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AZ OROSZ ÉS UKRÁN KÖLCSÖNSZAVAK 
KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVJÁRÁSOKBAN 

VALÓ ELTERJEDTSÉGÉRŐL ÉS ALAKVÁLTOZA-
TAINAK LÉTREJÖTTÉRŐL

Gazdag Vilmos
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

Beregszász, Ukrajna
Ukraine

Bevezetés
A korábbi vizsgálatok eredményei egyértelműen azt mutatják, hogy a kárpátaljai 
magyar nyelvű lakosság körében az orosz/ukrán lexikai elemek használata a szó-
készleti gyarapodás egyik jelének tekinthető, hiszen a megkérdezettek válaszai 
alapján az adott tárgyak nevének az anyanyelvi és a kölcsönszói megfelelői egy-
aránt használatosak [6, 49. o.]. Emellett azonban érdemes figyelmet szentelni an-
nak is, hogy milyen sokféle módon is rögzülhetnek ezek a szavak a nyelvhaszná-
latunkba. Jelen írás keretein belül ezt próbáljuk meg nagyvonalakban felvázolni.

A kölcsönszavak meghonosodási folyamata
A különböző nyelvhasználati színtereken jelentkező másod- és államnyelvi ha-
tások, valamint az azok nyomán meghonosodott kölcsönszavak megfigyelése 
révén figyelemmel kísérhető az egyes szavak meghonosodási folyamata is. Ez 
a folyamat egy piramissal szemléltethető a leginkább, melynek szintjei a nyelvi 
színtereket jelölve jól tükrözik azt, hogy a kölcsönszavak legnagyobb számban a 
beszélt nyelvi színtereken honosodnak meg, s folyamatosan csökkenő számmal 
haladnak végig a különböző írott színtereken át a kodifikációig.

Az átvett kölcsönszavak jelentős része megtartja eredeti hangalakját 
és jelentését is, azaz közvetlen kölcsönszóként honosodik meg nyelvünk-
ben [erről lásd: 1; 2]: pl. bint, brakk, dohovor, konszpekt, májka, remont, 
szosziszki stb. 

A meghonosodás során a kölcsönszavak olyan változásokon is átes-
nek, melyek lezajlása révén jobban igazodnak a magyar nyelv sajátossá-
gaihoz, vagy melyek révén akár több alakban is használatossá válnak. A 
továbbiakban a különféle alakváltozatok a hangtani alapon végbemenő mó-
dosulásait és a létrejött alakváltozatokat kívánom bemutatni.
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1. ábra. A kölcsönszavak meghonosodási folyamata

(Saját szerkesztés)

Néhány szó a kutatásról
Az Új Nemzeti Kiválóság Program támogatásával megvalósuló kutatásom 
során kérdőíves felmérés keretében a kárpátaljai Beregszászi járás terüle-
tén található 35 magyarlakta településen, a települések lakosságszámának 
figyelembevételével, három korcsoportban (18–40 év; 40–60 év és 60 év fe-
letti), azonos nemi eloszlás mellett összesen 342 fő került megkérdezésre a 
szláv kölcsönszavak használatával kapcsolatban. A vizsgálatokat a magyar 
dialektológiai hagyományok szerint felépített kérdőívvel végeztük, melybe 
a korábbi előnyelvi, szak- és sajtónyelvi, valamint szépirodalmi kutatásaink 
során gyűjtött kölcsönszavak jelentésére és használatára vonatkozó kérdé-
sek kerültek. A válaszadóknak többféle kérdéstípust kellett megválaszol-
niuk: fogalommeghatározásokon és képazonosításokon át, a felsorolt köl-
csönszavak jelentésének a megadásáig.

