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Abstract: In Transcarpathia, and so in the Beregszász district, bilingualism is a natural 
phenomenon. Due to the minority position of the local Hungarian people, they are often 
forced to use one of the surrounding languages in everyday communication. The 
frequent usage of the Ukrainian and Russian language is reflected in the language of the 
speakers in Hungarian language: in theirs communication in the mother tongue, they 
often use the second language  elements, which over time, fit into the sound system of 
the Hungarian language, and become so common, that the loyal speakers do not even 
notice their foreign identity. This work aims to present some of the scenes of the usage 
of the Ukrainian loanwords. 
Keywords: Transcarpathia, Hungarian language, Ukrainian loanwords 
 
Bevezetés. 
szókészlet szintjén mutatkozik meg, hiszen a nyelv szókészlete a nyelvi 
rendszer leglazábban strukturált része, mely könnyen fogad be új elemeket 

mindegyikére is. Ukrán kölcsönszavakat a kárpátaljai magyar nyelvhasználat 
minden színterén találhatunk. Viszont fontos megjegyezni azt is, hogy az egyes 
nyelvhasználati 

anyanyelv szinte kizárólagos használatát figyelhetjük meg. A kárpátaljai magyar 
nyelvhasználatban meghonosodott kölcsönszavak száma összességében több 

nyelvi helyzetével is. A továbbiakban ezt kíséreljük meg röviden felvázolni. 
Nyelvi helyzet Kárpátalján. 

területcsere, hanem politikai okok miatt vált kisebbségivé, tagjainak túlnyomó 
többsége általában csak az iskolában találkozik az államnyelvvel (Beregszászi

államnyelvhez (ukránhoz) képest (Csernicskó 1998:198). Ezen kívül a kárpátaljai 
Csernicskó 

2003: 40 41), azaz a privát szférában a magyar nyelv használata szinte 
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kizárólagos, míg a formális színtereken a nyelvhasználat az állami szabályozás és 
az egyén nyelvtudása alapján realizálódik. Ez azt jelenti, hogy a kisebbségi 
helyzet következtében a kárpátaljai magyarok csak korlátozott szituációkban 
használhatják anyanyelvüket, a formális szférában való kommunikáció során 
pedig kénytelenek az államnyelvet használni (Csernicskó, 1997: 88). 

kapcsolatok eredményeként megvalósuló nyelvi jelenség. A kárpátaljai 
magyaro

különféle használati eszközöket, s ezekkel együtt spontán módon megtanulják 
azok elnevezéseit is. Az államnyelvi hatás másik, s sokkal intenzívebben ható 
oldala az államapparátus által megtervezett. 

 

1. ábra: Az államnyelvi hatás megnyilvánulási formái  
(Saját szerkesztés) 

A kárpátaljai magyar lakosságnak azonban az intenzív államnyelvi hatás 
ellenére máig sikerült 
ukrán és orosz nyelv hatása még azoknál is megmutatkozik, akik egyáltalán 

kapcsolatba. Az ukrán és orosz nyelv hatása leginkább a kárpátaljai magyar 
nyelvjárások szókészletének a gyarapodásában, vagyis az e nyelvjárásokban 
meghonosodott ukrán és orosz kölcsönszavak használatában mutatható ki. Az 
egyes kölcsönszavak elterjedtsége és meghonosodási mértéke azonban 

tól. Vannak például olyan kölcsönszavak, amelyek 
igen gyakoriak a kárpátaljai magyarok nyelvhasználatában, s szinte teljes 

nál kisebb 
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mellett tehát kénytelen a mindenkori államnyelve(ke)t is használni (Csernicskó
Márku 2007: 14), mely természetesen hatással van az anyanyelvi kommunikációra 
is. Ugyanis az effajta másod- vagy államnyelvi hatások következtében az egyes 
országokban a magyar nyelvnek sajátos, könnyen azonosítható jellegzetességeket 
mutató változatai alakultak ki (Szilágyi 2008: 105 106). A fent vázolt jelenségek 

Kárpátalja területe a nyelvi interferenciák 
kutatásának természetes nyelvi laboratóriuma , hiszen itt a nyelvi kapcsolatok és 

 
- és 

államnyelvi hatások, valamint az azok nyomán meghonosodott kölcsönszavak 
dási 

folyamata is. Ezt az 2. ábrával tudjuk szemléltetni, amiben jól kirajzolódik az, 
hogy a kölcsönszavak legnagyobb számban a beszélt nyelvi színtereken 

kodifikációig. 
 

 

2. ábra: A kölcsönszavak meghonosodási folyamata 
(Saját szerkesztés) 

néhány, a kölcsönszavak használatát jól illusztráló példamondatot. 
I. Az ól: Példamondatok a rögzített anyagokból 
kiemelve, melyeket a nyelvjárási színezetük megtartásával eredeti (a 
helyesírási szabályokat figyelmen kívül hagyva) alakjukban közlünk. A 

azonosítóját is (hol és kivel készítették). Pl1. 

                                                 
1  
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túli magyarok meg
(amennyiben vannak ilyenek). 

Ht-szólistában rögzített és általában a helyi magyar sajtóból vett 
példákkal illusztrált kárpátaljai szláv kölcsönszavak alapján arra lehet 

kárpátaljai magyar sajtótermékekben, melyeknek ugyancsak fontos szerepe 
van a kölcsönszavak kodifikációjában. Ugyanis a média egyfajta normaként is 
szolgál, azaz magában foglalja az ismeret (tudás) és a minta, a van és kell 
mozzanatát, tehát tükör és példa is egyben (Balázs 2000: 18). Vagyis a 
másodnyelvi 
az adott médiatermék fogyasztói  számára. 

. Az orosz és az 
ukrán szoros rokonságban álló keleti szláv nyelvek, amit a szókészletük 
nagyar
meghatározása akkor, amikor az orosz és az ukrán nyelvi alak mutat valamilyen 
hangzásbeli eltérést. Így például a pótkocsi jelentésben használt pricep kapcsán 

eni, hogy az az orosz , és nem az ukrán 
 sifer szó viszont az 

ukrán és az orosz nyelvben is azonos hangalakú. Ez alapján nem lehet 
vettük ezt át. 

megpróbálhatjuk eldönteni a kérdést, s így az orosz gazdaság magasabb 
fejlettségi szintjére hivatkozva mondhatjuk azt is, hogy ez a szó az orosz 

ekben alapos történeti kutatás révén lehetne 

a kárpátaljai magyar lakosság által használt keleti szláv kölcsönszavak 
vannak olyan szláv 

kölcsönszavaink is, melyeknek az orosz és az ukrán nyelvi változata semmiféle 
hasonlóságot nem mutat. Az ilyen kölcsönszavak párhuzamosan, egymás 
szinonimáiként használatosak. Ilyenek például az igazolás jelentésben használt 
ukrán dovidka, illetve orosz szprávka

vidgyil, orosz otgyel kölcsönszavak is. 
Összegzés. A kárpátaljai magyar nyelvjárások, ahogyan más határon túli 
magyar nyelvjárások is, fokozott másodnyelvi hatás alatt állnak. 

helyzet ismeretébe
másodnyelvi elemet használnak az anyanyelvi kommunikációjukban is, 
amelyek a magyar nyelvi változatokkal együtt, vagy sok esetben azokat 
kiszorítva a mindennapos nyelvhasználat részeivé válnak. A kárpátaljai magyar 
nyelvjárásokat ért szláv nyelvi hatás a nyelvhasználat minden szintjét érinti. 
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