozat 137. tagja. Tinta Kiadó Budapest, 2012. P. 75–85.

28 Balázs G. Szaknyelvi nyelvhelyességi ajánlások. A Magyar Orvosi Nyelv tankönyve / szerk. Р. Bősze. 
Budapest: Medicina Könyvkiadó, 2009. P. 199.

29 Balázs G. Euroterminológia és a magyar nyelv. Szaknyelvi kommunikáció és nyelvstratégiai munka. 
Magyar Orvosi Nyelv. 2003. № 1. szám. P. 9.

30 Csernicskó I. A hivatali ügyintézés. A mi szavunk járása. Bevezetés a kárpátaljai magyar nyelvhasz-
nálatba / szerk. І. Csernicskó. Beregszász: Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola, 2003. P. 74. 

31 Györke M. A kárpátaljai magyar szaknyelvek. Kétnyelvűség a Kárpát-medencében. Kiadja a Szé-
chenyi társaság a Pszicholingva Nyelviskola közreműködésével. Budapest, 1991. P. 70–71.

32 Фодов Ш. Л. Наблюдения над овцеводческой терминологией венгерских говоров района 
Верхней Тисы. Исследование финно-угорских языков и литератур в их взаимосвязях с языками 
и литературами народов СССР: тезисы докладов Всесоюзного научного совещания финно-
угроведов (Ужгород, 27–30 октября). Ужгород, 1977. C. 79–80.

33 Фодов Ш. Л. До питання про українські елементи в угорській ткацькій термінології. Проблеми 
дослідження діалектної лексики і фразеології української мови: тези доповідей. Ужгород, 
1978. C. 190–191.

34 Фодов Ш. Л. Українські запозичення в галузі лісорубської термінології в угорських говорах 
р-ну Верхньої Тиси /говірки Вишкова й Тячева/. Лексика української мови в її зв’язках з су-
сідніми слов’янськими і неслов’янськими мовами: тези доповідей. Ужгород, 1982. C. 146–147.
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Учні у шкільному мовленні користуються великою кількістю притаманних 
тільки для цієї сфери лексем. Тож шкільне мововживання можна трактувати і як 
професійний жаргон, оскільки воно має власну термінологію. У статті «Стратегія 
вибору мови та її зв’язок з обраною професією в середовищі учнів шкіл Берегівсько-
го району з угорською мовою навчання» В. Газдаг розглядає елементи державної 
мови, що «прижилися» в закарпатській угорській шкільній лексиці. Автор відзна-
чає, що засвоєння елементів державної мови у шкільній термінології – природне 
явище, адже закарпатські школи з угорською мовою навчання підпорядковуються 
Міністерству освіти України, тож частина використовуваної ним лексики потрапляє 
у шкільне мовлення учнів35.

Для об’єктивної картинки не можна оминути увагою і той численний про-
шарок угорських дітей, які відвідують школи з українською мовою навчання, 
оскільки в їхньому мовленні вплив державної виявляється експоненційно. Щодо 
термінології вже давно доведено, що людина зазвичай володіє термінами тільки 
тією мовою (у нашому випадку українською), якою їх вивчала36. Тож можемо при-
пустити, що діти-угорці, які відвідують школи з українською мовою навчання, теж 
перебуватимуть у подібному становищі, якщо їх опитати про шкільну лексику. 
Однак досвід показує: якщо фахівець-угорець, що закінчив український заклад 
професійно-технічної освіти, рідко має можливість спілкуватися з таким колегою, 
який здобув відповідну освіту рідною, тобто угорською, то учні молодших класів 
щодня можуть комунікувати з друзями, які навчаються в угорських школах, за-
своюючи так шкільну термінологію обома мовами37.

Про мововживання закарпатських закладів охорони здоров’я на сьогодні 
маємо дуже мало інформації. В опублікованій 2003 р. статті А. Марку, у якій по-
рушується й питання мовлення в Берегівській районній поліклініці, читаємо, що 
попри двомовні написи в будівлі, хворим, рідна мова яких угорська, важко порозу-
мітися з лікарями та медсестрами, які розмовляють українською та російською38. 
Стаття В. Газдага «Особливості використання мов у Берегівській районній цен-
тральній лікарні»39 присвячена мовленню у травматологічному відділенні лікарні 

35 Gazdag V. A nyelvválasztási stratégia és a pályaválasztás összefüggései a kárpátaljai beregszászi 
járás magyar középiskolásai körében. Határhelyzetek V. Sztereotípiák, választások, túlélési stratégiák 
kisebbségi léthelyzetekben / szerk. Sz. Szoták; Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium. Budapest, 
2013. P. 200–230.

