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ВПЛИВ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ НА УГОРСЬКІ ГОВОРИ ЗАКАРПАТТЯ1 

Російські та українські лексичні запозичення у сфері офіційного вживання 
 

Анотація. Російські та українські запозичення наявні в усіх сферах функціонування 
угорської мови на Закарпатті. У цілому, кількість цих запозичень, незалежно від сфер їх 
вживання, налічується в кілька сотень. Проте, слід зазначити також, що вживання цих 
запозичень з точки зору їх кількості у різних сферах використання можуть істотно відрізнятися. 
Однак, важливо також відзначити, що слова офіційної сфери вживання присутні і в щоденному 
мовленні угорців Закарпаття. 

Ключові слова: угорські діалекти Закарпаття, східнослов'янські лексичні елементи, 
офіційне вживання. 
 

Вступ 
З політичних причин та через брак інституційного фону дослідження говорів 

на закордонних територіях, відповідно і закарпатських угорських говорів, 
розпочалися доволі пізно [2, с. 19–20]. Попри те, що за останні десятиліття 
місцевим та угорським мовознавцям вдалося досягнути значних результатів у цій 
галузі, на сьогодні в сфері використання варіантів мови та в галузі діалектології 
все ще є численні явища, про які мало знаємо.  

Сюди можна віднести проведення картографічних досліджень, що стосуються 
використання запозичених слів. До цього часу такого роду дослідження ще не 
проводилися на Закарпатті. Кандидатська дисертація Іштвана Ковтюка 1974 року, 
що з’явилася у друці у 2007 році, – єдина наукова праця, яка монографічно 
намагається дослідити українські запозичені слова певної місцевості, а саме 
ужанської говірки угорської мови, однак подані у монографії словесні дані не були 
картографовані. 

Мовна ситуація угорської меншини Закарпаття 
На Закарпатті протягом багатьох віків перебувають у зв’язках різні говірки 

одного діалекту, діалекти однієї мови і різні мови (українська, угорська, російська, 
румунська, словацька, німецька та інші), тобто територія області є своєрідною 
лабораторією для вивчення інтерференції, бо в регіоні існують усі типи і види 
мовних контакатів та білінгвізму [8, с. 207]. Основними типами двомовності є 
угорсько-російський, угорсько-український, українсько-угорський білінгвізм.  

Українсько-угорські мовні контакти розвиваються з VIII–IX ст., коли 
угорські племена, перебуваючи на Північному Причорномор’ї, мали стосунки з 
полянами. Після здобуття нової батьківщини в Карпатській низовині угорські 
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племена вступають у безпосередні тривалі контакти зі слов’янами, що 
відобразилося у лексиці мов (діалектів) двох сусідніх народів [10, с. 688]. 

Але запозичення слів не може автоматично включатися в сприймаючий мову. 
Запозичення нерозривно пов'язане з активним впливом мови на те, що він 
запозичує із зовнішнього джерела, тобто з перетворенням, переробкою 
запозиченого слова, насамперед у фонетичному відношенні і додання йому його 
граматичного оформлення за законами граматики запозичить [9, с. 1–16]. 

Найбільшому впливові піддається мова при контактуванні із 
близькоспорідненою мовою. Коли ж мови характеризуються глибокими 
структурними та генеалогічними відмінностями, то можливість впливати одна на 
одну значно менша [5, с. 95].  

Українська і угорська мови не є близькоспорідненими, але упродовж століть 
українські лексеми постійно потрапляли у мову закарпатських угорців, і навпаки, 
угорська мова мала вплив на закарпатські українські говори [11, с. 81].  

Контактування говорів відбивається у лексиці, що стосується 
найрізноманітніших форм суспільного життя народів, їх матеріальної та духовної 
культури [11, с. 80–81].  

Відповідно до ситуацій національних меншин угорці для ведення щоденної 
комунікаціїї, окрім рідної, використовують й інші мови. Найчастіше вони 
вживають українську або ж російську мови [1, с. 14], елементи яких своєрідно 
вплинули на рідну – угорську мову, вплелися в її звукову систему, а окремі слова 
українського або ж російського походження увійшли в сферу комунікації 
угорськoю мовoю так щільно, що вони вже незамітні для учасників мовлення. Ці 
слова інкoли навіть витіснюють з рідної (угорської мови) угорську лексику 
(детально див.: [3]). 

