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Milyen kérdésekre kereshet választ 

az Olvasó ebben a kötetben 

• kik és hányan beszélik a magyar nyelvet 
Kárpátalján? 

• milyen kilátásai vannak a régió magyar 
közösségének a demográfiai mutatók 
alapján? 

• miért beszél több nyelven is a 
kárpátaljai magyarok többsége? 

• vane valamilyen rendszer, logika 
abban, hogy hol, mikor, kivel milyen 
nyelven beszélünk? 

• mi az a kétnyelvűség és milyen típusai 
vannak? 

• milyen társadalmi következményei 
lehetnek a kétnyelvű nyelvi helyzetnek? 

• miért kiegyensúlyozatlan a 
nyelvtudásunk? 

• hogyan válhat valaki kétnyelvűvé a 
családban és az iskolában? 

• milyen kortól lehet/érdemes 
nyelve(ke)t tanulni? 

• miért ajánlják a nyelvészek és a 
pszichológusok az anyanyelven való 
oktatást? 

• miért nem ajánlják a nyelvészek és a 
pszichológusok a többségi nyelven való 
tanulást? 

miért használnak a kárpátaljai magyarok 
ukrán/orosz eredetű szavakat a magyar 
beszédükben? 

• mi az oka annak, hogy időnként 
egyazon beszélgetésen belül átváltunk 
egyik nyelvről a másikra? 

mit tartanak szokatlannak a kárpátaljaiak 
nyelvhasználatában a magyarországiak 
és miért? 

• milyen törvények, rendeletek és hogyan 
szabályozzák Ukrajnában a nyelvek 
használatát? 
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Hatások a szókészletben és a

nyelvi rendszerben

z érintkezõ nyelvek egymásra hatása a nyelv
valamennyi szintjén nyomot hagy. A legfeltû-

nõbb hatás a nyelv leggyorsabban változó részében,
a szókészletben jelentkezik.

A szókölcsönzés

A nyelvek közötti érintkezések leggyakoribb és
legszembetûnõbb hatása a szókölcsönzés.

A szókölcsönzés eredményeképpen kölcsönszavak
kerülnek az átvevõ nyelvbe az átadó nyelvbõl. Ezeket a
szavakat kölcsönszavaknak nevezik. A magyar nyelvû
szakirodalom a kölcsönszavak között hagyományosan
megkülönbözteti a jövevényszavakat és az idegen sza-
vakat. A két csoport között nehéz (tudományos szem-
pontból gyakorlatilag lehetetlen) egyértelmû határt
vonni. Elõbbiek közé azokat a szavakat sorolják, me-
lyek már beilleszkedtek az átvevõ nyelv rendszerébe, s
a beszélõk nem érzik idegen eredetüket. Utóbbiak ez-
zel szemben még nem illeszkedtek be az átvevõ nyelvbe,
kiejtésük gyakran még az átadó nyelv szabályainak
megfelelõ, helyesírásuk sem alakult az átvevõ nyelv írás-
szokásaihoz, és a beszélõk többsége tudatában van an-
nak, hogy ezek a szavak idegen eredetûek.

Kölcsönszavak azonban nem csak a köznyelvbe
kerülhetnek át. A nyelvterület olyan peremvidéke-
in, ahol a nyelvek közötti érintkezés intenzívebb, a
regionális nyelvhasználatba is számos kölcsönszó
kerülhet a szomszédos nyelvekbõl. Nem véletlen te-
hát, hogy a magyar nyelv kárpátaljai nyelvváltoza-
taiban is sok kölcsönszót találhatunk.

A szókölcsönzés �Az a folyamat, amelynek
során kétnyelvû beszélõk az egyik nyelvükbõl
való szót használnak a másik nyelvükben, és
ezek a kölcsönszavak (...) az utóbbi nyelvnek is
szerves részévé válnak.� Peter Trudgill: Beve-
zetés a nyelv és társadalom tanulmányozásá-
ba. Szeged: JGYTF Kiadó, 1997. 41. old.

A magyar nyelvben számos nyelvbõl szár-
mazó jövevényszó (más nyelvekbõl kölcsönzött
szó) mutatható ki. A magyar nyelv legfonto-
sabb jövevényszó-rétegei a török (pl. alma,
árpa, bársony, betû, borjú, gyász, sátor, ten-
ger stb.) és a szláv (pl. szerda, csütörtök, pén-
tek, szombat, galamb, málna, medve, barát,
udvar, konyha stb.) nyelvekbõl, valamint a la-
tinból (pl. advent, akta, aroma, cella, doktor,
evangélium, fantázia, iskola január, július stb.)
és a németbõl (pl. bak, bál, buli, gyémánt, kály-

ha, láda, malter, tabletta, tánc, vicc stb.) szár-
maznak. Újabban egyre több angol eredetû szó
használatos: buldog, biznisz, csencsel, dzsessz,
dzsem, dzsentri, globalizáció, hardver, kom-
fort, shop, show, szoftver, szupermarket,
trend stb.  Ezek nagy részét még nem tekin-
tik jövevényszónak, inkább idegen szónak.

Természetesen az említetteken kívül sok más
egyéb nyelvbõl is kerültek a magyarba kölcsön-
szavak (jövevényszavak és idegen szavak).

Az etimológiai szótár a magyar nyelv szavainak
eredetét mutatja be.

A
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A kölcsönszavaknak több típusa van. Megkülön-
böztetik a direkt (közvetlen) kölcsönzést, a hanga-
lakkölcsönzést, a hibrid kölcsönzést, a jelentésköl-
csönzést és a tükörszavakat.

A direkt (közvetlen) kölcsönszavak az átadó nyelv
szavainak szinte eredeti hangalakjában való átvételei.
Olyan szókészleti egységek, amelyekhez hasonló hang-
alakú és jelentésû szavak és szókapcsolatok korábban

A magyar nyelv természetesen nemcsak át-
vevõ nyelv, hanem átadó is: tehát nemcsak köl-
csönzött más nyelvekbõl szavakat, hanem szá-
mos magyar eredetû szó található más nyel-
vekben is. A magyarból több nyelvbe (né-
met, francia, olasz, orosz) kerültek át pél-
dául az alábbi szavak: csákó, csikós, gulyás,
hajdú, huszár, kocsi, paprika, puszta stb.
Ennél jóval több magyar eredetû szó talál-
ható a szomszédos nyelvekben.  Magyar
kölcsönszó példának okáért az áld a szerb
és a horvát nyelvben, a bagó a szlovákban, a
tolvaj a szlovénban, a város a románban stb.
Az ukrán nyelvben, illetve a helyi ukrán/
ruszin nyelvjárásokban is sok magyar ere-
detû kölcsönszó ismeretes. Az egyik ukrán
kutató több száz magyar eredetû szót ada-
tol a kárpátaljai ukrán/ruszin nyelvjárá-
sokból tanulmányában, például: árvácska,
gyékény, dudva, orgona, som  stb.
(Ìèãîëèíåöü Î.: Óêðà¿íñüêî-óãîðñüê³

çâ�ÿçêè íà ìàòåð³àë³ áîòàí³÷íî¿ ëåêñèêè

çàêàðïàòñüêèõ ãîâ³ðîê.) Bárány Erzsébet
tanulmányaiban a kárpátaljai ukrán/ruszin
szépírók mûvei alapján mutatta ki, hogy a
magyar nyelv jelentõs hatást gyakorolt a ré-
gió szláv nyelvjárásaira. Többek között olyan
magyar eredetû kölcsönszavakat talált a kár-
pátaljai ukrán/ruszin szerzõk szépirodalmi
szövegeiben, mint az áldomás, bácsi, bíró, bolt,
gazda, hab, kalap, város stb. Újabban sok
ukrán/ruszin településen látható például az
ABC felirat, amely � nyilvánvalóan magyar
hatásra � (élelmiszer)boltot, üzletet jelöl.

