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Bevezetés, a téma indoklása, a disszertáció áttekintése
A nyelvi közösségek különböző módon érintkeznek, kicserélik kulturális  

vívmányaikat. Az ilyen kulturális csere nyelvi közeledést jelent (a nyelvtudomány -
ban a konvergencia vagy integráció megjelölést is használják). A nyelvi konver -
gencia érvényes a magyar és a szláv nyelvekre is, amelyeket a közeli szomszédság,  
a közös múlt, a széles körű kapcsolatok kötik össze. Az egyik legmélyrehatóbb  
kapcsolata a magyaroknak a kárpátaljai keleti szlávokkal volt (korábban kisoro-
szoknak, ruténeknek, rusznyákoknak, uhroruszoknak, azaz magyaroroszoknak,  ma-
napság ukránoknak, kárpátukránoknak, kárpátaljai ukránoknak, ruszinoknak  ne-
vezik őket és önmagukat). Ez a kapcsolat ma is élő, hiszen több évszázadon át egy  
államrendszerben éltek, és jelentős részük ugyanahhoz az egyházhoz tartozott és  
tartozik ma is. 

Kárpátalja csak a második világháború végén vált Szovjet-Ukrajna részé -
vé, ahol Закарпатська область ukrán, illetve Закарпатская область orosz né-
ven (tkp. ’Kárpáton túli terület’) megyei szintű közigazgatási egységet képezett.  
Az ott élő keleti szláv és magyar etnikum között létrejött sokrétű nyelvi-nyelvjárási  
kapcsolat arról tanúskodik, hogy történelmi egybefonódásuk nagyon régen, még a  
korai középkorban vette kezdetét. A szomszédságból, illetőleg együttélésből fa -
kadó magyar ↔ kárpátaljai ukrán/ruszin nyelvi viszony hűen tükröződik többek  
között egy sajátos nyelvi közegben: a XX. sz. végi – XXI. sz. eleji kárpátaljai uk -
rán népies-nyelvjárásias jellegű szépirodalmi művekben. 

A kárpátaljai keleti szláv nyelvjárások a galíciai és a bukovinai ukrán  
dialektusokkal nyelvjárási kontinuumot képeznek, vagyis dialektológiai szempont -
ból ezek a mai értelemben vett ukrán nyelv nyelvjárásai. Az ukrán nyelvterület zö -
métől való hosszas, 1944-ig tartó politikai különállás miatt azonban itt az irodalmi  
nyelvi fejlődés más úton haladt, mint az ukrán nyelvterület más részein. A helyi  
nyelvjárások alapján itt ugyanis lokális irodalmi nyelv is kialakult: a kárpáti ruszin.  
A ruszin nyelven ezt a regionális irodalmi nyelvet értjük, míg a kárpátaljai keleti  
szláv dialektusokat ukrán nyelvjárásoknak nevezzük. Az ukrajnai tudo mányos 
közvélemény az általunk megvizsgált ruszin nyelvű szépirodalmi műveket álta -
lában kárpátaljai ukrán népnyelven/nyelvjáráson keletkezett irodalomnak nevezi.

Jelen kutatás kiindulópontjául az szolgált, hogy míg a kárpátaljai ukrán  
nyelvjárások  magyar  jövevényszavaival  több  jelentős  munka  is  foglalkozik  
(Mokány Sándor kandidátusi disszertációja, publikációi; Petro Lizanec monog -
ráfiája, egyetemi jegyzete, atlasza, számos publikációja), addig az irodalmi művek  
hungarizmusaival csupán néhány kisebb tanulmány foglalkozott. 

A disszertáció célja ennek megfelelően annak vizsgálata, hogy a kárpát -
aljai  ukrán/ruszin nyelven írt  irodalmi  művek,  illetve a galíciai  ukrán nyelvű  
alkotások mennyiben tükrözik a magyar nyelv hatását. 



A disszertáció  tárgya.  A  disszertáció  431  hungarizmus  eredetét  és  
funkcionálását vizsgálja kárpátaljai és más nyugat-ukrajnai ukrán/ruszin nyelvű  
szövegekben. H u n g a r i z m u s n a k  tekintjük azt a szót, amely közvetlenül  
vagy közvetve a magyar nyelvből/nyelvjárásokból került a kárpátaljai ukrán/ruszin  
nyelvjárásokba s onnan a népnyelvi irodalomba, függetlenül attól, hogy a magyar -
ban végső fokon milyen eredetű. A szócikkek anyagában 403 köznév, 20 személy-  
és 8 helynév van.