Крім цього, українська мова є обов’язковим предметом вивчення в усіх 
навчальних закладах країни. Вона вивчається не тільки у школах з українською 
мовою навчання, але і в школах, де навчання здійснюється іншими мовами [4, 
135]. Наявність в угорській мові східнослов’янських, перш за все українських 
запозичень, є загальновизнаним фактом [7, с. 102], бо, як відомо, лексичні 
запозичення є одним із способів поповнення словникового складу будь-якої мови 
протягом усієї історії її існування [12, с. 72].  

Запозичення, пов’язані зі сферою офіційного життя 
Для офіційного найменування установ або організацій, професій, документів 

використовуємо запозичені слова. Наприклад, rájkom = районний комітет, birzsa 
= офіс по безробіттю, ovir = паспортний відділ, szilszovjet = сільська рада або 
dohovor = контракт, paszport = посвідчення особи або закордонний паспорт, 
zájáva = запит, prava = водійські права або szekretár = секретар, kasszír = 
касир, ucsotcsik = рос. учетчик (бухгалтер). 

Запозичення, пов’язані з військовою справою 
Переважна більшість угорського чоловічого населення Закарпаття по суті 

використовує державну мову (російську чи українську) під час військової служби. 
Це, звичайно ж, пов’язано з тим, що під час проходження військової служби 
офіційні контакти підтримують тільки державною мовою, і в переважній 
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більшості випадків чоловіки угорської національності військову службу проходять 
у казармах, в яких майже нема чоловіків, які розмовляли б угорською. З огляду на 
те, що угорське населення Закарпаття під час проходження військової служби 
використовує виключно українську мову, то назви військових звань чи інших 
понять, пов’язаних з військовою справою, вживаються виключно українською 
мовою. Якщо чоловік угорської національності хоче розповісти про спогади 
військової служби, то обов’язково використовуватиме такі слова як szerzsánt = 
сержант, lityinant = лейтенант, csász = рос. войсковая часть, komangyirovka = 
рос. командировка. 

Запозичення, пов’язані із сферою освіти та лікувальною справою.  
У сфері освіти особливо важливе значення має державна мова. Це, з одного 

боку, пов’язано з тим, що в школах з мовою навчання національних меншин в усіх 
класах вивчають українську мову та літературу, з іншого боку, у професійно-
технічних та вищих навчальних закладах мова навчання здебільшого українська. Є 
професії, які можна здобути, засвоюючи їх виключно державною мовою. Завдяки 
цьому в мовленні угорців закріплюються запозичені слова, наприклад zacsotka = 
рос. зачетная книжка, ucsiliscse =училище , sztipendium або скорочено sztipi = 
стипендія, praktika = практика та ін. 

Подібне явище простежується і в сфері лікувальної справи. Навчання 
майбутніх лікарів та медичних сестер проводиться державною мовою, серед 
медперсоналу є й такі, які працюють серед угорськомовного населення не 
володіючи угорською мовою. Наведемо для прикладу кілька запозичених слів: 
aptecska = рос. аптечка (аптечка первой помощи), gripp = рос. грипп, invalid = 
інвалід, szesztra = медична сестра та ін. 

Запозичення, пов’язані з фінансовою справою.  
При аналізі грошових одиниць, часто постає питання: це запозичення чи 

екзотизми. Ми вважаємо назви грошових одиниць у мовленні закарпатських 
угорців запозиченнями, які використвують у повсякденному спілкуванні, 
наприклад, grivnya/hrivnya = гривня (офіційна валюта України), rubel = рос. 
рубль (національна валюта колишнього Радянського Союзу та сучасної Росії), 
kopijka/kopek = розмінна монета колишнього Радянського Союзу, сучасної 
України та Росії. 
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мова, когнітивний рівень, семантичний рівень, адресат. 
 
Постановка проблеми. Спостерігається зростання значення перекладу 

науково-технічної літератури як способу обміну і розповсюдження інформації у 
світовому суспільстві. Головна вимога для перекладу – це адекватність, тобто 
точна передача форми і змісту оригіналу рівноцінними засобами. Адекватний 
переклад викликає у іншомовного одержувача реакцію, відповідну комунікативній 
установці відправника. 

 