A magyarból más nyelvekbe átkerült kölcsön-
szavak természetesen hangtanilag és alaktanilag
beilleszkedtek az átvevõ nyelv rendszerébe, s nem
feltétlenül olyan formában (hangalakban) hasz-
nálatosak az átvevõ nyelvben, mint a magyarban.

Egy üzlet Ungváron, melynek neve magyar
eredetû kölcsönszó: Ezermester.

Élelmiszerbolt az ilosvai járási Dolhán (uk-
ránul Dovhe): a cégtáblán a magyar eredetû
ABC felirattal

�Az idegen nyelvekkel való érintkezés (�)
új fonémát honosíthat meg� � olvashatjuk egy
egyetemi tankönyvben. (Kiss Jenõ és Pusztai
Ferenc szerk., Magyar nyelvtörténet. Budapest:
Osiris, 2003. 112. old.) A nyelvek közötti érint-
kezés, illetve a kölcsönszavak átvétele révén
ugyanis akár új hangok (nyelvészeti szakszóval:
fonémák) is átkerülhetnek egyik nyelvbõl a
másikba. Az ómagyar kor elején (ez a nyelvtör-
téneti korszak 896-tól, vagyis a honfoglalástól
1526-ig, tehát a mohácsi csatavesztésig tartott)
a magyar nyelvben például még nem volt önálló

c mássalhangzó. Csak a t+sz hangkapcsolat
eredményeként (az úgynevezett összeolvadás ré-
vén) volt hallható, például a látsz szóban (kiejt-
ve: lácc). Ám a honfoglalás utáni olyan kölcsön-
szavak, mint például a cimbalom, citrom, lecke,
legáció stb. teljes értékû hanggá tették a ma-
gyar nyelvben a c-t; �ha tehát a magyarok tör-
ténete úgy alakult volna, hogy szlávokkal meg
németekkel nem kerültek volna kapcsolatba, ak-
kor a magyar nyelvben talán ma sem volna c
hang.� (Szilágy N. Sándor: Világunk, a nyelv.
Budapest: Osiris, 2000. 58. old.)
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nem voltak az átvevõ nyelvben, s az átvevõ nyelv egy-
nyelvû változataiban � esetünkben a magyarországi
magyarban � ilyenek ma sem találhatók. A kárpát-
aljai magyar nyelvhasználatban számos ilyen közvet-
len kölcsönszó ismert és használatos: bánka (befõt-
tesüveg), bezpekás (államvédelmi hivatal munkatár-
sa), blánka (ûrlap), dohovor (szerzõdés), dovidka (iga-
zolás), elektricska (villanyvonat, a magyarországi
HÉV-nek megfelelõ helyközi vonatjárat), gorszovet
(városi tanács), grecska (hajdinakása), gripp (influ-
enza), jászli (bölcsõde), kocsegár (fûtõ), kriska (be-
fõttesüveg fedele), májka (trikó, atléta), marsrutka
(iránytaxi, menetrend szerint közlekedõ kisbusz),
pácska (csomag), paszport (személyi igazolvány),
pelmyeni (darált hússal töltött fõtt tészta, húsos de-
relye), práva (jogosítvány), prokuror (ügyész),
provodnyik (vasúti utaskísérõ, kalauz), szágyik (óvo-
da), szok (gyümölcslé), szoljárka (gázolaj), sztolova
(étkezde, kifõzde), váfli (nápolyi) stb. Ezek a szavak
a leggyakrabban a beszélt nyelvben fordulnak elõ, s
ha a beszélõk magyarországiakkal kerülnek szembe,
igyekeznek elkerülni használatukat.

Olyan közvetlen kölcsönzések is vannak azonban a
helyi magyar nyelvhasználatban, melyek a helyi sajtó-
ban nyomtatásban is megjelennek. Ezek legnagyobb
része a hivatali és politikai élethez kötõdõ kifejezés.
Például az adminreszursz, hrivnya, nasaukrainás, ráda

olyan közvetlen kölcsönszó, melyekkel mindegyik he-
lyi magyar nyelvû lapban találkozhatunk.

A köznyelvben nem ritka, hogy egyes kölcsön-
szavakat rövidítésként használunk. A FIFA, UEFA,
NATO, WTC, IMF, FBI stb. olyan rövidítések, me-
lyeket az angol eredeti alakjában betûszóként köl-
csönöztünk. A kárpátaljai magyar nyelvhasználat-
ban is vannak ilyen szavak; ám ezek nem az angol-
ból, hanem az ukránból vagy az oroszból eredeztet-
hetõk. Például a CVK (Öåíòðàëüíà âèáîð÷à êîì³ñ³ÿ,

ÖÂÊ; Központi Választási Bizottság), NBU
(Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè, ÍÁÓ; Ukrán Nemzeti
Bank), pdv (ïîäàòîê íà äîäàíó âàðò³ñòü, ïäâ;

hozzáadottérték-adó), SZBU (Ñëóæáà áåçïåêè

Óêðà¿íè, ÑÁÓ; Ukrajna Biztonsági Szolgálata), KRU
(Êîíòðîëüíî-ðåâ³ç³éíå óïðàâë³ííÿ, ÊÐÓ; ellenõrzõ-
revíziós hivatal) rövidítések szintén gyakoriak a he-
lyi magyar nyelvû sajtóban. A GAI és DAI is egy-
aránt elõfordul; mindkettõ az állami közlekedés-ren-
dészet rövidítése, csak az egyik az orosz
Ãîñóäàðñòâåííàÿ àâòîèíñïåêöèÿ (ÃÀÈ), a má-
sik az ukrán Äåðæàâíà àâòî³íñïåêö³ÿ (ÄÀ²) rö-

vidítése. Azt sem kell senkinek magyarázni Kárpát-
alján, mit takar a KGB rövidítés.

Hangalakkölcsönzésrõl akkor beszélünk, ha egy
szó az átvevõ nyelv egynyelvû változataiban is isme-
retes, de a kétnyelvû beszélõk a másodnyelvre jel-

Közvetlen kölcsönszavak A kárpátaljai magyar nyelvjá-
rások atlaszának egy térképlapján
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lemzõ hangalakban (is) használják. A magyarországi
köznyelvben például agronómus, büfé, diploma,
dokumentum, grúz, infarktus, konzerv, slag hanga-
lakban használatosak azok a szavak, melyeket a
kárpátaljai magyarok egy része agronóm, bufet,

diplom, dokument, gruzin, infarkt, konzerva, sláng
formában (is) ismer. Ennek oka, hogy az ukrán és/
vagy orosz nyelvben ezek a szavak a következõkép-
pen fordulnak elõ: àãðîíîì, áóôåò, äèïëîì,

ãðóçèí, ³íôàðêò, êîíñåðâà, øëàíã.

Közvetlen kölcsönszavak A kárpátaljai magyar nyelvjárások szótárában.

Közvetlen kölcsönszavak A kárpátaljai magyar nyelvjá-
rások atlaszának egy térképlapján
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A hibrid kölcsönszavak olyan összetett szavak,
melyek egyik tagja közvetlen kölcsönszó, a másik
tagja pedig az elsõ nyelvbõl származik. Példaként
az alábbiakat említhetjük: bezpekafõnök (bizton-
sági szolgálat vezetõje), DAI-parancsnok (közleke-
dés-rendészet parancsnoka), fõszesztra (fõnõvér),
grippjárvány (influenzajárvány), lebrakkol (kise-
lejtez), povorotnyiklámpa (gépjármû irányjelzõ
lámpája), paszportszám (személyi igazolvány szá-
ma), traktorpricep (traktor utánfutója) stb.