A vizsgált hungarizmusállomány alapján kísérletet teszünk a kárpátaljai és  
más  nyugat-ukrajnai  népnyelvű  irodalom hungarizmusai  értelmező-etimológiai  
szótárának létrehozására. Ezenkívül megvizsgáljuk a magyar jövevényszavak fo–
netikai, morfológiai és szemantikai beilleszkedését a befogadó nyelv rend szerébe. 
A hungarizmusok szófaji megoszlásának vizsgálata, eredet szerinti és fogalomköri 
csoportosítása is a disszertáció részét képezi.  Munkánkban mellőzzük a tévesen  
magyar eredetűnek vélt szavakat, s nem foglalkozunk néhány kétes vagy erősen  
vitatható származású szóval vagy kifejezéssel, illetve szóváltozattal sem. 

A kutatás forrásanyagát kárpátaljai és más nyugat-ukrajnai szépirodalmi  
művek képezik.  A galíciai  írók  (Tymofij  Borduljak,  Marko  Čeremšyna,  Jurij 
Fed’kovyč, Osyp Makovey, Les’ Martovyč, Vasyl’ Stefanych) művei a XIX. vé-
gén, illetve a XX. század elején születtek, a megvizsgált kárpátaljai írók (Ivan  
Čendej, Pavlo Čučka, Vasyl’ Fantyč, Dmytro Kešelja, Igor és Tamara Kerča, Petro 
Midjanka, Ivan Petrovcij,  Fedir Potu šnjak, Jurij  Stanynec és mások)  irodalmi 
munkássága a XX. század 60-as éveitől napjainkig terjed. Anyagunkban egy mű -
fordítás is van. Igor Kerča kárpátaljai műfordító Krúdy Gyula műveiből fordított 
ruszin nyelvre (vö. Крудій Дюла, Наші добрі русини. Miskolc–Ungvár, 2002).  
Az eredeti Krúdy-műveket összevetettük a fordítással, amelynek alapján arra a  
következtetésre jutottunk, hogy a hungarizmusok a legtöbb esetben fontos elemei a  
népnyelvi  szövegeknek:  stilisztikailag  meghatározóbb  képet  nyújtanak  a  
fogalmakról, jelenségekről,  cselekedetekről.  A fordító tudatosan használta őket  
azzal az indokkal, hogy ezek a népnyelv nélkülözhetetlen elemei. Ezenkívül meg -
vizsgáltunk egy vasárnapi iskolák tanulóinak szánt ruszin nyelvű olvasókönyvet  
Igor Kerča szerkesztésében (Утцюзнина. Читанка для недїльні школы. [máso-
dik kiadás]. Ungvár, 2002). 

A kutatás módszerei. A kutatás során elsősorban a diakrón-leíró és a  
történeti-összehasonlító módszer került alkalmazásra.

A téma tudományos  újdonsága.  Néhány  tanulmány  kivételével  mai  
napig nem született olyan összefoglaló munka, amely a kárpátaljai és más nyugat-
ukrajnai ukrán/ruszin népnyelvű irodalom magyar elemeit tárgyalná. Elsőként Ud -
vari István hívta fel a tudományos közvélemény figyelmét a kárpátaljai ruszin  
nyelvű kiadványok hungarizmusaira, arra az irodalomra, amely a 90-es évek elején  
a rendszerváltás utáni időszakban újjászületett. A kárpátaljai népnyelvű és más  
nyugat-ukrajnai kiadványok hungarológiai szempontból azért is értékesek, mert a 
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magyarsággal a múltban és napjainkban is intenzív kölcsönhatásban lévő nép cso-
portról szolgáltatnak információkat, és a magyar–ukrán nyelvi kapcsolatok nak ez 
az aspektusa mindmáig monografikusan még nem volt feldolgozva.

Az írott művek magyar eredetű szókincse nemcsak filológiai értéket kép -
visel, hanem néprajzi és művelődéstörténeti jelentőséggel is bír. A nyelvjárási és  
szépirodalmi  művek  hungarizmusállománya  fontos  információkat  tartalmaz  a  
magyar és az ukrán/ruszin nép közös múltjáról, történelméről, életmódjáról. A  
fogalomkörök bősége rámutat arra, hogy e két nép elsősorban a mindennapi élet  
terén érintkezett egymással. A disszertáció anyagában előfordulnak olyan lokális  
magyar eredetű szavak is, amelyek a nyelvjárásokban nem adatoltak. A vizsgált  
anyag számos tanulsággal szolgál mind a magyar, mind az ukrán dialektológiának.  

