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A jelenlegi Kárpátalja területén beszélt magyar nyelvváltoza-
tok az évszázadok során peremnyelvjárási jellegükből fakadóan 
mindig is az intenzív nyelvi kapcsolatok színteréül szolgáltak 
(Csernicskó 1995: 129–130, Lizanec 1970: 89), melyekre, aho-
gyan az egyetemes magyar nyelvre is, komoly hatást gyakoroltak 
a keleti szláv (leginkább az orosz és ukrán) nyelvek. A trianoni 
békeszerződés aláírását követően a terület magyar lakossága 
kisebbségi népcsoporttá, nyelve pedig a mindenkori államnyelv-
nek alárendelt kisebbségi nyelvvé vált. Az elmúlt közel másfél 
évszázad során a terület több államalakulat kötelékébe tartozott 
(erre vonatkozóan lásd az 1. táblázatot). Az állami hovatartozással 
együtt a domináns nyelv is többször változott, aminek következté-
ben a két- és többnyelvűség természetes nyelvi folyamat.

1. táblázat. Államnyelvi státusszal bíró nyelvek Kárpátalján 
(1867–2016)

(Forrás: Csernicskó 2013: 18; 435 (1. és 48. táblázat))
 A kárpátaljai magyar nyelvhasználatra nehezedő államnyelvi 

hatás kétrétű (erre vonatkozólag lásd az 1. ábrát): az első része 
a természetes nyelvi kapcsolatok eredményeként megvalósuló 
nyelvi jelenség. A kárpátaljai magyarok ugyanis mindennapi 
kapcsolatban állnak a területen élő szláv lakossággal, s tőlük 
elsajátítanak bizonyos tevékenységeket, átvesznek különféle 
használati eszközöket, s ezekkel együtt spontán módon megta-
nulják azok elnevezéseit is. Az államnyelvi hatás másik, sokkal 
intenzívebben ható oldala az államapparátus által megtervezett.

A kárpátaljai magyar lakosságnak azonban az intenzív ál-
lamnyelvi hatás ellenére máig sikerült megőriznie anyanyelvi 
dominanciáját. Ugyanakkor az ukrán és orosz nyelv hatása még 
azoknál is megmutatkozik, akik egyáltalán nem is beszélik e 
nyelveket, s csak meglehetősen ritkán kerülnek velük kapcso-
latba. Az ukrán és orosz nyelv hatása leginkább a kárpátaljai 
magyar nyelvjárások szókészletének a gyarapodásában, vagyis az 
e nyelvjárásokban meghonosodott ukrán és orosz kölcsönszavak 
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használatában mutatható ki. Az egyes kölcsönszavak elterjedt-
sége és meghonosodási mértéke azonban jelentősen eltérhet 
egymástól. Vannak például olyan kölcsönszavak, amelyek igen 
gyakoriak a kárpátaljai magyarok nyelvhasználatában, s szinte 
teljes mértékben kiszorítják a magyar nyelvi megfelelőiket, míg 
mások csak ritkábban, a magyar nyelvi megfelelőikkel párhuza-
mosan, vagy azoknál kisebb gyakorisággal fordulnak elő.

A kárpátaljai magyarság − más határon túli magyar régiók 
lakosságához hasonlóan − a kisebbségi létből adódóan a minden-
napi kommunikáció során az anyanyelve mellett tehát kénytelen 
a mindenkori államnyelve(ke)t is használni (Csernicskó–Márku 
2007: 14), mely természetesen hatással van az anyanyelvi kom-
munikációra 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 
következtében kijelenthető, hogy Kárpátalja területe a nyelvi 
interferenciák kutatásának „természetes nyelvi laboratóriuma”, 
hiszen itt a nyelvi kapcsolatok és a kétnyelvűség minden fajtája jól 
tanulmányozható (Ladčenko 1993: 207). Jelen munka keretében 
azonban nem a kétnyelvűséggel vagy annak fajtáival, hanem a két-
nyelvűségi helyzet következtében meghonosodott orosz és ukrán 
lexikai elemekkel, az azokat ért változásokkal kívánok foglalkozni.