A jelentéskölcsönzés az a jelenség, amikor egy szó
jelentése bõvül, új jelentéssel gazdagodik a másik
nyelv hatására. A hangalak kölcsönzése nélküli je-
lentéskölcsönzés akkor mehet végbe, ha az átvevõ
nyelvben van olyan szókészleti elem, amely vagy
hangalakjában, vagy jelentésszerkezetében, esetleg
mindkettõben hasonlít az átadó nyelvi elemhez. A
kárpátaljai magyarok számos szót használnak más
jelentésben is, mint az a köznyelvben vagy Magya-
rországon megszokott. Ez annak a következménye,
hogy a magyarral Kárpátalján érintkezõ keleti szláv
nyelvekben ezeknek a szavaknak a megfelelõi nem
egészen olyan jelentésekkel bírnak, mint a magyar
köznyelvben, és a helyi magyarok egy része ezt a

jelentést átveszi. A csenget ukrán äçâîíèòè, orosz
çâîíèòü párhuzama például azt is jelenti, hogy �va-
lakit telefonon felhív, telefonál�. A magyar köznyelv-
ben a csenget szónak ez a jelentése ismeretlen. A
kárpátaljai magyarok között azonban sokan hasz-
nálják ebben a jelentésében is ezt a szót.

Hasonló a helyzet például a felszámol szóval is.
A magyar köznyelvben ennek az igének a következõ
jelentései ismertek: 1. Módszeresen, véglegesen meg-
szüntet valamit. Pl.: ~ják a lazaságokat. 2. Készle-
teit kiárusítva és függõ anyagi ügyeit rendezve meg-
szûnik. Pl.: A boltot ~ták. 3. Intézmény, szervezet
mûködését hivatalos eljárással (vagyonának értéke-
sítésével) megszünteti. Pl.: ~ják a céget. 4. Felszá-
mít. Ukrán (íàðàõóâàòè) és orosz (íà÷èñëèòü)
megfelelõje azonban azt is jelenti, hogy bért, járan-
dóságot kiszámol, számfejt. A kárpátaljai magya-
rok körében tehát ez a mondat: Januárban ismét
felszámolják a nyugdíjakat azt jelenti: számfejtik a
nyugdíjasok járandóságát. Azok azonban, akik csak
a fentebb idézett négy jelentést ismerik, azt hihetik,
hogy régiónkban megszüntetik a nyugdíjakat.

Az ukrán és orosz nyelv hatására gazdagodott to-
vábbá például a dolgozik szó a magyarországi köz-

A dokument hangalakkölcsönzés: az ukrán és orosz
äîêóìåíò-nek megfelelõ alakban szerepel egy beregszá-
szi üzlet reklámján; köznyelvi változata a dokumentum.

Közvetlen kölcsönszavak nem csak szóban for-
dulnak elõ, hanem idõnként írásban is találkozha-
tunk velük, például egy-egy hirdetésben
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nyelvbõl hiányzó �mûködik� jelentéssel: dolgozik a lift
� mondják Kárpátalján, miközben ugyanezt a határ
túloldalán úgy fejezik ki: mûködik. A szláv nyelvek
hatására bõvült a helyi magyar nyelvhasználatban a
deficit szó jelentése úgy, hogy régiónkban �hiánycikk�
értelemben is elõfordul (Újabban deficit a jó fog-
krém.), miközben Magyarországon csak �hiány, ráfi-
zetés, veszteség� jelentésben ismert. Az is érdekes,
hogy � mivel az ukrán és az orosz a ìîðîçèâî, illetve
ìîðîæåíîå szóval nevezi meg mindkettõt � a kár-
pátaljai magyarok többsége számára nincs különb-
ség a fagyi/fagylalt és a jégkrém között, hiszen ezt is,
azt is a fagyi/fagylalt szóval nevezik meg. A tanító
szónak is tágabb jelentése van nálunk, mint odaát.
Magyarországon a tanító az elemi iskolában (1�4.
osztályban) oktató pedagógust jelöli. Kárpátalján el-
lenben a tanító és a tanár (aki az iskola felsõ osztá-
lyaiban oktat) egyaránt megnevezhetõ tanító-ként.

Tükörszavaknak azokat a másodnyelvi hatásra
létrejött szavakat nevezik, melyek szó szerinti fordí-
tás útján jönnek létre. A fõként másodnyelv-domi-
náns kárpátaljai magyarok által �pénzt vált� jelen-
tésben használt (pénzt) cserél például az ukrán és
orosz ìåíÿº ãðîøè/ìåíÿåò äåíüãè mintájára jött
létre. Ehhez hasonlóan alakult ki az átfordít szó �le-
fordít� jelentése a ïåðåêëàñòè/ïåðåâåñòè, a (vizs-
gát) �letesz� jelentésben gyakran elõforduló (vizsgát)
lead a ñêëàñòè ³ñïèò/ñäàòü ýêçàìåí hatására stb.

A többségi nyelvekbõl származó kölcsönszavak ter-
mészetszerûleg nemcsak a kárpátaljai, hanem vala-
mennyi kisebbségi magyar közösség helyi nyelvhasz-
nálatában elõfordulnak. Ezek között vannak olyanok,
amelyek csak egy-egy régióban használatosak. Erdély-
ben (Er, Románia) ismert például a cáp �egy pohár

A jelentéskölcsönzés érdekes esete a szok-
nya, melyet a kárpátaljai magyar sportnyelv-
ben az orosz þáêà hatására annak megneve-
zésére használnak, hogy a labdarúgásban az
egyik játékos a másik lába között továbbítja a
labdát. (A megfelelõ magyarországi nyelvvál-
tozatban erre a kötény szót használják.) Ezt
igazolja az alábbi interjúrészlet is:

TM: � Mit mondanak másképpen Kárpát-
alján, mint Magyarországon?

AK: � Én focizok Magyarba egy csapatba,
oszt mondom egyszer, amikor átvittem a lab-
dát a védõ lába között, hogy na, haver, kaptál
egy szoknyát. Erre az nevetett, azt mondja,
az nem szoknya, hanem kötény. Mink meg
itthol szoknyának mondjuk, mer azoktul a
srácoktul, oroszoktul tanultam, hogy jubka,
akikkel együtt fociztam az ungvári csapatba.

�A tükörfordítás lehet szóösszetételek eleme-
inek gépies fordítása: (�) beerõsít �jóváhagy
(utvergyity)�, kilépés �felszólalás (visztuplenyije)�,
szétbeszélte magát �belejött a beszédbe
(razgovorityszja)� stb.; szókapcsolatok, kifejezé-
sek (�): kiesik a hó �leesik (vipadaty)� kiírják a
kórházból �elbocsátják (vipiszaty)� (�), fogadja
a vizsgát �vizsgáztat (prinyimaty)�.�

Kótyuk István: Anyanyelvünk peremén. Ung-
vár�Budapest: Intermix Kiadó, 1995. 10. old.