A disszertáció elméleti és gyakorlati jelentősége.  A kutatás eredményei 
betekintést nyújtanak az egyéni írói stílusvilágba, a kárpátaljai és más nyugat-
ukrajnai irodalom szókészleti állományába, ezen belül a hungarizmusok iroda lom-
beli funkcionálására. A disszertáció anyaga lehetőséget nyújt mélyebben megérteni  
a magyar és az ukrán nyelv/nyelvjárások közötti kapcsolatok elméleti és gyakorlati  
kérdéseit, a két nyelv közötti interferencia jelenségét, utal az ezeket a folyamatokat  
befolyásoló nyelvi és nyelven kívüli tényezőkre. 

Az  eredmények  gyakorlati  jelentősége  a  tudomány  és  az  oktatás  
szempontjából sem elhanyagolható. Felhasználható a tudományos kutatásban; az  
ukrán  és  a  magyar  dialektológiai  tárgyak  előadásain;  a  magyar–ukrán  nyelvi  
kapcsolatok oktatásában, illetve kárpátaljai vonatkozású ismeretterjesztő előadáso -
kon egyaránt.

A szerző egyéni hozzájárulása a tudományág fejlesztéséhez . Először 
kerül  sor  a  hungarizmusok monografikus  feldolgozására  a  kárpátaljai  és  más  
nyugat-ukrajnai  irodalmi  művekben,  azok  szemantikai,  fonetikai,  morfológiai,  
etimológiai és összehasonlító-történeti elemzésére.

A  disszertáció  eredményeinek  bemutatása.  A  disszertáció  egyes 
fejezeteinek koncepciói több ukrajnai, magyarországi és egyéb nemzetközi kon -
ferencián kerültek bemutatásra: «Молодь, освіта, наука, культура і національ -
на самосвідомість» с. nemzetközi tudományos konferencia (Kijev  2003), «Язы-
ки в Великом княжестве Литовском и странах современной Центральной и  
Восточной Европы: традиции и преемственность » c. ІV. Nemzetközi Tudo-
mányos Konferencia (Breszt  2004),  VII.  Nemzetközi  Magyar Nyelvtudományi  
Kongresszus (Budapest  2004),  „Nyelv  és  oktatás  a  XXI.  században” 
c. nemzetközi tudományos konferencia (Beregszász 2004),  „Irodalmi és nyelvi  
kölcsönhatások  az  integráció  folyamatában”  c. nemzetközi  tudományos 
konferencia (Banská Bystrica 2005),  Ukrainisták VI. és VII. Nemzetközi Tudo-
mányos  Kongresszusa (Donyeck  2005,  Kijev  2008),  Eine  geteilte  Nation  in  
Österreich-Ungarn: Die Ukrainer (Ruthenen, Russinen) und ihr Sprach- und Kul -
turleben im Blickfeld von Wien und Budapest. A „Die Ukrainier (Ruthenen, Rus -
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sinen) in Österreich-Ungarn” c. magyar–osztrák kutatási project keretében (Bécs  
2004–2005), IV., V. Szegedi Ukrán Konferencia  (Szeged 2005, 2008), „Kontextus  
– Filológia – Kultúra”  c. nemzetközi tudományos konferencia (Banská Bystrica  
2006),  „Diachronia w badaniach nad językem i w dydaktyce szkoły wyższej” c. 
nemzetközi tudományos konferencia (Łódź 2006), Baleczky Emil Emlékkonferen-
cia (Budapest 2007),  „Literatury i języki wschodnio słowiańskie wobec swego  
czasu historycznego”  XIII. nemzetközi szlavisztikai szim pózium (Zielona Góra 
2007),  «Словникова справа в Україні: минуле, су часне, майбутнє (до 100-
річчя  публікації  «Слoваря  української  мови»  за  ред.  Бориса  Грінченка)»  
c. nemzetközi  tudományos  konferencia  (Kijev  2007),  „Slovanské  jazyky  a  
literatury:  hledání  iden tity” c.  fiatal  szlavisták  konferenciája  (Prága  2008 ), 
«Інтерференція та запозичення в діалектах. Актуальні проблеми україн-
ської діалектології»  c. nemzetközi dialektológiai szeminárium (Lemberg 2009), 
„Slovanský  areál  a  Evropa” c.  fiatal szlavisták konferenciája (Prága 2009), 
nemzetközi doktorandusz (PhD/DLA) konferencia (Nyíregyháza, 2009).

Publikációk. A disszertáció témájából 19 tanulmány jelent meg: 4 ma -
gyarországi, 6 ukrajnai és 9 egyéb külföldi szakfolyóiratban vagy konfe rencia-
kötetben.

A disszertáció struktúrája: bevezetés, 10 fejezet, összegzés, index, fel -
használt irodalom jegyzéke, rövidítésjegyzék. A disszertáció terjedelme 226 ol -
dal, ebből a fejezetek és az összegzés 203 oldalt foglalnak el. A bibliográfia 2 25 
egységet tartalmaz.