36 Györke M. A kárpátaljai magyar szaknyelvek. Kétnyelvűség a Kárpát-medencében Kiadja a Széchenyi 
társaság a Pszicholingva Nyelviskola közreműködésével. Budapest, 1991. P. 66–69.

37 Gazdag V. Az ukrán tannyelvű iskolák magyar tanulóinak nyelvhasználata, különös tekintettel a 
keleti szláv kölcsönszavak fokozott használatára. Nyelvi mítoszok, ideológiák, nyelvpolitika és 
nyelvi emberi jogok Közép-Európában elméletben és gyakorlatban A 16. Élőnyelvi Konferencia 
előadásai / szerk.: K. Hires-László, Z. Karmacsi, А. Márku. Tinta Könyvkiadó II. Rákóczi Ferenc 
Kárpátaljai Magyar Főiskola Hodinka Antal Intézete. Budapest; Beregszász, 2011. P. 357; Gazdag V. 
A Beregszászi Járás ukrán tannyelvű iskoláiban tanuló magyar diákok nyelvhasználati sajátosságai. 
Hungaro-Ruthenica VI / szerk. М. Kocsis. Szeged, 2012. P. 83–87.

38 Márku A. A magyar nyelv Beregszász szolgáltató egységeiben, boltjaiban, éttermeiben és a piacon, 
valamint az orvosi rendelőben. Csernicskó I. szerk. A mi szavunk járása. Bevezetés a kárpátaljai 
magyar nyelvhasználatba. Beregszász: Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola, 2003. P. 102–103.

39 Gazdag V. Nyelvhasználati sajátosságok a Beregszászi Járási Kórházban. Acta Academiae Bereg-
sasiensis. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve. 2013. № 1. 
P. 229–238.
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та російським й українським лексичним запозиченням, які використовують там у 
комунікації угорською мовою.

Слов’янські запозичення у мові масмедіа та художній літературі. Із пред-
ставлених і цитованих вище праць може скластися враження, що слов’янські лек-
сичні елементи засвоювалися тільки в розмовній мові, а в літературній писемній 
зовсім не вживаються. Але це, звісно, не так. Хоча, без сумніву, на цих рівнях мови 
частота вживання таких запозичень значно нижча, ніж у розмовній, а дослідження 
цих явищ перебуває лише на початковій стадії. Але на основі опублікованих да-
них угорських досліджень40 та зафіксованих прикладів слов’янських запозичень 
у лексичному реєстрі «Ht-szólistа» дослідницької мережі «Termini» (http://termini.
nytud.hu/ htonline/htlista.php?action=fi rstpage), які зазвичай взяті з місцевої закар-
патської угорської преси, можна зробити висновок, що ці слова трапляються у 
мові закарпатських угорських медіа в досить значній кількості та вживаються з 
відносно великою частотою.

Підтвердженням цього слугує і стаття В. Газдага41, де автор наголошує, що вико-
ристання російських й українських лексичних запозичень у закарпатських угорських 
медіа не уніфіковане, тож можемо бачити різні форми їх вживання. У більшості ви-
падків автор на власний розсуд вирішує, які слова в якій формі використовувати. Най-
уживаніші способи такі: 1. Текст наводиться без виділення слов’янського слова, 
тобто воно використовується як елемент угорської мови. Наприклад: Eladó egy saját 
készítésű kétkerekű pricep (Продається двоколісний причіп власного виготовлення)42. 
2. Слов’янське слово використовується у тексті в лапках, тобто автор хоче на-
голосити на його чужомовності. Наприклад: Pedig akkor még az a bizonyos “nakaz” 
meg sem született (Та на той час «наказ» ще навіть не народився)43. 3. Слов’янське 
слово наводиться в дужках, тобто вживається як синонім до угорського відповід-
ника, адже загальновідомий факт, що хоча мовець знає їх угорські відповідники, 
але оскільки рідко має можливість використовувати у живій розмовній мові, вони 
потрапляють до його пасивної лексики44. Наприклад: Január1-től be kell jegyeztetniük 
járművüket az állami közlekedésrendészetnél (DAI) (З 1-го січня транспортні засоби 
необхідно реєструвати в органах державної автоінспекції (ДАІ)45.