A kölcsönszavakat azonban nem csak a fenti
módon szokás osztályozni. Gyakori, hogy fo-
galomkörök szerint csoportosítják a más nyel-
vekbõl átvett szavakat. A Magyar nyelv címû
kézikönyv A határon túli magyar nyelvválto-
zatok címû fejezete például 13 fogalomköri
csoportba sorolva mutat be példákat a kisebb-
ségi magyar nyelvhasználat jellemzõ kölcsön-
szói közül. A kárpátaljai magyar nyelvváltoza-
tok kölcsönszói is témakörökbe rendezhetõk.
Ezt igazolja, hogy Kótyuk István kandidátusi
disszertációjában az ungi magyar nyelvjárá-
sokban általa gyûjtött 247 ukrán eredetû köl-
csönszót 21 fogalomkörbe sorolta be. Az, hogy
hány fogalomkört különítenek el, változó le-
het. Az alábbiakban mi csak néhány fogalom-
kört mutatunk be, két-két példa erejéig:

� étkezés: szosziszki �virsli�, pelmenyi �hú-
sos derelye�;

� háztartás: spirál �merülõforraló�, bánka
�befõttesüveg�;

� ház, lakás: podjezd �lakótelepi tömbház
lépcsõháza�, fundament �fundamentum�;

� ruházkodás: májka �atlétatrikó�, kurtka
�dzseki�;

� közlekedés: marsutka �iránytaxi�,
elektricska �villanyvonat�;

� kereskedelem: gasztronom �élelmiszer-
bolt�, unyivermág �áruház�;

� egészségügy: szesztra �egészségügyi nõ-
vér�, hirurg �sebész�;

� hivatali élet: identifikációs kód �adóazono-
sító jel�, dekret �gyermekgondozási segély� stb.

A kölcsönszókat gyakran osztályozzák ere-
detük, vagyis az átadó nyelv szerint. A helyi
magyar nyelvhasználatban az orosz (pl.
bulocska, práva) és ukrán (pl. dovidka,
hrivnya) eredetû szavak száma a legnagyobb,
ám vannak más nyelvekbõl átvett szavak is
nyelvhasználatunkban, mint pl. a német ere-
detû firhang �függöny�, spór �tûzhely� stb.
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sör�, motorina �gázolaj, nyersolaj�, punga �zacskó, ta-
sak�; Felvidéken (Fv, Szlovákia) használják a baszi �bör-
tön, fogda�, preglejka �furnérlemez� szavakat; a Vajda-
ságban (Va, Szerbia) élõ magyarok körében elterjedt a
duduk �bárgyú, tökkelütött�, kuluk �robot (munka)�;
Kárpátalján (Ka, Ukrajna) mindenki tudja, mi a
csurma �börtön�, a pápka �irattartó, dosszié�, a váfli
�ostya�; a Horvátországban (Hv) élõk használják az ixica
�diákigazolvány�, penkala �töltõtoll�, vozácska �jogsi�
lexémákat; Muravidéken (Mv, Szlovénia) cicibán az
iskolaelõkészítõbe járó (óvodás) gyermek, lucska a (nye-
les) jégkrém, narasztek a festett haj kinõtt töve; Õrvi-
déken (Õv, Ausztria) glüvájn-nak nevezik a forralt bort,
pikkelli-nek a (gépkocsi) mûszaki vizsgáját stb.

Vannak ugyanakkor olyan kölcsönszavak is a hatá-
ron túli magyar nyelvváltozatok szókészletében, melyek
valamennyi vagy több kisebbségi magyar közösségben
ismertek. Az egyes kisebbségi magyar nyelvváltozatok-
ban nagyon sok azonos fogalomkörbe tartozó szókész-
leti egységet találunk, s ezek nemegyszer hangalakjuk-
ban is hasonlóak vagy akár teljesen azonosak két vagy
több régióban. Így például minden régióban közvetlen
kölcsönszóval nevezik meg az influenzát, s ezek a szavak
a legtöbb régióban hangalakjukban is erõsen hasonlí-
tanak egymásra: Er Va Hv Mv gripa, Ka gripp, Õv
grippe, Fv chripka. A pólóing, illetve ujjatlan sporting

Kótyuk István orosz nyelven megjelent könyve
az ungi magyar nyelvjárások ukrán kölcsönszavait
mutatja be.

megnevezésére szintén több régióban találunk hasonló
szavakat: Er majó �ujjatlan sporting, trikó�, Ka májka
�ua�, Va Hv majica �pólóing, atlétatrikó�; Mv májca �pó-
lóing�. A különféle üdítõitalok neve is hasonló a legtöbb
régióban: Er szukk �üdítõital�, �szörp�, Ka szok �gyü-
mölcslé�, Mv szok �gyümölcslé, üdítõital, szörp�, Hv szók
és Va Hv szokk �gyümölcslé, üdítõital, szörp�.

Egy-egy esetben elõfordulnak több (öt, hat, hét)
régióra kiterjedõ teljes hangalaki és jelentésbeli azo-
nosságok is a közvetlen kölcsönszavak között. Pél-
dául Er Fv Va Hv Mv Õv cirkula �körfûrész�, Fv Va
Ka Hv Mv szesztra �(kórházi) nõvér, ápolónõ�, Fv Va
Ka Hv Mv Õv tunel �alagút�, Fv Va Ka Hv Mv
vetrovka �(szél)dzseki� stb.

Hasonló azonosságok és hasonlóságok természe-
tesen nemcsak a közvetlen kölcsönszavaknál, hanem
a szókölcsönzések egyéb típusainál is elõfordulnak.

A fent említett és a hasonló szavak többsége idegen
eredetének tudatában vannak a beszélõk. Ám olyan
kölcsönszavak is szép számmal akadnak köztük, me-

lyek többsége legalább annyira beilleszkedett már a helyi
nyelvváltozatok rendszerébe, hogy a nagy többségnek
fogalma sincs arról, hogy nem �echte� magyar szót
használnak. Sok kárpátaljai magyar lepõdne meg pél-
dául, ha azt mondanánk: az abora vagy zabora (négy
faoszlopból és fel- s lecsúsztatható fedélbõl álló széna-
tároló), szetka vagy szitka (hálószerûen szõtt anyagból
készített szatyor vagy maga a hálószerû anyag) nem
eredeti magyar szó, hanem más nyelvbõl átvett köl-
csönszó. Sõt: olyan magyarokkal is találkozhatunk
Kárpátalján, akik számára meglepõ, hogy a paszport-
ot személyi igazolványnak is lehet nevezni.

�A kisebbségi régiókban mind az anyaor-
szágtól való elválasztottság, mind a másik nyelv
ismeretének és használatának kiterjedése oda
vezetett, hogy az új nyelvi igények kielégítésé-
nek legfõbb eszközévé a (régiónként más-más)
államnyelvekbõl való közvetlen és közvetett
kölcsönzés vált. (�) Bár a ht [határon túli]
régiókban a kölcsönzésnek a beszélõk kétnyel-
vûségébõl fakadóan számos indítéka volt és van,
a legfontosabb mégis a nyelv mûködõképessé-
gének megõrzésére való törekvés: a kölcsönsza-
vak javarészt a mai napig olyan tárgyak, fo-
galmak, intézmények stb. megnevezésére szol-
gálnak, amelyeket a ht régiók beszélõi 1918
elõtt nem vagy alig ismertek.�

