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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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A névhasználati és megszó-

lítási szokások

A kétnyelvûség hatása a kommunikatív kompe-
tenciában a névhasználati és megszólítási szokások-
ban is megmutatkozik. Ezt például az asszonyne-
vekkel igazolhatjuk.

Magyarországon a névhasználatra vonatkozó tör-
vények szerint a feleség a házasságkötést követõen
hatféle hivatalos névforma közül választhat (Kis Éva
férjhez megy Nagy Pál-hoz):

A kódváltás kétnyelvû helyzetben olyannyi-
ra természetes tartozéka a nyelvhasználatnak,
hogy viccekben is elõfordul. Például:

Németországban egy orosz beül a kocsmá-
ba, és sorra rendeli a söröket. A pincérnek
feltûnik, hogy nemcsak a sör fogy el a korsó-
ból, de a karton alátét is. Amikor a következõ
sört kéri az orosz, nem visz alátétet. Mire a
vendég méltatlankodva: � Keksz nyet?

Vagy példaként álljon itt egy szlovákiai
magyar vicc, melyet Liszka József felvidéki
néprajzkutató idéz egyik írásában:

Egy ember iszik egy csallóközi bányató vi-
zébõl. Meglátja egy másik, és rákiált:

� Úr Isten! Ember, ne igyon belõle, hisz
mérgezett!

� Prosím? Èo hovoríte? (Tessék? Mit mond?)
� Pite pomaly, lebo je studená� (Lassan

igya, mert hideg�)
Liszka József: Humor a népköltészetben. A

falucsúfolótól a városi viccig, különös tekintet-
tel a �szlovákiai magyar viccre�. Erudutio �
Educatio. A Selye Jánoas Egyetem Tanárképzõ
Karának tudományos folyóirata 2008/4: 8.

a) a -né képzõvel kiegészítve felveszi férje nevét:
Nagy Pálné;

b) az elõzõ változathoz hozzátoldja saját nevét is:
Nagy Pálné Kis Éva;

c) a férj családnevéhez illesztett -né képzõs név-
forma után használja saját család- és utónevét:
Nagyné Kis Éva;

d) a férj családnevéhez saját utónevét kapcsolja
(felveszi a férj családnevét): Nagy Éva;

e) megtartja leánykori nevét: Kis Éva;
f) a férj és a feleség saját családneve mellé kötõ-

jellel csatolva felveszi házastársa családnevét: Nagy-
Kis Éva vagy Kis-Nagy Éva; ezt a névformát nem
engedélyezi a törvény, ha valamelyik házastárs csa-
ládneve már eleve több elembõl áll.

Magyarországon az a) változat, azaz a férj család-
és utónevéhez kapcsolt -né képzõs alak a leggyakoribb.

Az ukrajnai asszonyok (így természetesen a kár-
pátaljai magyar feleségek is) A házasságról és csa-
ládról szóló ukrajnai törvény 19. cikkelye szerint a
következõ lehetõségek közül választhatnak:

1) a feleség felveszi a férj családnevét, megtartva
saját utónevét: Nagy Éva;

2) a férj és a feleség saját családneve mellé kötõ-
jellel csatolva felveszi házastársa családnevét: Nagy-
Kis Éva vagy Kis-Nagy Éva; ezt a névformát nem
engedélyezi a törvény, ha valamelyik házastárs csa-
ládneve már eleve több elembõl áll;

3) a feleség megtartja a leánykori nevét: Kis Éva.
Amint az asszonynevek használatát szabályozó ma-

gyarországi és ukrajnai törvény összevetésébõl kitûnik,
az anyaországban legelterjedtebbnek tartott -né képzõs
névváltozatokat a kárpátaljai magyar asszonyok � ha itt-
hon kötnek házasságot � legfeljebb a nem hivatalos ma-
gánérintkezésben használhatják. A keleti szláv nyelvekre
ugyanis a -né képzõs névformák csak körülírással (æåíà

Ïàëà Íàäüà (orosz), illetve æ³íêà/äðóæèíà Ïàëà

Íàäüà (ukrán) = �Nagy Pál felesége�) fordíthatók le.
Mindebbõl következõen a kárpátaljai magyar fér-

jezett nõk körében épp az a névváltozat a legritkább,
amely Magyarországon a leggyakoribban fordul elõ.