A disszertáció tartalma

A bevezetésben a választott kutatási téma megalapozottsága, aktualitása  
kerül bemutatásra. A szerző megfogalmazza a disszertáció célját, feladatát és tár -
gyát, utal a munka elméleti és gyakorlati jelentőségére, tudományos újdonságára,  
rámutat a munkában alkalmazott kutatási módszerekre.

Az első fejezet: „A nyelvi kapcsolatok és a nyelvi interferencia fogal -
ma”. A modern nyelvtudomány kutatási témái között előkelő helyet foglalnak el a  
nyelvi kapcsolatok, a nyelvi kölcsönhatás problémái, annak a kérdésnek a vizs -
gálata, hogy nyelvek és nyelvváltozatok milyen hatással vannak egymásra. Az in -
terlingvisztikában megfogalmazott nyelvi kontaktusok gyakorlati lag minden típusa 
érvényesül Kárpátalja multilingvális területén. 

A magyar–kárpátaljai ukrán/ruszin nyelvi kapcsolatok talán a legszoro -
sabbnak és legintenzívebbnek tekinthetők a többi szláv–magyar nyelvi érintke -
zésen belül. Az évezredes magyar–kárpátaljai ukrán/ruszin együttélés ter mészetes 
következménye a kölcsönös egymásrahatás, melynek iránya és inten zitása koron-
ként és területenként változott, folytonossága azonban napjainkig tart. A magyar  
jövevényszavak zöme a két etnikum közvetlen érintkezése révén került át a kár -
pátaljai ukrán/ruszin nyelvjárásokba, s viszonylag kevés vált az irodalmi nyelv ele -

4



mévé. A magyar nemcsak átadó, hanem közvetítő nyelvként is szerepelt, így né -
met, török, latin, olasz, román s más nyelvek közvetítőjeként is juttatott szavakat a  
kárpátaljai ukrán/ruszin nyelvjárásokba, ahonnan az irodalomba is bekerültek.

A második fejezet a  forrásművek listáját tartalmazza. Alfejezeteiben a  
kárpátaljai ukrán/ruszin népnyelvű irodalom, illetve más nyugat-ukrajnai irodalmi  
művek nyelvi sajátosságai kerülnek bemutatásra.  A vizsgált művek nyelvezete  
gyakran egyedi jellegű, mivel írói Kárpátalja és Nyugat-Ukrajna különböző ré -
gióiban élnek és részben eltérő nyelvjárásokat beszélnek. Ennek következtében a  
jövevényszavaknak – ezen belül a hungarizmusoknak is – használati szférája, illet -
ve gyakorisága eltérő. A szerző megállapította, hogy a vizsgált művek nyelvezete 
napjaink élő kárpátaljai nyelvjárási sajátosságait tartalmazza, s számos más jellegű  
dialektológiai munka kutatási tárgyát képezheti. Hungarizmusok a galíciai és a  
bukovinai irodalomba is bekerültek. Kutatásaink során 13 olyan szót elemez -
tünk, amelyeket korábban nem vizsgáltak. 

A harmadik fejezet:  „A kárpátaljai ukrán nyelvjárások hungarizmu -
sainak  kutatástörténete”.  A  kárpátaljai  ukrán  nyelvjárások  hungarizmusai  
kutatásának több évszázados múltja van. Két szinten történtek a vizsgálatok: az  
egyik  a  nyelvjárásokra  irányult,  a  másik  az  írott  szövegekre.  A nyelvjárások  
hungarizmusairól az első összefoglaló munka a XIX. század első felében jelent  
meg, az írott szövegek hungarizmusainak feltárása a XX. század 50-es éveivel  
kezdődött s egészen a XVI. századi írásos emlékek vizsgálatára nyúlik vissza.  
Megállapításunk szerint a nyelvjárások és az írott szövegek hungarizmusainak  
kutatását csak együtt lehet diakrón szempontból áttekinteni, mivel a kettő szoros  
kapcsolatban  van  egymással,  ami  onnan  ered,  hogy  az  írott  szövegeknek  
nyelvjárási alapja van. Megállapítható, hogy a nyelvészek figyelme főként a  
nyelvjárásokra  irányult,  az  írott  művek  nyelvi  képének  vizsgálata  még  
számos újdonságot tartalmaz. 

Az  általunk  végzett  hungarizmuskutatásban  a  már  ismertetett  
munkákon kívül figyelembe vettük azokat a tanulmányokat is, amelyek ed -
dig még nem kerültek áttekintésre (Dóhovics Bazil, Anton Semenovi č, Ma-
ria Pavlovsky munkái), illetve egy újfajta megközelítéssel próbáltuk meg -
vizsgálni  a  korábban  már  elemzetteket  (Baleczky Emil,  Bonkáló  Sándor,  
Mokány Sándor, Dezső László munkáit). 