Lanstyák István: A magyar szókészlet szét-
fejlõdése 1918 után. In: Fedinec Csilla szerk.,
Értékek, dimenziók a magyarságkutatásban,
118�135. Budapest: MTA Magyar Tudományos-
ság Külföldön Elnöki Bizottság, 2008. 123. old.
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nyelvünket, s ezzel veszélyeztetik a magyar nyelv jövõjét.
A valóság azonban (amit nyelvtudományi kutatások egy-
értelmûen bizonyítanak), hogy sem �szennyezett�, sem
�romlott� nyelv nem létezik: ezek a minõsítések nyelv-
tudományi szempontból értelmezhetetlenek. Mert, amint
ezt már említettük is, egyetlen olyan nyelv sincs a vilá-
gon, melyben ne volnának idegen eredetû szókészleti ele-
mek. A mai angol nyelvben például több a más nyelvek-
bõl kölcsönzött szó, mint az eredeti, ám ennek ellenére
milliók szeretnék elsajátítani ezt a nyelvet, és senkinek
sem jutna eszébe azt mondani, hogy az angol szennye-
zett, romlott vagy kihalóban lévõ nyelv lenne. Könnyen
belátható, hogy fölöslegesnek sem tekinthetjük a más
nyelvekbõl kölcsönzött szavakat. Ami fölösleges, amire
nincs szükségünk, azt nem használjuk. Márpedig eze-
ket a nyelvi elemeket több ezer magyar ember használja
nap mint nap, tehát nem lehetnek fölöslegesek: megvan
a maguk funkciója, használati köre. A más nyelvekbõl
átvett szavak fokozatosan beépülnek a magyar nyelv szó-
készletébe. Az ukrán és orosz nyelvbõl a kárpátaljai
magyar nyelvhasználatba bekerült szavak is szerves ré-
szei nyelvváltozatainknak, mint ahogyan például a szin-
tén szláv eredetû szerda, csütörtök, málna, medve, szil-
va stb. kölcsönszavak ma már nélkülözhetetlen elemei a
magyar nyelvnek.

Egy közel 80 éves nénivel készített beszél-
getés hanganyagából idézünk:

TM: Használnak-e a faluban élõk a magyar
beszédükben olyan szavakat, mint paszport,
bulocska? Használnak ilyen szavakat?

AK. Használnak.
TM.  Használnak, igen? És mit gondol,

mér használják ezeket a szavakat?
AK. Hát, én, igen� Hát az nem magyar

szó, a paszport? Hát, én úgy tudtam, hogy
paszport. Mert ilyen magyar vagyok én.

TM: terepmunkás, AK: adatközlõ.

Az abora is szláv (ukrán) eredetû kölcsönszó.

�A székelyföldi Baróton például a talics-
ka neve raba, e szó legtöbb használójától azon-
ban hiába próbálnánk megtudni, mi a neve
románul a talicskának (ti. roabã), mert nem
tudja. Neki a raba magyarul van, úgyannyi-
ra, hogy ha valaki az õ környezetében talicská-
nak nevezi, megkérdi tõle, miért beszél olyan
vásárhelyiesen: ez a szó ugyanis számára sok-
kal inkább a marosvásárhelyi nyelvváltozat
tartozéka, semmint a magyar standardé.�
Szilágyi N. Sándor: A magyar nyelv a Ma-
gyarországgal szomszédos országokban. In:
Fedinec Csilla szerk., Értékek, dimenziók a
magyarságkutatásban, 105�117. Budapest:
MTA Magyar Tudományosság Külföldön El-
nöki Bizottság, 2008. 111. old.

A kisebbségi magyarok nyelvhasználatában elõfor-
duló államnyelvi kölcsönszavakat hosszú ideig negatí-
van értékelték, elítélõen nyilatkoztak róluk, és sokan úgy
vélekedtek, hogy az ilyen szavak �fölöslegesek�, kiszo-

rítják a hagyományos magyar szavakat, �szennyezik� a
nyelvet, �nyelvromlást� okoznak, �szegényítik� anya-

Kölcsönszavakat természetesen nemcsak a
Kárpát-medencei kisebbségi magyarok hasz-
nálnak. Az emigráns magyarok nyelvhaszná-
latában is számos kölcsönszó él. Ezeket mu-
tatja be a Túl a Kecegárdán. Calumet-vidéki
amerikai magyar szótár címû kötet.
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Az amerikai magyarok szótárában talál-
ható angol kölcsönszavakat felhasználva Sán-
dor Klára nyelvész egyetemi tanár írta a
Hevesiné vacsorája címû balladát, azt igazol-
va, hogy az a nyelv, melyet a Magyarországon
kívül élõ magyarok használnak, egyáltalán
nem romlott, nem utal bomlott gondolkodás-
ra, hiszen rímfaragásra, költészetre is alkal-
mas. A terjedelmes ballada egy részletét kö-
zöljük, a szövegben szereplõ kölcsönszavak
magyarázatával. (A teljes szöveg megjelent a
Katedra címû folyóirat 1996/97. decemberi
számának 14�15. oldalán.)

Hevesiné vacsorája

Hevesiné asszony mit tinkolt magába:
Cuprájz pádét mékol ura bördéjára.
Hevesiné ura fémes burdosgazda,
Õ hát, ki a pádét juláj forszra kapja.

Jár a mélmen házról házra,
Invitésint hurcol máma,
Izgalom anyja, ne hagyj el!

Hevesiné vágya mert az mostan éppen,
Hites hazbendjének hepi kedve légyen.
�Uram, édes uram, kjúzmi, drága szvíthárt,
de most elküldelek, hordd innen az irhád!
Sok kedvem nincs hozzád, a dolgom is lacó,
Hogy mikor jer haza? Hát aztat ájdonó.�
S hogy urát szép szókkal imígyen elküldte,
A stóros nekszdór volt, oda ment elsõre.
Falfészeket nem vett, hanem vett minden mást,
Kivéve tavalyi, záp húsvéti tojást.
A másik kóneron, félblakra csak onnat
� Ki gondolta volna! � új herdút mékoltat.

Jár a mélmen házról házra,
Invitésin kártya nála,
Izgalom anyja, ne hagyj el!

tinkol  gondol
cuprájz  meglepetés
pádé  összejövetel, party
mékol  csinál
cuprájz pádét mékol összejövetelt szervez,

amely az ünnepeltnek
meglepetés lesz

bördé  születésnap
fémes híres
burdosgazda szállásadó
juláj forsz július negyedike

mélmen postás
invitésin meghívó
hazbend férj
hepi boldog
kjúzmi bocsáss meg
szvíthárt  kedvesem, szívem
lacó sok
ájdonó nem tudom
stóros boltos
nekszdór a szomszédban
falfész álarc
kóner sarok
félblakra  félháztömbnyire
herdú frizura, hajviselet

Arról már korábban szóltunk, hogy amikor
kárpátaljai magyarként megszólalunk, óhatat-
lanul választás elõtt állunk: a magyar vagy
ukrán, esetleg az orosz nyelvet válasszuk-e?
Tisztáztuk, hogy döntésünket sok minden be-
folyásolja: a beszédpartner (tud-e magyarul),
a téma (viccet mesélünk vagy a munkánkról
beszélünk), a helyszín (otthon, esetleg egy hi-
vatalban kell megszólalnunk), na és természe-
tesen saját nyelvtudásunk. Miután határoztunk
arról, hogy az adott helyzetben melyik nyelv
használata a legindokoltabb, újabb választás
elõtt állunk. Hiszen például magyar anyanyel-
vünkön belül a rendelkezésünkre álló nyelvi ele-
mek közül válogathatunk úgy is, hogy azt je-
lezzük: mi kárpátaljai magyarok vagyunk, s
ezért olyan szavakat, kifejezéseket is haszná-
lunk, melyek részei a regionális nyelvhaszná-
latnak. Ilyenkor bátran mondhatjuk azt, hogy
bulocska, dovidka stb., hisz nincs olyan ma-
gyar szûk hazánkban, ki e szavakat ne ismerné
és ne használná alkalomadtán. Ám úgy is dönt-
hetünk, hogy nem azt szeretnénk kifejezni
nyelvhasználatunkkal, hogy kárpátaljai magya-
rok vagyunk, hanem � mondjuk magyarorszá-
gi beszédpartnerek számára � azt: magyarok.
Ilyenkor nyilvánvalóan igyekszünk elkerülni az
említett szavakat, és zsemlét, igazolást mon-
dunk. Vagyis szóhasználatunk révén olyan rej-
tett üzenetek kifejezésére is képesek vagyunk,
melyekkel jelezhetjük szolidaritásunkat beszél-
getõtársunk irányába.