Подібно до мови масмедіа, майже цілком випав із поля зору дослідників як 
Угорщини, так і Закарпаття слов’янський вплив на закарпатську угорську художню 
літературу. Цій темі присвячена публікація Вільмоша Газдага46, де проаналізовано 
мову документального роману «A kettézárt falu» («Розділене село») Міклоша Зелеі 

40 Csige K. Lexikai és szemantikai russzicizmusok a sajtónyelvben (1948–1951). Magyar Nyelvjárások. 
1998. P. 191–198; Osváth G. Továriscs, elvtárs, tongzhi: jelentés és társadalom. Külkereskedelmi 
főiskolai füzetek. 2006. P. 112–116.

41 Gazdag V. Orosz/ukrán lexikai elemek a kárpátaljai magyar nyomtatott sajtóban. Nyelvhasználat a 
médiában / szerk. Т. Gecső, Cs. Sárdi; Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat 115. 
tagja. Budapest: Tinta Kiadó, 2013. P. 33–39.

42 Kárpátinfo. 2012 р. 12 липня.
43 Kárpáti Igaz Szó. 2008 р. 9 вересня. 
44 Csernicskó I. A kárpátaljai magyarság és a kétnyelvűség (1945–1993). P. 139–140.
45 Kárpátalja. 2010 р. 8 січня. 
46 Gazdag V. A kárpátaljai magyar köznyelv szláv lexikai elemei Zelei Miklós A kettézárt falu c. 

dokumentumregényében. Acta Beregsasiensis. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 
tudományos évkönyve. 2010. № 3. P. 29–40.
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(Miklós Zelei) та виявлено 111 російських та українських лексичних запозичень. Од-
нак важливо зазначити, що документальний роман розповідає історію села/сіл (Малі 
й Великі Селменці) у ХХ ст. У творі використано спогади місцевих жителів та архівні 
матеріали, тобто насамперед його мова ґрунтується на живому мовленні. У дослід-
женні В. Газдага47 простежено, на яких рівнях виявляється вплив державної мови в 
сучасній закарпатській угорській літературі, а також як автор фіксує та класифікує 
контактні елементи, зміни коду й ономастичні особливості в літературних творах.

Класифікація запозичень. Крім фіксації слов’янських лексичних елементів, 
у частині праць трапляються і спроби класифікації, при якій використано різно-
манітні критерії. Зокрема, застосовано хронологічний підхід, тобто коли класи-
фікація відбувається за часом запозичення слова. Відповідно П. Лизанець ділить 
слов’янські лексичні елементи в закарпатських угорських говірках на дві групи: 
давні та нові українські. На думку дослідника, перша група – найбагатша, що по-
яснюється тривалим часовим інтервалом засвоєння лексичних елементів, котрі 
належать до цієї групи (від XII до XX ст.). До другої науковець зараховує тільки 
ті слова, які потрапили до закарпатських угорських говорів лише після 1945 р.48.

Мовознавці також часто користуються класифікацією за мовою, з якої здій-
снено запозичення. Безперечно, слов’янський вплив на закарпатські угорські го-
вори, який одночасно був і українським, і російським, найсильніше виявився за 
радянської доби49, відповідно після 1945 р. у запозиченнях спостерігається перевага 
російських елементів50. Це підтверджують і дослідження Е. Борбель51, А. Марку52 
та В. Газдага53.

Крім походження, лінгвісти досліджували й морфологічну адаптацію за-
позичень. У науковій літературі з контактології слушно зазначено, що в ситуації 
мовного контакту найлегше з одної мови в іншу запозичуються іменники, дієслова 
та прикметники54. Це підтверджується і у випадку закарпатських угорських говорів. 
Наприклад, із 247 лексичних елементів, які зібрав І. Ковтюк55, 172 – це іменники.

В окремих працях бачимо спроби класифікації за тематичними групами. На 
думку мовознавців, саме так можна точніше визначити ті сфери мовлення, у яких 
більше виявляється слов’янський мовний вплив. Проте такі публікації засвідчують 
значні розбіжності у формуванні тематичних груп, що зумовлене насамперед від-
мінностями каталогізованих елементів.