A kölcsönszavak elterjedtsége
Azt már a korábbi kutatások is igazolták, hogy a kölcsönszavak használati 
mértéke az egyes szemantikai csoportokban nem azonos. Ez a jelenség ter-
mészetszerűleg azzal áll összefüggésben, hogy az egyes fogalomkörökhöz 
tartozó nyelvhasználati színtereken (pl. hivatali szféra) milyen mértékű az 
egyes (esetünkben a magyar és ukrán, illetve orosz) nyelvek használata. 
A vizsgálat eredményei egyértelműen azt mutatják, hogy a kárpátaljai ma-
gyar nyelvű lakosság körében az orosz/ukrán lexikai elemek használata a 
szókészleti gyarapodás egyik jelének tekinthető, hiszen a megkérdezettek 
válaszai alapján az adott tárgyak nevének az anyanyelvi és a kölcsönszói 
megfelelői egyaránt használatosak. Ugyanakkor azt is ki lehet jelenteni, 
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hogy e szavak túlnyomó többsége a Beregszászi járás teljes területén is-
mert. Amennyiben megnézzük a kutatási eredményeket, úgy jól láthatjuk 
azt is, hogy az egyes tárgyak névhasználatánál a legtöbb esetben nagyará-
nyú magyar nyelvi dominancia figyelhető meg.

A kérdőívben szereplő kérdések, s ez alapján a térképlapok is 
két nagy csoportra oszthatók.1 Az első csoportba tartoznak a kérdőív 
fogalommeghatározási és képazonosítási eredményeit bemutató térképla-
pok. Ezek a következő adatokat tartalmazzák: 1. A térkép fölött a képet 
vagy meghatározást, alatta pedig az átadó nyelvi alakot és a szótári jelenté-
sét vagy jelentéseit. 2. Ezzel egy vonalban a jelmagyarázatot a térképen áb-
rázolt válaszokhoz. 3. A térképlap bal oldali sarkában a válaszok eloszlását 
ábrázoló diagramot. 4. Ez alatt pedig a magyar nyelvi megfelelőket. Illetve, 
ha vannak, akkor a téves azonosításokat a lap jobb oldali alsó részén. Az 
e csoportba tartozó térképlapok térképes részén szimbólumok formájában 
csak a szláv nyelvi átvételek kerültek feltüntetésre. Így azon településeknél, 
ahol az adatközlők csak magyar nyelvi megfelelőket adtak meg, semmilyen 
jelölés nem szerepel. E térképlapok a kölcsönszavak ismerete és elterjedt-
sége mellett elsősorban a kölcsönszavak alakváltozatainak a vizsgálatára 
alkalmasak. Ugyanakkor fontos azt is megjegyezni, hogy ezek a térképla-
pok a válaszadók részéről megnyilvánuló ún. hiperkorrekciós folyamat kö-
vetkeztében, sokszor a valóságosnál kisebb mértékű kölcsönszóhasználatra 
utalnak. Ezért a kérdőív, s ezzel párhuzamosan a térképek nagyobb része is 
a kölcsönszavak ismeretére vonatkozik. 

Ezek képezik a második csoportot. Itt a válaszadóknak a megadott, 
bizonyos fogalomkörökhöz tartozó kölcsönszavak azonosítását kellett elvé-
gezniük. Ez sokkal pontosabb képet ad a kölcsönszavak szemantikai mó-
dosulásaira, illetve az egyes szavak elterjedtségére vonatkozóan is. Ezen-
kívül az e csoportba tartozó térképlapok segítségével jól megmutatkoznak 
az egyes lexikai elemek esetében a meghonosodás mértékére utaló jegyek 
is. Azoknál a szavaknál ugyanis, amelyek már beépültek a kárpátaljai ma-
gyarok nyelvhasználatába, sokkal kisebb számú magyar nyelvi megfelelőt 
sikerült adatolni, mint azoknál, amelyek kevésbé honosodtak meg. Az ebbe 
a csoportba tartozó térképlapok a következő elv alapján épülnek fel, s a 
következő adatokat tartalmazzák: 1. A térkép fölött a megadott kölcsönszót, 
alatta pedig az átadó nyelvi alakot és a szótári jelentését vagy jelentéseit. 