Ezek a választási lehetõségek azért állnak a
kárpátaljai magyarok rendelkezésére, mert olyan
nyelvi környezetben élünk, ahol nemcsak az
anyanyelvünk, hanem több nyelv használatos a
mindennapokban. A két- vagy többnyelvûség



90

Az sem igaz, hogy a kölcsönszavak veszélyeztetik a
nyelv fennmaradását. A fentiekben utaltunk arra, hogy a
magyar nyelvben egyébként is nagy számban találhatók
más nyelvbõl származó elemek (a szláv eredetû ablak-tól
egészen a németbõl kölcsönzött zsák-ig), ám a magyar
nyelv jövõjét ez nem fenyegeti. A kölcsönszavak önma-
gukban ugyanis soha nem lehetnek kiváltói a nyelvcseré-
nek. Ha egy kétnyelvû közösségben beindul a nyelvcsere
folyamata, annak mindig nyelven kívüli, társadalmi okai
vannak. Például az, ha a beszélõk úgy érzik: nyelvük rom-
lott, szennyezett, és ezért elveszíti szemükben a presztí-
zsét, értékét, és nem akarják tovább használni.

ezek a szavak nem csupán a lezser(ebb) nyelvi réte-
geknek a részei, hanem egy részük a helyi régió igé-
nyes magyar köznyelvéhez tartoznak.

A magyar nyelv szótárai azonban hosszú évtizedekig
nem vettek tudomást ezekrõl a szavakról, így azok nem
szerepelhettek szótárainkban. Ez pedig azt eredményez-
te, hogy szótáraink nagyon sokáig nem a magyar nyelv,
hanem csak a magyarországi magyar nyelv szótárai le-
hettek. Ám a rendszerváltást követõen, miután Magyar-
ország a diktatúra mesterséges elszigeteltségének meg-
szûnésével ismét felfedezhette a határon túl élõ magya-
rokat, felvetõdött az igény a magyar nyelvészekben: ha a
mai Magyarország határain kívül rekedt magyarok szá-
zai, ezrei használnak bizonyos szavakat magyar beszé-
dükben, akkor ezeknek a szavaknak a magyar nyelv szó-

körülményei között élõ emberek nyelvi kellék-
tárában pedig ennek megfelelõen nemcsak egy,
hanem több nyelv elemei is megtalálhatók. Az
már egyénileg változó, hogy ki-ki milyen bõ vá-
lasztékkal rendelkezik a nyelvi elemek terén.
Nem vagyunk tehát egyformák. Ám az minden-
képpen összeköt minket, hogy az a magyar nyelv,
amit használunk, közös. A mindennapjainkhoz
hozzátartozik a nyelvek közötti választás és néha
a nyelvek közötti váltás éppúgy, mint az, hogy
nálunk a többség májkát hord az ing alatt, nem
pedig atlétát vagy pólóinget; vagy hogy a kár-
pátaljai magyarban a gázolaj szónak szinoni-
mája a szoljárka, illetve a Verhovna Radában
dúló politikai káoszról tudósítanak a helyi ma-
gyar nyelvû lapok. Mindez furcsa lehet egy kí-
vülállónak (a magyarországiaknak), ám szá-
munkra természetes. Olyannyira, hogy nagyon
meglepõdnénk, ha szomszédunk egyik napról a
másikra nem a milíciára menne bejelenteni, ha
a Zsigulijából ellopták a techpaszportot és a
práváját, hanem a rendõrségen tenne feljelen-
tést arról, hogy a Ladájából eltulajdonították a
forgalmi engedélyt és a jogosítványt.

�A purizmus, az idegen szavakkal és szer-
kezetekkel szembeni ellenállás bizonyos esetek-
ben kimutathatóan növeli, nem pedig csökkenti
a nyelvcsere veszélyét az alárendelt helyzetû,
kisebbségi közösségekben.� Lanstyák István:
Általános nyelvi mítoszok. In: Mûhelytanulmá-
nyok a nyelvmûvelésrõl, 174�212.
Dunaszerdahely�Budapest: Gramma Nyelvi
Iroda�Tinta Könyvkiadó, 2007. 189�190. old.

A határon túli magyar nyelvváltozatokban az
államnyelv(ek) hatására használatos szavak közül
jónéhány, mint említettük, nemcsak a szóbeli érint-
kezésben fordul elõ, hanem az újságokban, folyóirat-
okban vagy a szépirodalomban is. Ez azt jelenti, hogy

�A kétnyelvûség (�) velejárója a szó- és
kifejezés-kölcsönzés, valamint a tükörfordí-
tások. Mivel az átadó nyelv országonként más
és más, ennek a folyamatnak csakis az lehet
az eredménye, hogy ilyen tekintetben mind-
egyik nyelvváltozat az összes többitõl külön-
bözni fog. A kölcsönzések egy része az illetõ
országban is helyi vagy éppenséggel alkalmi
használatú, más része azonban ma már bele-
tartozik az ottani köznyelv szókészletébe, hi-
szen az ilyeneket mondhatni mindenki isme-
ri és használja is. Ilyen például Erdélyben a
románból kölcsönzött aragáz �gáztûzhely�,
amelyet annyira magyar szónak tart minden-
ki, hogy sokan nagyon meg is vannak lepõd-
ve, mikor megtudják, hogy ezt Magyarorszá-
gon vagy Szlovákiában nem így hívják.�

Szilágyi N. Sándor: A magyar nyelv a
Magyarországgal szomszédos országokban.
In: Fedinec Csilla szerk., Értékek, dimenziók
a magyarságkutatásban, 105�117. Budapest:
MTA Magyar Tudományosság Külföldön El-
nöki Bizottság, 2008. 112. old.

Orosz (doverenoszty) és ukrán (dovidka) közvet-
len kölcsönszó az igazi Kárpáti Igaz Szó 2008. de-
cember 20-i számában.
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táraiban is szerepelniük kell. �Ha nem a magyar nyelv
értelmezõ szótára szorít nekik helyet, akkor vajon mi-
lyen nyelvû szótárba kell õket utasítani?� � tették fel a
költõi kérdést 1994-ben felvidéki magyar nyelvészek.

A problémafelvetést elhatározás, majd gyûjtõ-
munka követte, s a 2003-ban átdolgozott változatá-
ban megjelent Magyar értelmezõ kéziszótárban már
több olyan szó vagy szójelentés is szerepel, melyek
Magyarországon nem, csak a kisebbségi magyar ré-
giókban élõk nyelvhasználatában élnek.