47 Gazdag V. Nyelvi interferencia a kárpátaljai magyar irodalmi művekben. Többnyelvűség, regionalitás, 
nyelvoktatás / szerk. А. Márku, Е. Tóth; Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont 
Kutatásaiból III. Ungvár: RIK-U Kiadó, 2017. P. 178–185.

48 Lizanec P. Ukrán valamint orosz elemek a kárpátaljai magyar nyelvjárásokban. P. 51–54.
49 Ковтюк И. Украинские заимствования в ужанском венгерскoм говоре. P. 95.
50 Lizanec P. Ukrán valamint orosz elemek a kárpátaljai magyar nyelvjárásokban. P. 54.
51 Borbély E. Adalék a lexikai kölcsönzés kutatásához. P. 113–119. 
52 Márku A. Érvényes történetek Nyelvválasztási és kódváltási kommunikációs stratégiák.
53 Gazdag V. Szláv eredetű lexikai elemek a Beregszászi járás magyar nyelvjárásaiban (Kárpátalja, 

Ukrajna). P. 124–160; Gazdag V. Másodnyelvi elemek a Beregszászi járás (Kárpátalja) magyar 
nyelvjárásaiban. P. 109–130; Gazdag V. Másodnyelvi elemek a kárpátaljai Beregvidék magyar 
lakosságának nyelvhasználatában. P. 75–85.

54 Bartha Cs. Egy amerikai magyar közösség nyelvhasználatának szociolingvisztikai megközelítései. 
Kandidátusi értekezés. Kézirat. Budapest. 1993. P. 105.

55 Ковтюк И. Украинские заимствования в ужанском венгерскoм говоре.
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У дисертації І. Ковтюк класифікує слова, які П. Лизанець56 відніс до давніх 
запозичень, за 21 групою57. Нові слова, запозичені після 1945 р., дослідник ділить 
ще на шість тематичних груп58.

Узагальнена оглядова праця з аналізованої теми – кандидатська (PhD) дисерта-
ція В. Газдага59, основа якої – тлумачно-етимологічний словник східнослов’янських 
лексичних елементів, що укорінилися в мовленні Берегівського р-ну (єдиного, де 
угорська меншина становить більшість населення), а також багатоаспектний аналіз 
цих запозичень. Автор ділить зібрані слова на 26 тематичних груп, наголошуючи, 
що класифікація окремих досить умовна, оскільки багато з них можуть бути одно-
часно зараховані до кількох груп60.

Відповідно до міжнародної та угорської практики дослідники робили спроби 
здійснити категоризацію слов’янських елементів у закарпатських угорських гово-
рах за типами запозичених слів. С. Черничко зі співавторами61, взявши за основу 
праці угорських лінгвістів62, виділили такі типи: безпосереднє (лексичне); звукове 
(фонетичне); гібридне; запозичення значення; кальки.

Адаптація запозичень. Окрім спроб класифікації, в аналізованих працях 
вивчалися й фонетичні та морфологічні зміни в запозиченнях.

Аналізуючи фонетичні зміни українських запозичень в ужанських угорських 
говірках, І. Ковтюк щодо голосних зазначає, що в українських запозиченнях можуть 
вживатися всі довгі угорські голосні, а в окремих випадках – навіть дифтонги. У 
випадку приголосних тільки українські м’які приголосні фонеми д’, т’, н’ мають 
угорські відповідники gy, ty, ny, а решту замінили тверді63. Е. Борбель, вивчаючи зву-
кові явища у скороченнях та абревіатурах, виділяє такі зміни при запозиченні слів: 
1. Кінцеве російське o в угорській вимові подовжується, а кінцеве російське a скоро-
чується. 2. Російському звуку x відповідає угорський ch; це явище розчиняється з до-
помогою спрощення приголосних, уподібненню, одзвінченню глухих приголосних, 
африкації та палатизації64. У цьому контексті В. Газдаг65 відзначає, що слов’янське 