1 A térképek elérhetők az alábbi linken: https://drive.google.com/open?id=0B83R8Lgob9MwSXlw
RVlsdlFGQWc
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2. Ezzel egy vonalban a jelmagyarázatot a térképen ábrázolt válaszokhoz. 
Itt kell megjegyeznem azt, hogy a legtöbb kölcsönszó esetében számos 
(akár kéttucatnyi) magyar nyelvi megfelelő került adatolásra. S mivel ek-
kora mennyiségű adatot nem tudtam a térképlapokon ábrázolni, így a két 
leggyakrabban említett változat, illetve egy egyéb, az összes többi válto-
zatot tartalmazó kategóriát hoztam létre. Az utóbbi kategóriába tartozó vá-
laszokat a térképlap alján soroltam fel. 3. A térképlap bal oldali sarkában a 
válaszok eloszlását ábrázoló diagramot. 4. Illetve, ha vannak, akkor a téves 
azonosításokat a lap jobb oldali alsó részén.

A kölcsönszavak többalakúságáról
Lanstyák István [4; 5, 75–100. o.] a ht-lista kapcsán külön is kitér az alak-
változatok kérdéskörére, megjegyezve azt is, hogy az alakváltozatok vizs-
gálatát három nézőpontból kell megközelíteni: 

1. az egy-egy állami (határon túli) változaton belül használatos 
alakváltozatok (pl. Ukrajna hivatalos fizetőeszköze a hrivnya : 
hriveny; grivnya : griveny);

2. a közmagyar és a határon túli magyar nyelvváltozatokban jelent-
kező alakváltozatok (infarktus : infarkt).

3. az egyes határon túli nyelvváltozatok egymáshoz viszonyított 
alakváltozatai (pl. a gyümölcslé jelentésben használt szok : szók : 
szokk : szukk).

Ugyanakkor Lanstyák [3] arra is felhívja a figyelmet, hogy „a jelenlegi po-
litikai realitásokat figyelembe véve a legjobb megoldás bizonyára az vol-
na, ha az egyes központok nyelvtervezői az egyetemes magyarnak tekintett 
magyarországi központi nyelvváltozat erőltetése helyett egy új, kompro-
misszumos standard létrehozásán fáradoznának, amely – több alakváltozat 
kodifikálásával – a maga rugalmassága folytán képes lenne magába fogad-
ni a mostani állami változatok legfontosabb eltéréseit. A szókészletben így 
létrejövő «szinonimasorok» tagjai közül – melyek egyformán standardnak 
minősülnének – az egyes központok beszélői a maguk szükségletei szerint 
válogatnának”. 

Viszont felhívja a figyelmet arra is, „hogy sem az egyetemes standard, 
sem pedig az egyes állami változatok saját standardjai nem fogadhatnak 
be korlátlan mennyiségben újabb alakváltozatokat” [uo.] A kölcsönszavak, 
amint azt Lanstyák [5, 75. o] is megjegyzi, olyan sajátos elemei a regionális 
nyelvváltozatoknak, amelyek általában csak nemrég kerültek be azokba, s 
ezért a végleges megszilárdulás hiánya, illetve a két nyelv eltérő hangállo-
mánya miatt sokszor több alakban is használatosak. 
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Többalakú keleti szláv kölcsönszavak a kárpátaljai magyar 
nyelvjárásokban

A kárpátaljai magyar nyelvjárásokban meghonosodott keleti szláv le-
xikai elemek között is sok olyat találhatunk, melyek egyidejűleg több alak-
ban is használatosak. Az alakváltozatok létrejöttének mikéntje alapján több 
csoportot is el tudunk különíteni. Ezek egy része hangtani sajátosságokon 
alapul (kiesés, betoldás, nyúlás), más részük pedig az orosz és ukrán nyelv 
párhuzamos hatásával magyarázható. A továbbiakban ezeket a csoportokat 
próbáljuk meg rövid összefoglaló keretében, néhány tipikus példa megadá-
sa mellett bemutatni.