Az értelmezõ kéziszótár átdolgozásával kezdetét vette
az úgynevezett �határtalanítás�. �A határtalanítás, ez a
sokak számára még furcsán, idegenül csengõ szó azokat

a nyelvészeti � jelenleg leginkább lexikológiai és lexikográ-
fiai, valamint korpusznyelvészeti � munkálatokat jelenti,
melyeknek célja az, hogy az újonnan készülõ vagy átdol-
gozott magyarországi nyelvészeti kiadványokban jelentõ-
ségüknek megfelelõ mértékben jelenjenek meg a magyar
nyelv határon túli változatai, azaz a címük szerint a �ma-
gyar� nyelvet vagy annak valamely részrendszerét bemu-
tató kiadványok (értelmezõ szótárak, idegen szavak szó-
tárai, helyesírási szótárak és a helyesírás-ellenõrzõ szá-
mítógépes programok, szinonimaszótárak, névszótárak,
csoportnyelvi szótárak, kétnyelvû szótárak, nyelvtanok,
helyesírási, nyelvhasználati, stilisztikai kézikönyvek stb.)
� címükkel összhangban � ne a magyarországi magyar
nyelvvel foglalkozzanak, hanem az egyetemes magyar
nyelvvel, amely a magyarországi magyar nyelvváltozato-
kon kívül magába foglalja a határon túli magyar beszélõ-
közösségek által beszélt nyelvváltozatokat is� � olvashat-
juk az ezt a munkát évek óta magára vállaló határon túli
magyar nyelvészcsoport közös honlapján (http://
ht.nytud.hu/htonline/).

A határtalanítás programja révén ma már több
olyan szótár is van, mely bátran állíthatja magáról,
hogy nem csak a magyarországi, hanem �a� magyar
nyelv szótára. Az Értelmezõ szótár+, az Idegen sza-
vak szótára éppúgy tartalmaz határon túli, s köztük
kárpátaljai magyar szavakat, szójelentéseket, mint
például a 2004-ben megjelent Helyesírás címû rep-
rezentatív kiadvány szótári része.

Egy vélemény az Értelmezõ kéziszótárról
és az abba bekerült határon túli magyar sza-
vakról: �Újdonsága az is, hogy a szótárba
olyan, csak határon túli magyaroktól hasz-
nált szavak is bekerültek, amelyeket Romá-
niában (Erdélyben), Szlovákiában (Felvidé-
ken) és Ukrajnában (Kárpátalján) a nyilvá-
nos beszédhelyzetekben is használnak az ot-
tani magyarok. Fölvételükrõl menet közben
született döntés, ezért csupán egy kis min-
taanyag került a szótárba (383 szó, a cím-
szavak 3 ezreléke), nagy aránybeli eltérések-
kel (a 250 körüli felvidéki szó mellett 91 er-
délyi és 38 kárpátaljai áll csak; a Vajdaság
nem szándékosan maradt ki). E szavakat
ottani magyar nyelvészek válogatták és mi-
nõsítették. (�) Nyilvánvaló, hogy közlésük
csak szerény, de fontos elsõ lépés. (�) Jel-
zésértéke a legfontosabb. Az, hogy a kisebb-
ségi sorban élõk érezzék: számon van tartva,
meg van becsülve az õ magyar nyelvük is �
nemcsak a magyarországiaké � ilyen fontos
és reprezentatív kiadványban. E szavak köz-
lését a magyar�magyar nyelvi megértést se-
gítõ szándék is magyarázza: legyen módjuk
az érdeklõdõknek (ne csak a nyelvészeknek)
tájékozódni arról, hogy a trianoni békedik-
tátummal szétszakított, s ezzel a nyelvi kü-
lönfejlõdés útjára, nyelvi trianonizálódásra
kényszerített magyar nyelv különbözõ álla-
mokhoz tartozása milyen lexikális eltérések
kialakulásához vezetett. Ez a szándék azon-
ban csak akkor hoz eredményt, ha a szótár
eljut az érintettekhez � s érintettek sokan
vagyunk a határon túl és innen!, s ha az érin-
tettek élnek is a szótár nyújtotta lehetõsé-
gekkel.� Kiss Jenõ: Egy régi-új nyelvi siker-
kiadvány: a Magyar értelmezõ kéziszótár.
Magyar Tudomány 2004/5: 670�673.
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Ez a két szótár is tartalmaz kárpátaljai
magyar szavakat.

Felmerülhet a kérdés: Mi szükség lehet arra,
hogy a helyesírási szótárban is szerepeljenek olyan
szavak, melyek csak Magyarországon kívül hasz-
nálatosak? Az alábbi idézetbõl talán kiderül:

�Ma már egyre többen használnak számítógé-
pes szövegszerkesztõt írásaik megfogalmazásaikor.
Ha ma valaki számítógépen leír egy olyan magyar

mondatot, amelyben szerepel a �huszti magyar
iskola� kifejezés, akkor azt tapasztalja, hogy a
huszti szót pirossal aláhúzza a számítógép helyes-
írás-ellenõrzõje, és azt javasolja, hogy a huszti szót
javítsuk hiszti-re. Egész egyszerûen azért, mert a
programot �nem tanították meg� annak a Huszt
városának a felismerésére, amely (többek között
Kölcsey Ferenc verse és Jókai Mór Huszti beteglá-
togatók címû munkája nyomán) szerves része a
magyar kulturális és történelmi tudatnak. Vagy:
minden kárpátaljai magyar számára az is megle-
põ és bosszantó, hogy szintén hibásként jelöli meg
a számítógép Máramaros, Ung, Bereg, Ugocsa vár-
megyék nevét. Mindez annak tudható be, hogy 1945
és 1990 között mindazt, ami kívül van a mai Ma-
gyarországon, kirekesztették az emberek tudatá-
ból, a nyelvbõl, de még a helyesírásból is.� Bereg-
szászi Anikó és Csernicskó István: Magyar értel-
mezõ kéziszótár: (majdnem) minden magyar szó-
tára. In: �itt mennyit ér a szó? Írások a kárpát-
aljai magyarok nyelvhasználatáról, 127�136.
Ungvár: PoliPrint, 2004.

A határtalanítás eredményeként azonban ha-
marosan talán valamennyi magyar számítógé-
pes helyesírás-ellenõrzõ program, illetve az újon-
nan megjelenõ szótárak is ismerni és tartalmazni
fogják a határon túli helyneveket és szavakat,
szójelentéseket.

Ebben a kötetben akár annak is utánanézhe-
tünk, hogyan kell helyesen írni azt, hogy
Nagyszõlõsi járás vagy Kárpátaljai Megyei Tanács.
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A nyelvérintkezések hatása

a nyelvi rendszerben

A nyelv más szintjein jelentkezõ kétnyelvûségi hatások
jóval kevésbé észrevehetõek a nem nyelvészek számára,
mint a kölcsönszavak. Ám léteznek olyan kutatási mód-
szerek, melyek segítségével egyértelmûen kimutatha-
tó, hogy az egymással hosszú ideje érintkezõ nyelvek a
szókészletben végbemenõ változások mellett gramma-
tikai rendszerükben is hatással vannak egymásra.

A nyelvtani rendszerben a kétnyelvûség hatásai gyak-
ran gyakorisági, statisztikai eltérésként jelentkeznek.
Gyakorisági eltéréseken azt értjük, hogy (rendszerint a
kétnyelvûség hatására) a kétnyelvû környezetben élõ be-
szélõk statisztikailag gyakrabban (vagy éppen ritkáb-
ban) használnak bizonyos nyelvi elemeket, mint ugyan-
ennek a nyelvnek az egynyelvû helyzetben élõ beszélõi.

Vizsgáljuk meg egy német eredetû

kölcsönszó, a blokk alapján, hogy mit

jelent a gyakorlatban a szótáraink

határtalanítása!