A magyar jövevényszavak kutatásának terén egy kandidátusi  és  egy  
doktori disszertáció látott napvilágot. Mokány Sándor kandidátusi  disszertá-
cióját  a  kárpátaljai  máramarosi  ukrán  nyelvjárás  magyar  jövevényszavai  
vizsgálatának  szentelte  Венгерские  заимствования  в  мараморошском  
украинском диалекте Закарпатской области  (’Magyar jövevényszavak a 
kárpátaljai máramarosi ukrán nyelvjárásban’) címmel. Megállapítottuk, hogy  
Mokány  Sándor  disszertációja  alapos  tudományos  vizsgálata  a  kárpátaljai  
ukrán nyelvjárásnak; amelynek eredményeit több úttörő munka hasznosította. 
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Az 1960–70-es években Petro Lizanec több monográfiában és tanul -
mányban foglalkozott – ahogyan nevezte – a kárpátontúli ukrán tájnyelvek  
magyar jövevényszavaival. Petro Lizanec széles körű kutatást végzett a kár -
pátaljai  ukrán  nyelvjárások  terén.  A nyelvföldrajz  módszereit  alkalmazva  
megvizsgálta  a  hungarizmusok  használatát  az  ukrán  nyelv járásokban 
Kárpátalja egész területén, rámutatott számos eddig figyelmen kívül hagyott  
szemantikai kérdésre, elvégezte a hungarizmusok fonetikai és morfológiai  
meghonosodásának  részletes  vizsgálatát,  részben  a  hungarizmusok etimo -
lógiai kérdéseit is érintette. Kutatásai alapvetően a nyelvjárásokra terjedtek  
ki,  a  nyelvemlékek  és  az  irodalom hungarizmusai  csak  részben képezték  
vizsgálatai  tárgyát.  Sajnos máig nem látott  napvilágot a  kárpátaljai  ukrán  
nyelvjárások  hungarizmusainak  történeti-etimológiai  szótára,  amelyben  
számos tisztázatlan etimológiai kérdés találna magyarázatra. 

A kárpátaljai és más nyugat-ukrajnai népnyelvű irodalom hungarizmu-
sainak értelmező-etimológiai jellegű szótára a negyedik fejezet tárgyát képezi.  
A szócikkek felépítése a következő: 1. címszó és variánsai; 2. a szó grammatikai-
morfológiai szerkezete; 3. a szó jelentése(i); 4. ukrán standard megfelelője; 5. írói  
szövegkörnyezet; 6. nyelvjárási adatok; 7. a szó előfordulása az írásos emlékek -
ben; 8. a szó etimológiája; 9. derivátumok és azok jelentése(i), szöveg környezete; 
10. a szó előfordulása más nyelvekben. Néhány szócikket hozunk fel példaként: 

бóгар fn ’bogár; Coleoptera’ < m. bogár ’ua.’ (vö. ukr. irod. жук): Суть у 
нашому районі ...богари и черваки, и колячі їжаки. — Čučka 69. — N. bugārā  
(Csopey 1881: 274),  бугара (Csopey 1883: 20),  богар (Oros 1963: 52),  бôґар  
(Lizanec  1976: 579),  бóґар (RUR: 13;  Sabadoš  2008:  28);  —  R.  bohár 
(Dóhovics 1835: 3).  — Az ukr. N.  бóґар ’cserebogár, bogár’ a m.  bogár ’ua.’ 
átvétele (ESUM 1: 220). A m. bogár ismeretlen eredetű (vö. TESz 1: 321–322).  
— Vö. még rusz. (B.) боґар (Latjak 1997: 115), lengy. bogar (Wołosz 1991–92: 
20), rom. bongár (Tamás 1966: 138).

кельтовáти ige ’(pénz, ételt) költ’ < m. költ ’ua.’ (vö. ukr. irod. трати-
ти, витрачати): За наруд ся не старав, лем гроші кельтовав. — KU 76; Те-
пирька чажко буде допозирати, же который кулько скельтовав из свого віку. 
— TKer 118. — N. Csopey megjegyzi, hogy a kel’tavāti mind a magyarban, mind 
a ruténban nemcsak a ’pénzt költ’, hanem az ’étel fogyaszt’ jelentés is ismert  
(Csopey 1881: 283), кельтовати ’költeni, költekezni, elkölteni ; megenni’, кель-
тунокъ, кельтованя ’költés, költekezés’ , кельчигъ ’költség’ (Csopey 1883: 147), 
кельчик  (Želechivs’kyj  1:  341),  келтувати ’nyel’  (Hrinčenko 2:  235),  кель-
товати ’költ’ (Hodinka 1991: 148), кельчик, кельтувати  (Baleczky 1963: 338), 
кел’товати, кел’тувати, кил’товати  ’pénzt költ’ (Lizanec 1976: 601) ,  кіль-
товати ’pazarol’  (RUR:  50),  келтoвáти ’pénzt  költ;  ételt  fogyaszt’,  кел-
тoвáтися ’költekezik’,  келтувнgй ’költekező  vagy  sokat  fogyasztó  ember’  
келтeнок ’költség’ (Sabadoš 2008: 140); — R. келтовати ’költ’, келчиґ, келчик  