A kölcsönszavak meghonosodási folyamata
A különböző nyelvhasználati színtereken jelentkező másod- 

és államnyelvi hatások, valamint az azok nyomán meghonoso-
dott kölcsönszavak megfigyelése révén figyelemmel kísérhető 
az egyes szavak meghonosodási folyamata is. Ezt a 2. ábrával 
tudjuk szemléltetni, amelyben jól kirajzolódik az, hogy a köl-
csönszavak 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 ho-
nosodik meg nyelvünkben : pl. bint, brakk, dohovor, konszpekt, 
májka, remont, szosziszki stb. A meghonosodás során a köl-
csönszavak olyan változásokon is átesnek, melyek lezajlása révén 
jobban igazodnak a magyar nyelv sajátosságaihoz, vagy melyek 
révén akár több alakban is használatossá válnak. A továbbiakban 
a különféle alakváltozatoknak a hangtani alapon végbemenő 

*A szerző nyelvész, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 
Főiskola Filológiai Kara Magyar Tanszéki Csoportjának adjunktusa.

**Az Emberi Erőforrások Minisztériuma ÚNKP-17-3 kódszá-
mú Új Nemzeti Kiválóság Programjának támogatásával készült.

1. ábra: Az államnyelvi hatás megnyilvánulási formái 
(Saját szerkesztés)
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módosulásait és a létrejött alakváltozatokat kívánom bemutatni.
többalakú keleti szláv kölcsönszavaink
Lanstyák István (2006a; 2006b: 75–100) a ht-lista kapcsán külön 

is kitér az alakváltozatok problematikájára, megjegyezve azt is, hogy 
az alakváltozatok vizsgálatát három aspektusból kell megközelíteni: 

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

2. a közmagyar és a határon túli magyar nyelvváltozatokban 
jelentkező alakváltozatok (infarktus : infarkt);

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

Ugyanakkor Lanstyák (1996) arra is felhívja a figyelmet, 
hogy „a jelenlegi politikai realitásokat figyelembe véve a legjobb 
megoldás bizonyára az volna, ha az egyes központok nyelvter-
vezői az egyetemes magyarnak tekintett magyarországi központi 
nyelvváltozat erőltetése helyett egy új, kompromisszumos standard 
létrehozásán fáradoznának, amely – több alakváltozat kodifikálásá-
val – a maga rugalmassága folytán képes lenne magába fogadni 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 (2006b: 75) is megjegy-
zi, olyan sajátos elemei a regionális nyelvváltozatoknak, amelyek 
általában csak nemrég kerültek be azokba, s ezért a végleges 
megszilárdulás hiánya, illetve a két nyelv eltérő hangállománya 
miatt sokszor több alakban is használatosak. A kárpátaljai magyar 
nyelvjárásokban meghonosodott keleti szláv lexikai elemek kö-
zött is sok olyat találhatunk, melyek egyidejűleg több alakban is 
használatosak. Az alakváltozatok létrejöttének mikéntje alapján 
több csoportot is el tudunk különíteni. A továbbiakban ezeket 
próbáljuk meg rövid összefoglaló keretében 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 ejtik, 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); misálka ~ mesálka, ill. misalka 
~ mesalka (ukr. мішалка; or. мeшалка); beszedka ~ beszidka 
(ukr. бесідка; or. беседка); szetka ~szitka (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 megho-
nosodása: usánka ~ usánki (or. ушанка); tumbocska ~ tum-
bocski (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 hang-

tani sajátosságai kapcsán a leggyakrabban hangoztatott nézet az, 
hogy az átvett szavakban a mássalhangzó-torlódások feloldódnak, 
egyszerűsödnek. A kárpátaljai magyar nyelvjárásokban meghono-
sodott kölcsönszavak között találunk olyanokat is, amelyekben épp 
e tendencia fordítottja figyelhető meg, vagyis a szavakban a magyar 
nyelvi beszélők mássalhangzó-torlódásokat hoznak létre.

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

2. szóvégi: pricep ~ pricept (or. прицеп).
v. Nyúlás:
1. szóbelseji: 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.
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