Az 1972-ben kiadott Magyar értelmezõ
kéziszótár a következõ jelentéseit tartja
számon:

blokk 1. Jegyzettömb. 2. Üzletben vásá-
rolt áru fizetendõ árát feltüntetõ cédula. 3.
Bélyeggyûjtõknek készült, díszes lap közepé-
re nyomott bélyegek. Bélyegsorozat. 4. Ház-
tömb. 5. Politikai tömb. 6. Valahol valami-
nek az áthaladását megakadályozó vagy tiltó
szerkezet. 7. Felezõblokk.

A blokk jelentései az Osiris Kiadó által
2007-ben megjelentetett Idegen szavak
szótárá-ban:

blokk 1. valamely összetett szerkezet na-
gyobb egysége, amely maga is több részbõl áll
vagy összetett. 2. tömb, nagyméretû test. 3.
elõregyártott építõelem (fal, födém). 4. ház-
tömb, egymással közvetlenül szomszédos, ut-
cákkal körülhatárolt házak csoportja. 5. jár-
mû áthaladását megakadályozó berendezés.
6. vasúti pályán térbiztosító berendezés. 7.
írótömb, jegyzettömb, egyik oldaluknál össze-
fogott papírlapok együttese. 8. egyszerû szám-
la, a vásárolt árukat felsoroló, kifizetésüket
igazoló pénztári bizonylat. 9. egy összefüggõ
papírlapon kinyomtatott bélyegsorozat. 10.
pártok politikai szervezetek szövetsége, idõle-
ges, szervezett együttmûködése. 11. a test egy
területre kiterjedõ érzéstelenítése. 12. az em-
beri test valamely szervének hirtelen leállása,
súlyos mûködési zavara. 13. adategységek
együttesen továbbított csoportja. 14. Fv, Va,
Ka, Hv, Mv, Õv lakótelepi panelház. 15. Ka
karton cigaretta. 16. VA, Hv, Ka agyagból
égetett üreges építõelem.

Az utóbbi szótár tehát az értelmezõ kézi-
szótárbeli 7 mellett további 9 jelentését is fel-
tünteti blokk a szónak, melyek közül az utób-
bi 3 egyes határon túli magyarlakta régiók-
ban használatos. Amint láthatjuk, a 15. je-
lentés mellett csak a Ka (Kárpátalja) felség-
jelzés szerepel. Ez azt jelenti, hogy ebben a
jelentésben csak itt fordul elõ a blokk szó. S
hogy nem csak a beszélt nyelvben, azt jelzi a
Beregi Hírlap 1995. évi 8. számának 3. olda-
lán megjelent alábbi mondat: �Tele van izga-
lommal, szorongással: vajon a vámosok nem
találják-e meg nála a két blokk cigarettát�.

Szavaknál nagyobb egységek is átkerülhet-
nek egyik nyelvbõl a másikba. Zékány Imre a
frazeológiai egységekrõl (szónál nagyobb, de szó
értékû nyelvi egységek, mint például a szólások,
közmondások) írta: �a kárpátaljai magyar nyelv-
járások frazeológiai egységeit elsõsorban két fõ
csoportra osztjuk: magyar és idegen eredetûek-
re, mivel a területen fõképpen ukránok, kisebb
számban románok, szlovákok, németek és cigá-
nyok laknak, akik természetesen nyelvileg is
hatottak a kárpátontúli magyar nyelvjárások-
ra, és így a nyelvjárási frazeológiára is. (�) Az
idegen eredetû frazeológiai egységek száma sok-
kal kevesebb, mint a magyar eredetûeké (�).
Sõt még területileg is leszûkül a használatuk,
csak ott fordulnak elõ, ahol a szorosabb nyelvi
érintkezések feltételei megvannak a magyarok
és az ukránok, románok, németek, szlovákok,
cigányok között. Többnyire akkor használato-
sak, ha ezekrõl a nemzetiségekrõl van szó. (�)
A legszínesebb idegen eredetû frazeologizmusok
a kárpátontúli magyar nyelvjárásokban azok,
amelyek �fele ná fele� használatosak, vagyis csak
félig fordítottak magyarra, esetleg idegen szó-
val variálódott a magyar szöveg.� Példaként az
ungvári járási Rát községbõl idéz néhány szó-
lást: sírva pujdes domu (sírva mész haza), daj
bozse szerencse (adj Isten szerencsét), keress tá
nájdes (ha keresel, találsz).

Zékány Imre: A kárpátaljai magyar nyelv-
járások frazeológiai egységeinek típusai. In:
Az Ungvári Hungarológiai Intézet tudomá-
nyos gyûjteménye, 94�100. Ungvár�Buda-
pest: Intermix Kiadó, 1993.



vane jogunk magyarul fordulni egyegy 
hivatalhoz? 

kiírhatjuke magyarul is üzletünk, 
vállalkozásunk nevét? 

• reklámozhatjuk-e magyar nyelven 

cégünk szolgáltatásait? 

kihirdetheti-e magyarul is határozatait 

egy magyarok lakta település 

önkormányzata? 

• valóban nyelvében él-e a nemzet? 

milyen összefüggés van a kárpátaljai 

magyarok anyanyelve és nemzeti 

azonosságtudata között? 



A nyelvészek ma már sokat tudnak arról, milyen alapvető demográfiai mutatókkal jellemezhető a Kárpát
medencei magyarság; konkrét adataik vannak a határon túli magyar nyelvváltozatok jellemzőiről; pontos 
ismeretekkel rendelkeznek arról, milyen nyelvi jogi helyzetben használatos a magyar nyelv az egyes régiók
ban; szakmailag megalapozott, saját kutatási eredményekkel is alátámasztható tanácsokkal tudnak szolgálni a 
kétnyelvűségről és annak hatásairól, a tannyelvválasztásról, illetve ennek lehetséges következményeiről stb. 
Ám ezek a kutatási eredmények és ismeretek csak nehezen (vagy gyakran egyáltalán nem) jutnak el azokhoz, 
akik mindebből profitálhatnának. 
Célunk, hogy a magyar nyelv kárpátaljai változatai kapcsán az elmúlt másfél évtizedben felhalmozott tudo
mányos kutatási eredményeket tájékoztató és ismeretterjesztő szándékkal és formában egyetlen kötetben fog
laljuk össze. Munkánk mindezen ismereteket szándéka szerint röviden, könnyen értelmezhető és áttekinthető 
módon, a nyelvészeti szakképzettséggel nem rendelkező művelt olvasót célközönségként tekintve mutatja be. 
Könyvünk egyfajta segédkönyve kíván lenni azoknak a szülőknek, akik tanácstalanok abban, milyen tannyelvű 
iskolát válasszanak gyermekük számára; azoknak a pedagógusoknak (s nem csak a nyelv szakosoknak), akik nap 
mint nap találkoznak a kétnyelvűség hatásaival tanítványaik nyelvi produkcióiban; azoknak a köztisztviselőknek 
(polgármestereknek, önkormányzati képviselőknek, helyi politikusoknak), akik egyegy hivatalos határozat meg
szövegezése vagy közzététele előtt nem tudják eldönteni, kihirdethetike magyarul döntésüket; azon vállalkozóknak, 
üzletembereknek, akik szeretnék magyarul is kiírni üzletük nevét, hirdetni árukínálatukat és szolgáltatásaikat, meg
kötni szerződéseiket, ám nem tudják, vane erre jogi lehetőségük; azon helyi politikusoknak, döntéshozóknak, akik 
nem tájékozottak a nyelvi emberi jogok területén. Ajánljuk továbbá könyvünket mindazoknak, akik érdeklődnek a 
kárpátaljai magyar nyelvváltozatok, a Kárpátalján élő magyarok iránt. 