6



’étel, ételféle’, keltovati 1. ’elkölt’, 2. ’ajándékoz, adományoz, adományoz, áldoz’,  
keltovati sja ’elfogyasztódik (étel), keltovanja ’(anyagi kiadással járó) tiszteletadás,  
áldozat’ (16/18. sz.,  Dezső 1961: 165, 1989: 68).  Duchnovyč irod. műveiben is  
használatos a скельтовати ’költ’ (vö. Lizanec’ 1965: 52, Dzendzelivs’kyj 1965: 
164). — Az ukr. N.  келтувáти  ’nyel’,  кельтувáти ’fogyaszt’,  клевтувáти 
’költ’,  кéльчúк ’kiadás; fogyasztás, mindennapi élelemszükséglet ; élelmiszer’ a 
m. költeni ’költ; fogyaszt’ átvétele (ESUM 2: 421). Véleményünk szerint a ’nyel’  
jelentésbővülés az ukrán nyelvi talajon jött létre (vö. költ → mindennapi étkezésre  
költ → fogyaszt → nyel). A magyarban a ’pénzt kiad, vkire, vmire fordít’, ’ ételt, 
ritk.  italt  elfogyaszt’  jelentésben  ismeretes  (ÉrtSz.  2:  206).  A  m.  költ  
származékszó: a kel igéből alakult műveltető -t képzővel (vö. TESz 2: 607). A m.  
költ származékszó: a kel igéből alakult műveltető -t képzővel (vö. TESz 2: 607).  
— Vö. még rom. cheltuí (Tamás 1966: 196), szlk. kelčík ’költség’, (na-,  ob-, po-,  
pre-, s-, vy-) keltovat’, keltovat’(sa)  ’(el-)költ; (ki)költekezik’ (Gregor 1989: 1679,  
1993: 71–73), k.-szlk. kel’tovac ’költ’, kelčik ’költség’ (Király 1964: 235). 

рéндешний mn átvitt értelemben ’erős’ < m. rendes ’порядний’ (vö. ukr. 
irod. сильний): Но, айбо я пак Ментівці за се дала рендешну пунчу пуд ребра 
і учитала їй доброго апостола… — KešŽiv 99. Р é н д е ш н о hat ’rendesen’ 
< m. rendesen ’ua.’ (vö. ukr. irod. добре): … рендешно узваряли народну опо-
зицію, уліпили пару фляцок правим, надавали копанцю лівим і поплакалися  
у жебаловку, як нам, до фрасової каріки, тяжко жиєся. — KešŽiv 73. Самі ро-
зумієте,  што  після  таких  випаду  я  мусіла  рендешно розверечи  своїми 
мозгами… — KDer 58. — N. рендешний mn, рендешно hat (Oros 1963: 53), 
рендешний mn  (Lizanec  1976: 620), рéндешный,  рéндешно (RUR: 97; 
Sabadoš 2008: 306). — A m. rend szláv eredetű (vö. Kniezsa 1: 461, TESz 3:  
378–379).  — Vö. még  рендешний (Bevka  2004: 113),  rusz.  (B.)  рендешни 
(Latjak 1997: 148), k.-szlk.  rendešni (Király 1965: 101), rom.  réndeş (Tamás 
1966: 666).

шý га hat ’soha’ < m. soha ’ua.’ (vö. ukr. irod. ніколи) < a нігда-шуга a 
kifejezés  нігда ’soha’ része  a  soha ’ua.’ ukr.  N.  megfelelője  (idegen  nyelvi  
szinonimapár; vö. Mokány 1962b: 132): Айбо ми би з Дюрьом нігда-шуга не 
були кумовами… — KešŽiv 70; Од сього танцю шуга ся не вморю, То кров у 
мині рудну новту грає.  — Fantyč 23. — N. šuha (Bonkáló 1916: 470),  шуга 
(Oros 1963: 53), шуга, leggyakrabban а нігда шуга kapcsolatban (Lizanec 1976:  
640), шeга (RUR: 138; Sabadoš 2008: 425); — R. súhá ’soha’ (Dóhovics 1835: 
12), шога,  šoha ’sohasem, semmikor’  (17. sz.,  Dezső 1961: 174, 1989: 85).  A 
Felső-Borzsa vidéki ukrán nyelvjárásban a шуга ниґда ’soha’ fordított változatban  
használatos1. — A m. soha összetett szó: a sem tagadószó és a ’mikor’ jelentésben  