Az említett asszonynévformákat (és a nem
hivatalos N. Kis Éva változatot) A magyar
helyesírás szabályai is rögzíti (159. pont):

�Az asszonynevek formái a jogi elõírások
szerint a következõk: Nagy Jánosné, Nagy
Jánosné Kovács Anna, Nagyné Kovács Anna,
Nagy Anna és (ha valaki férjhezmenetele után
is lánynevét tartja meg) Kovács Anna. � Bár
nem hivatalos, használatos az N. Kovács Anna
forma is.

A férj nevének -né képzõs származéka és a
leánykori név közé nem teszünk vesszõt, s a
szül. rövidítés beiktatása is fölösleges: Szabó
Lászlóné Nagy Katalin vagy Szabóné Nagy
Katalin stb.�

��igen jelentõs disztribúciós eltérés mu-
tatkozik az egyes névtípusok között a magyar-
országi és a kárpátaljai gyakorlatot illetõen.
(...) Magyarországon messzemenõen a -né
képzõs nevek vannak többségben, tehát a Kis
Péterné típusú nevek megterhelése a legna-
gyobb. (...) Kárpátalján kb. olyan nagy a d)
típus megterheltsége, mint Magyarországon
az a) típusé.� Debreceni Anikó � Balogh La-
jos: Magyar asszonynevek a Kárpátalján.
Magyar Nyelv XCI (1995): 340�345. old.
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A kétnyelvû környezet hatásának, illetve az azo-
nos anyanyelvû, egy nemzethez tartozó, de külön-
bözõ államban élõ egy- és kétnyelvû magyarok kom-
munikatív kompetenciája közötti eltérésnek kitûnõ
példája az is, hogyan felelnek a magyarországi és a
kárpátaljai magyarok egyazon egyszerû kérdésre,
amely azt tudakolja, hogy hívják az édesanyjukat.

Magyarországon az azonos család- és utónevûek
megkülönböztetésére az anya lánykori nevét használ-
ják. Ezért szerepel minden hivatalos magyarországi
ûrlapban az Anyja neve? kérdés. Ugyanebben a funk-
cióban a keleti szláv nyelvû államokban (így Ukraj-
nában is) az apa utónevébõl képzett nevet használják.
Nem véletlen, hogy minden egykori szovjet és mai uk-
rajnai ûrlapon, okmányban nemcsak azt kérdezik meg
az embertõl, mi a neve, hanem arra is kíváncsiak, mi
az apja keresztneve. Senki sem kíváncsi ellenben az
anya nevére.

A magyarországi és szovjet, illetve ukrajnai névazo-
nosítási gyakorlat eltérésébõl fakad, hogy amikor egy
magyarországi beszélõ kerül szembe az Anyja neve?
kérdéssel, gondolkodás nélkül anyja lánykori nevét adja
meg. Ám a kárpátaljai magyarok többsége erre az egy-
szerû kérdésre nem a magyarországi elvárásoknak
megfelelõen válaszol, mert édesanyja férjhez menés
utáni nevét, nem pedig a leánykorit adja meg.

Ha a kérdésre adott válasz valóságtartalmából indu-
lunk ki, akkor a kárpátaljai magyarok válasza tökéle-
tes. Ám ha a magyarországi nyelvhasználati szokások
felõl (vagyis kommunikációs szempontból, a kommuni-
katív kompetencia alapján) vizsgáljuk az ilyen válaszo-
kat, akkor kiderül, hogy ez a válasz nem helyénvaló, az
ûrlapot kitöltetõ hivatal nem ezt várja el tõlünk.