I. Az eltérő hangalakú orosz és ukrán szó is meghonosodott:
1. hosszú-rövid mássalhangzók eltérése: gripp ~ grip (ukr. грип; 

or. грипп). Ehhez kapcsolódóan meg kell jegyezni azt is, hogy az orosz 
nyelvi elemet az anyanyelvi beszélők ugyancsak rövid mássalhangzóval ej-
tik, vagyis kiejtésben nem tér el az ukrán nyelvi megfelelőjétől. A hosszú 
mássalhangzó ejtése tehát magyar nyelvi sajátosság, amelyre a közmagyar 
nyelvben a stop szó hosszú p-vel való ejtése is igazolásként szolgálhat.

2. e < i hangok eltérése: perejezd ~ perejizd (ukr. переїзд, or. 
переезд); szvetafor ~ szvitafor, ill. szvetlafor ~ szvitlofor (ukr. світлофор; 
or. светофор); beszedka ~ beszidka (ukr. бесідка; or. беседка); szetka ~szit-
ka (ukr. сітка; or. сетка).

3. egyéb eltérések: bástya ~ básnya (ukr. башта; or. башня) a bástya 
alakváltozat esetében a magyar nyelvi bástya alapján ugyancsak analógiás 
hatást lehet feltételezni; rozkladuska ~ raszkladuska (ukr. розкладушка, or. 
раскладушка).

II. Egyes és többes számú alakok párhuzamos meghonosodása: 
usánka ~ usánki (or. ушанка); tumbocska ~ tumbocski (ukr., or. тумбочка); 
szosziszka ~ szosziszki (ukr., or. сосискa); bánka ~ bánki (ukr., or. банка); 
szkrepka ~ szkrepki (or. скрепка); kurtka ~ kurtki (ukr., or. куртка); bulocska 
~ bulocski (ukr., or. булочка).

III. Hangzóelhagyás:
1. szóeleji: szpecovka ~ pecovka (or. спецовка); zberkassza ~ 

berkassza (or. сберегательная касса → сберкасса).
2. szóbelseji: marsrutka ~ marsutka (ukr., or. маршрутка); povesztka 

~ poveszka (or. повестка).
IV. Hangzóbetoldás:
A magyar nyelvben meghonosodott idegen nyelvi elemek hangtani 

sajátosságai kapcsán a leggyakrabban hangoztatott nézet az, hogy az átvett 
szavakban a mássalhangzó-torlódások feloldódnak, egyszerűsödnek. A kár-
pátaljai magyar nyelvjárásokban meghonosodott kölcsönszavak között ta-
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lálunk olyanokat is, amelyekben épp e tendencia fordítottja figyelhető meg, 
vagyis a szavakban a magyar nyelvi beszélők mássalhangzó-torlódásokat 
hoznak létre.

1. szó belseji: zakuszka ~ zakusztka (ukr., or. закуска); sifer ~ slifer 
(ukr., or. шифер).

2. szóvégi: pricep ~ pricept (or. прицеп).
V. Nyúlás:
1. szó belseji: pelmenyi ~ pelmennyi (ukr. пельмені, or. пельмени).
2. szóvégi: spric ~ spricc (ukr., or. шприц); buket ~ bukett (ukr., or. 

букет), itt ugyancsak érvényesek a stop szó kapcsán fentebb leírtak.

Összegzés
Amint azt a fenti példák is jól szemléltetik, a szláv és magyar nyelv hang-
rendszeri eltérései kiváló lehetőséget adnak arra, hogy a kölcsönszavak 
meghonosodásuk során jellegzetes hangtani módosulásokon menjenek 
keresztül, melynek következtében sokszor egy-egy szó alakváltozatban is 
elterjedhet az átvevő nyelvi közegben. Bár jelen írás keretein belül a föld-
rajzi elterjedtség bemutatására nem nyílik lehetőség, de mindenképp hang-
súlyozni kell azt, hogy a bemutatott kölcsönszavak túlnyomó többsége a 
vizsgált régió teljes területén ismertek, illetve azt is, hogy az egyes alakvál-
tozatok elterjedtsége földrajzi szempontból általában jól körülhatárolható.
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