1  Nimčuk 1958 =  Німчук В. В., Із словотвору прислівників говірок району  
верхньої  течії  річки  Боржава. (Прислівники займенникового поход ження). 
–– In: Наукові записки. Т. ХХХV. Мовознавство. Ужгород, 1958. 42–55.
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használt  ha határozószó-kötőszó mondat tani tapadásával jött létre (vö. TESz 3:  
567). — Vö. még шуган (Bevka 2004: 149), k.-szlk.  šoha (Király 1965: 103), 
rom. şohán (Tamás 1966: 737–8), шуган нигда ’soha’ (Laver 1992: 26). 

Az ötödik fejezet: „A magyar jövevényszavak fonetikai adaptációja” . A 
magyar és az ukrán nyelv tipológiai eltérései mellett figyelembe kell venni a két  
nyelv fonetikai rendszerének eltéréseit is. A kárpátaljai ukrán/ruszin nyelvjárások -
ba  jutva  a  hungarizmusok nagyobb része  alárendeli  magát  azoknak  a  nyelvi  
törvényeknek és folyamatoknak, amelyek a vizsgált nyelvjárásra jellemzők. Ennek  
következtében a magyarból átvett szó gyakran megváltoztatja a hangalakját. A köl -
csönszóvá válás folyamatában a szavak hangalakja szegmentális és szupraszeg -
mentális változásokon megy át. 

Munkánkban figyelemmel kísértük az a, á, o, u, ú, i, í, e, é, ö, ü mo-
noftongusok és az  ó², őÝ,  eÇ diftongusok  változásait a befogadó nyelvben 
való adaptáció során.

Az általunk vizsgált anyagban  az ó² diftongus a szóban elfoglalt pozí -
ciótól függően különbözőképpen realizálódott. 

A szó végén a m. ó² diftongusnak (standard ó) többféle hangkapcsolat  
felelt meg:

1. Hangsúlytalan -ов, -ів, -ув hangkapcsolat: бcрів < m. bíró, N. bíró² 
дýнгов < m.  dongó, N.  dungó²,  рíгов < m. rigó, N.  rigó²,  солґабcрув  < m. 
szolgabíró, N. szó²gabíró². 

2. Hangsúlyos -iв, -óв, -ýв hangkapcsolat: бaгóв < m. bagó, N. bagó², 
вaлýв < m.  vályú, N.  váló²,  de  вáлiв (a  hangsúly  az  első  szótagra  esik),  
вендеглíв <  m.  vendéglő, N. vendéglőÝ,  канчýв < m.  kancsó,  N.  kancsó², 
копоршýв < m.  koporsó,  N.  koporsó²,  сабýв <  m.  szabó,  N.  szabó²,  
шейталóв < m. sétáló, N. sétáló².

3.  A  szó  belsejében  kizárólag  -ов hangkapcsoltban  realizálódott:  
гóвгерь < m. hóhér,  N. hó²her,  йовсáг < m. jószág, N. jó²szág ’földbirtok’, 
лóвгош < m. lógó(s), N. ló²gó²s, мóвкушка < m. mókus(ka), N. mó²kuska. A 
szóbelseji -ов hangkapcsolat az ó² északkeleti nyelvjárási diftongusra vezet -
hető vissza már a XVI–XVIII. századi beregi, máramarosi, ugocsai kárpát -
ukrán nyelvemlékek hungarizmusaiban is, vö. hovher, šovgor, provbalovati,  
movdja, novta stb2 .

Vizsgált anyagunkban az ó > o változással realizálódtak a következő  
szavak: коргáз  < m. kórház, кóруш < m. kórus, пробалoвáти < m. próbál, 
тóртош  < m. N.  tartó²s.  Esetenként  az  ó² diftongusnak  -к(а) szuffixum 

2 Dezső  László,  A XVI–XVIII.  századi  kárpátukrán nyelvemlékek  magyar  
jövevényszavai. Nyelvtudományi Értekezések 128 sz. Budapest, 1989. 23.
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követte -oв hangkapcsolat felel meg: бíмбовка < m. bimbó, N. bimbó²,  ду-
гóвка < m. dugó, N. dugó², таплóвка < m. tapló, N. tapló².