Mivel a hivatalos szervek egy idõ után észlelték, hogy
a kárpátaljai magyarok félreértelmezik ezt az egysze-
rû kérdést, s nem az elvárt választ adják, a számunkra
rendszeresített ûrlapokban már nem a Magyarorszá-
gon megszokott megfogalmazásban (Anyja neve?) te-
szik fel ezt a kérdést, hanem így: Anyja leánykori neve?

Az egynyelvûek számára sajátos névhasználati szoká-
saink sorában kétségkívül az apai nevek a legfeltûnõbbek.

A keleti szláv nevek háromelemûek: a család- és utó-
névbõl, valamint az apa utónevébõl állnak, amit oroszul
otcsesztvo-nak, ukránul po batykovi-nak  neveznek.

Kárpátalja Szovjetunióhoz csatolását követõen a
keleti szláv mintájú háromelemû nevek használatát a
kárpátaljai magyarokra is kiterjesztették. Ez azt je-
lenti, hogy Nagy Béla, akinek apja Nagy Sándor, hi-
vatalos okmányaiban Nagy Béla Sándorovics-ként
vagy Alekszandrovics-ként szerepel.

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fõiskola hallgatóinak leckekönyve kétnyelvû. Az ukrán olda-
lon a diák apjának utónevét (ïîáàòüêîâ³), a magyar nyelvû adatlapon az anyja lánykori nevét tüntetik fel.

Az apai név (idegen szóval: patronomikon)
már a 10. századi szláv forrásokban feltûnik. A
14. században már általános az apai név hasz-
nálata, amit az apa utónevéhez kapcsolt -ov �-fi,
fiú� toldalékkal (nõnemû párja az -ova) képez-
nek. A 14. század végére a felsõbb társadalmi
osztályokban az -ov a megtisztelõ -ovics/-jevics-
re (nõnemû -ovna/-jevna) módosult. Késõbb az
apai név használata olyannyira elterjedt, hogy
ez a három elemû névforma vált hivatalossá Oro-
szországban, majd a Szovjetunióban és Ukraj-
nában is, a nem szláv nyelvû népek számára is.

Az apai név használatának a nem szláv nyel-
veket beszélõ népekre való kiterjesztésérõl Jókai
Mór Samyl fiai címû regényében is olvashatunk.
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A kárpátaljai magyarok háromelemû névvel való
illetése nem kizárólag a hivatalos okmányokra korlá-
tozódik. A vezetõ beosztásban dolgozókat vagy a peda-
gógusokat a Szovjetunió fennállása idején a magyar
nyelvû beszélgetésekben is a keleti szláv nyelvekben
megszokott névformákkal kellett szólítani, s így lettek
tanáraink Lajos Lajosovicsok, Mária Fedorovnák.

A helyi magyar nyelvû sajtó is használta ezeket a
névváltozatokat. A Kárpáti Igaz Szó 1985. január
31-i számában szerepel például a Szentimrei Fegyir
Fedorovics, Ujlaki Joszip Joszipovics, Vajda Mária
Olekszijevna, a Beregi Hírlap 1995. március 16-i
számában a Nagy Ibolya Mihajlovna névforma.

A szláv mintára alkotott névformákat a kárpátaljai
magyarok mintegy �magyarosították� a szláv nevek
tulajdonképpeni lefordításával, s így alakult ki a Sza-
bó János Ferencé névváltozat. Az így keletkezett név-
formák három elemûek maradtak ugyan, ám így nem
idegenek a magyar névtani hagyománytól. A magya-
rosított három elemû nevek a helyi sajtóban vagy hiva-
talosnak tekintett írásokban is elõfordulnak.