56 Lizanec P. Ukrán valamint orosz elemek a kárpátaljai magyar nyelvjárásokban. P. 51–54.
57 Ковтюк И. Украинские заимствования в ужанском венгерскoм говоре. P. 71–73.
58 Там само. P. 95–96.
59 Gazdag V. Szláv elemek a kárpátaljai Beregszászi járás magyar nyelvjárásaiban. Doktori disszertá-

ció. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar. Budapest. Kézirat. 2017. URL: 
https://edit.elte.hu/xmlui/handle/10831/40481

60 Gazdag V. Szláv eredetű lexikai elemek a Beregszászi járás magyar nyelvjárásaiban (Kárpátalja, 
Ukrajna). P. 154–155.

61 Csernicskó I., Hires K. A kölcsönzés. A mi szavunk járása. Bevezetés a kárpátaljai magyar nyelv-
használatba / szerk. I. Csernicskó. Beregszász: Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola, 2003. 
P. 125–138; Барань Є., Черничко С. Дослідження українсько-угорських міжмовних контактів 
у Закарпатському угорському інституті ім. Ференца Ракоці ІІ. Acta Beregsasiensis. A II. Rákóczi 
Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve. 2009. № 1. P. 91–112.

62 Kontra M. A nyelvek közötti érintkezés néhány kérdéséről, különös tekintettel «elangolosodó» 
orvosi nyelvünkre. Nyelvtudományi Értekezések. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1981; Bartha Cs. A 
kétnyelvűség alapkérdései. Beszélők és közösségek. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 1999.

63 Ковтюк И. Украинские заимствования в ужанском венгерскoм говоре. P. 91–111.
64 Borbély E. Adalék a lexikai kölcsönzés kutatásához. P. 114–115.
65 Газдаг В. Фонетичні модифікації східнослов’янських лексичних елементів у закарпатських 

угорських говорах. Рижиков Вадим (гол. редактор) Науковий вісник інноваційних технологій: 
зб. наук. праць. Київ. № 3 (15). 2017. С. 122–132.
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г у запозиченнях реалізовується і як звук g, і як h, а на місці слов’янського x тра-
пляються звуки h або ch, а звук h – у тих, де було звукосполучення хг.

Серед східнослов’янських лексичних елементів, запозичених закарпатськими 
угорськими говорами, знаходимо й такі, які існують одночасно в кількох варіантах. 
Спосіб виникнення таких форм також дає можливість класифікації запозичень. Від-
повідно В. Газдаг66 виділив такі категорії, які також можуть ділитися на підгрупи: за-
своїлися як російські, так і українські слова з різним звучанням; паралельно – форми 
однини та множини; випадання звука; вставний (епентетичний) звук; подовження; 
українсько-угорські фонемні відповідники; форми, які виникли іншими способами.

Поряд зі звуковою асиміляцією умова поширення запозичень – їхнє морфемне 
пристосування до системи приймальної (у цьому випадку угорською) мови. І. Ков-
тюк звертає увагу й на те, що більшість запозичень – активні учасники створен-
ня нових слів і складених слів67. За спостереженням С. Черничка, використання 
слов’янських запозичень у закарпатських угорських говорах відбувається відпо-
відно до норм угорської мови. До всіх запозичених слів додаються афікси, а самі 
вони поєднуються в реченні. Форми іменників зазвичай засвоюються в угорських 
говорах без змін, натомість дієслова вже під час запозичення одержують угорські 
дієслівні суфікси й особові закінчення. Пізніше саме ця форма служить основою 
для аглютинації68. Трапляється, що поряд зі словами й фонемами запозичуються 
навіть цілі синтаксичні одиниці69.

У ході засвоєння часто можуть виникати певні зміни у значеннях запозичених 
слів. Це може бути як розширення, так і звуження. У праці В. Газдага70 наведено 
приклади такого явища. Автор використовує для ілюстрації дані анкетного опи-
тування, яке він провів.

Інші лінгвістичні особливості. У мовленні закарпатських угорців, окрім за-
позичень різних видів, звісно ж спостерігаються й інші явища, що виникають під 
сильним впливом державної мови. З-поміж них найчастіше трапляється т. зв. зміна 
мовного коду або змішування кодів, щоправда їх використання значно рідше, ніж 
запозичень. На думку А. Марку, зміна коду зумовлена насамперед позамовними 
причинами: ситуація, особистість мовця, присутність одномовних осіб, знання 
мов, контекст тощо71. Дослідниця, користуючись здобутками угорської та між-
народної лінгвістики, розрізняє такі види зміни мовних кодів72: контекстуальна; 
метафорична; ситуативна.