Felmerülhet a kérdés: milyen nevet kell anya-
könyvezni abban az esetben, amikor az apa neve
ismeretlen. Az 1950-es években ilyen esetekben
a család- és utónév mellé a áåç îò÷åñòâî �apai
név nélküli� bejegyzés került. Körülbelül az
1960-as évek közepétõl lehetõvé vált a megbé-
lyegzõ bejegyzés elkerülése azáltal, hogy az anya
dönthetett arról, milyen apai nevet választ gyer-
mekének. A leányanyák többsége saját apai ne-
vét, azaz gyermeke nagyapjának nevét jegyez-
tette be gyermeke apai neveként.

Sebestyén Árpád, az ungvári egyetem egy-
kori magyarországi vendégtanára így foglalta
össze az apai név használatára vonatkozó ta-
pasztalatait: �ukrán vagy orosz környezetben,
ilyen nyelven folyó társalgáskor, nyilvánosság
elõtti felszólalásokban szinte közszokás a szó-
ba hozott személyeket hármas névvel, tehát az
apai név közbeiktatásával említeni, illetõleg a
megszólított személyt keresztnév és apai név
kombinációval illetni, tekintet nélkül nemzeti-
ségére.� Sebestyén, Árpád:  A kárpátaljai ma-
gyarság nyelvhasználatának kérdései napjaink-
ban: a magyar nyelv helyzete és fejlõdésének
fõbb kérdései a területen. Kézirat, 36�37. old.

Egy másik ungvári vendégtanár pedig így szá-
mol be az általa sajátosnak tartott gyakorlatról:

 �Tekintélyének tisztelete jeléül magyarul is
szlávos atyai néven szólíttatta magát a legtöbb
tanító, tanár, igazgató. A magyar gyerek példá-
ul, ha tanítója a szomszédban lakó Pista bácsi
volt, (akinek apja Szabó Ferenc) az iskolában
egyszeriben István (vagy Sztyepan) Francovics-
csal (azaz hivatalosan Szabov Sztyepan
Francovics-csal) találta magát szemben.�

Kozma Endre: Áldozat a fennmaradásért
(Magyar iskolák Kárpátalján). Magyar Szem-
le IV (1995)/2: 200�211. old.

Az apai név használata magyar nemzetiségûek
körében sem volt ritka.

Bár a keleti szláv szokásoktól némiképp
eltérõ módon, de a magyar névadási hagyo-
mányban szintén van példa az apa nevébõl
képzett névformákra. Ilyenek például a -fi
végzõdésû családnevek, mint a Péterffy, Pálfi,
Bánfi, melyek a �Péter fia, Pál fia, Bán fia�
eredetre vezethetõk vissza. Más nyelvekben is
gyakori az ilyen típusú családnevek haszná-
lata. Az angol -son (Phillipson), a skót Mac/
Mc- (McNamara), az ír O� (O�Hara), a len-
gyel -ski (Jaruselski), a görög -pulosz
(Papadopulosz), a bolgár és orosz -ov (Ivanov)
egyaránt a �fia� elemet tartalmazza.

Két példa a magyarosított apai nevekre a Be-
regi Hírlap 1995. március 9-i számából (4. lap):

�A Popovics László Lászlóé (született
1959-ben, beregszászi lakos) nevére 1976-ban
a Beregszászi 2. Sz. Középiskolában kiállított
érettségi bizonyítvány elveszett, ezért érvény-
telennek tekintendõ. Bátori Margit Benjámi-
né (született 1958-ban, beregszászi lakos) ne-
vére 1976-ban Beregszászi 3. sz. Középisko-
lában kiállított érettségi bizonyítvány elveszett,
ezért érvénytelennek tekintendõ.�

A Popovics László Lászlóé és a Bátori
Margit Benjáminé név hivatalos szláv válto-
zata a következõ: Popovics László Lászlovics
és Bátori Margit Benjáminovna.
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A szláv mintájú névhasználat révén a kárpátaljai
magyarok kommunikatív kompetenciájában olyan
többlet is kialakult, ami az egynyelvû magyarok elõtt
ismeretlen. Az apai név használata ugyanis például
a nemzetiség jelölésére is alkalmazható, s ezzel a le-
hetõséggel a kárpátaljai magyar sajtó idõnként élni
is szokott. Az Ung-vidéki Hírek címû járási lap
1994. július 2-i számában a Négy kerület, négy kép-
viselõ címmel közölt hírben például négy név szere-
pel. Abból, hogy milyen formában szerepel az apai
név a szövegben, kitûnik, hogy az elsõ három emlí-
tett személy magyar, az utóbbi nem magyar
nemzetiségû:�A területi tanács képviselõje lett: a
csapi választókerületben � Halász József, apja neve
József, a nagydobronyiban � Orosz Ildikó, apja
Imre, a homokiban � Curkó János, apja Imre, a
szerednyeiben � Fedikovics Pavlo Antonovics.�

Az apai név elhagyása is utalhat a név viselõjé-
nek nemzetiségére. Ha például egy névsorban egyes
nevek mellett fel van tüntetve az �otcsesztvo�, má-
sok mellett viszont nincs, azt jelenti, hogy a kétele-
mû névvel említettek valószínûleg magyar nemzeti-
ségûek. A Kárpáti Igaz Szó 1994. április 23-i szá-
mában közölt névlista ezt példázza. A listában sze-

replõ nevek: Popadinec Vaszil Jurijovics, Zajac
Mihajlo Mihajlovics, Pojdinec Szilvia Jevhenyivna,
Bilasinec Ivan Ivanovics, Katrics Mária, Király Já-
nos, Szavcsin Maria Vaszilivna, Szabov Vaszil
Petrovics. A �beavatottak� (vagyis a kárpátaljai
magyarok) számára nyilvánvaló, hogy Katrics Má-
ria és Király János nagy valószínûséggel magyarok,
míg Szabov Vaszil Petrovics (magyar eredetû csa-
ládneve ellenére) minden bizonnyal nem az.

Mivel a Szovjetunióban a nem szláv nyelvû lakos-
ság utóneveit is gyakran oroszosították a hivatalos
okmányokban, a kétnyelvû kárpátaljai magyarok
körében az sem számít szokatlannak, hogy valaki-
nek nem egy, hanem több neve van: egy hivatalos
(ami a hivatalos okmányaiban szerepel), illetve egy
olyan, amelyen az adott személyt rokonai, ismerõ-
sei azonosítják (vagyis amellyel õ maga azonosul).
Nem ritka például, hogy aki a személyi igazolvá-
nyában (paszportjában) Kovács Iván Petrovics vagy
Molnár Jelizaveta Alekszandrovna, azt családja és
barátai Kovács Jánosként és Molnár Erzsébetként
ismerik, édesapjukat pedig teljes természetességgel
szólítják Péternek és Sándornak.

Az 1998. évi parlamenti és helyhatósági vá-
lasztások elõtt a következõket olvashattuk a Kár-
páti Igaz Szó (1998. március 3., 3. old.) Lesznek
magyar nyelvû szavazólapok c. írásában:

�A Megyei Választási Bizottság felkérésé-
re a pártok, illetve a pártkoalíciók és azok elsõ
öt tagját tartalmazó országos listát, valamint
a Beregszász központú 72. sz. egymandátu-
mos választókerület szavazólapját a parlamen-
ti képviselõjelöltek nevével szerkesztõségünk
munkatársai készítették el. Ez utóbbin, az
ukrán eredeti formájának megõrzése mellett,
a magyar nevek természetesen a magyar he-
lyesírás szabályai szerint vannak feltüntetve.
A KMKSZ elnökének nevét például így olvas-
hatjuk: Kovács Miklós Miklósé.�

Kovács Miklós választási plakátja 1998-ból.

Kétnyelvû felirat a beregszászi fõiskola egyik
rektorhelyettesének ajtaján: két nyelv, két névváltozat

A Kárpátalja címû hetilap tájékoztató cikke
(2008. december 19., 6. old.)



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. 