66 Gazdag V. A kárpátaljai magyar nyelvjárásokban meghonosodott keleti szláv lexikai elemek hang-
tani és szemantikai modifi kációjáról. Філологічний часопис. 2017. № 10. P. 10–24; Gazdag V. A 
kárpátaljai magyar nyelvjárásokban meghonosodott keleti szláv kölcsönszavak alakváltozatainak 
létrejöttéről. Hungaro-Ruthenica. 2018. № VIII. P. 69–77.

67 Ковтюк И. Украинские заимствования в ужанском венгерскoм говоре. P. 120–134.
68 Csernicskó I. A kárpátaljai magyarság és a kétnyelvűség (1945–1993). P. 141–143.
69 Csernicskó I., Hires K. A kölcsönzés. A mi szavunk járása. Bevezetés a kárpátaljai magyar nyelvhasz-

nálatba / szerk. Csernicskó I. Beregszász: Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola, 2003. P. 125.
70 Gazdag V. A kárpátaljai magyar nyelvjárásokban meghonosodott keleti szláv lexikai elemek hangtani 

és szemantikai modifi kációjáról. P. 10–24; Gazdag V. A kárpátaljai magyar nyelvjárások keleti szláv 
kölcsönszavainak szemantikai változásairól. Nyelvek és nyelvváltozatok térben és időben / szerk.: 
Z. Karmacsi, R. Máté. Ungvár, Ukrajna RIK-U Kiadó, 2018. P. 132–138.

71 Márku A. Érvényes történetek Nyelvválasztási és kódváltási kommunikációs stratégiák. P. 101.
72 Ibid. P. 101–135.



177З історії вивчення слов’янського впливу на угорські говори Закарпаття

Золтан Кормочі (Zoltán Karmacsi), вивчаючи мовлення дітей, що зростають в 
етнічно та мовно змішаних родинах, відзначив, що за таких обставин причиною 
зміни коду дитиною є насамперед те, що кожен із батьків говорить іншою мовою73.

Слов’янський вплив має значний ефект і на вживання мови закарпатськими 
угорцями. На Закарпатті угорців при народженні реєструють, згідно зі східно-
слов’янською традицією, іменем із трьох частин (прізвище–ім’я–по батькові)74, 
а угорські імена в документах вказують кириличними літерами75. Записування 
слов’янськими літерами імен закарпатських угорців спричиняє чимало практич-
них проблем, оскільки під час реєстрації особи при народженні окремі угорські 
імена у слов’янському варіанті можуть зазнавати змін76. Фонетичні особливості77 
записування українською мовою угорських імен найбільше проблем зумовлюють 
тоді, коли при оформленні закордонного паспорта кириличну форму передають 
латинськими літерами78. Крім цього, імена з трьох частин часто зустрічаються в 
побутовому мовленні та місцевій угорській пресі. На думку дослідників, згаду-
вання в закарпатських угорських медіа імен по батькові – також спосіб вказування 
національної належності79.

73 Karmacsi Z. Kétnyelvűség és nyelvelsajátítás. PoliPrint, Ungvár, 2007; Karmacsi Z. Nyelvhasználati 
jellegzetességek kárpátaljai kétnyelvű gyermekek beszédében / szerk.: Z. Karmacsi és А. Márku. 
Nyelv, identitás es anyanyelvi nevelés a XXI. században. Ungvár: PoliPrint. 2009. P. 64–70.

74 Beregszászi A., Csernicskó I. A kárpátaljai magyar személynévhasználat sajátosságai. A mi szavunk 
járása. Bevezetés a kárpátaljai magyar nyelvhasználatba / szerk. I. Csernicskó. Beregszász: Kár-
pátaljai Magyar Tanárképző Főiskola, 2003. P. 153–163.

75 Beregszászi A., Csernicskó I. Pragmatikai eltérések. A mi szavunk járása. Bevezetés a kárpátaljai 
magyar nyelvhasználatba / szerk. I. Csernicskó. Beregszász: Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főis-
kola, 2003. P. 163–169.

76 Beregszászi A., Csernicskó I. A kárpátaljai magyar személynevek átírásának és használatának kér-
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