Az ol > ó² diftongikus formákra vezethetők vissza a бовт < m. bolt, N. 
bó²t, кóвдош < m. koldus, N. kó²dus ’ua.’, фовт ’raj’ < m. folt, N. fó²t szavak. 

A m. standard é magánhangzó helyén egyes kárpátaljai magyar nyelvjá -
rásokban éÇ záródó diftongus szerepel, amely különböző realizációkat ered -
ményezett:

1.  középső  nyelvállású  hangsúlyos  vagy  hangsúlytalan  e  hangot: 
вендеглíв < m. vendéglő, N. vendéÇglőÝ, гóвгерь < m.  hóhér,  N. hó²héÇr,  
гóнвед < m. honvéd, N. honvéÇd. 

2. -ей hangkapcsolatot: шейталóв < m. sétáló, sétáló(hely) , N. séÇtáló².
3.  közép-felső nyelvállású  и  hangot hangsúlyos vagy hangsúlytalan  

pozícióban:  вíдик <  m.  vidék,  N.  vÇdéÇk,  кcняшный <  m.  kényes,  N. 
kéÇnyes, мcриг < m. méreg, N. méÇreg;

4. -ий hangkapcsolatot: дcйжа < m. dézsa, N. déÇzsa, кéрийк-вaгáш 
<  m.  kerékvágás,  N. keréÇkvágás,  нcйні  <  m.  néni,  N.  néÇni,  
шийталувáти < m. sétál, N. séÇtál;

5. Az Çé nyitódó diftongus (amely a standard é megfelelője) néhány 
esetben felső nyelvállású i hangot eredményezett , amely a magyar i-ző nyelv-
járási alakra vezethető vissza: ґáлір, ґáлїрь < m. gallér, N. gallÇér, кíпом < 
m. képen, N. kÇépen, кімловáти < m. kémlel, N. kÇémlel, лéгінь, лcгінь < 
m. legény, N. legÇény, тáнір < m. tányér, N. tányÇér.  Elvétve közép-felső  
nyelvállású и magánhangzóban realizálódott, ami az i és az и artikulációs kö-
zelségével magyarázható, vö. cпний < m. ép, N. Çép. 

A hangváltozások a mássalhangzóknál is  előfordulnak.  Néhány szóban  
megjelenik a protetikus (ejtéskönnyítő) zöngétlen в mássalhangzó: вошкóла < m. 
iskola, N. oskola, вýйош (elvetve ýёш) < m. ujjas, N. újjas, újas, ujjos.  

Metatézis fordul elő  a  бургóви  < m. N. brúgó² ‘nagybőgő’ szóban. 
Regresszív disszimilációval találkozunk a бóхтар < m. bakter, сохтáш < m. 
szokta szavakban. A битiг < m. beteg(ség) –– битlжний < m. beteg szóban 
г / ж  mássalhangzó-palatalizáció  megy  végbe,  amely  a  standard  ukrán  
szavakra is érvényes, vö.  друг ’barát’ ––  дружній  ’barátsos’,  нога ’láb’ –– 
ніжка ’a láb kicsinyítő alakja’.
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A hatodik fejezet: „A magyar jövevényszavak morfológiai adaptációja” . A ma-
gyar  kölcsönszavak  többségének  változásokon  kellett  keresztülmennie  ahhoz,  
hogy beilleszkedjék az átvevő nyelv morfológiai rendszerébe. 

A magyarban labiális -a végű főnevek többsége az ukránban az - a, elvetve 
-я végződésű  nőneműek  I. deklinációcsoportjába  illeszkedik  be,  például,  
біжoлма < birsalma, N. bisalma, ипиря < eperfa, оща < ostya, файта < fajta, 
чіґа-біга < csigabiga. Ebbe a deklinációcsoportba soroljuk a labiális -a végződésű 
hímnemű főneveket  is: ґазда < gazda, катуна < katona, цiмборa < cimbora. Ez 
utóbbinak  néha  a  цiмбор  alakja  is  előfordul;  ez  esetben  a  hímneműek  
II. deklinációcsoport jába illeszkedik be. 

Az  -i, -e, -é, -u magánhangzóra végződő magyar főnevek a nőnemű  -a  
végződésű főnevek I. deklinációcsoportjába illeszkednek be, például каралаба < 
karalábé,  серинча (сиринча) < szerencse,  тепша < tepsi (de elvetve: тепші), 
фийса < fejsze. Kivételt képez a кáвий < m. kávé, N. kávéÇ, amely a hímneműek 
II. deklinációcsoportjába illeszkedik be. Kérdéses a капура < kapu főnév idetar-
tozása. Több kutató véleménye szerint a kapura főnév a magyar kapu+ra szubla-
tivusi határozóragos alak átvétele lehet. 

Kivétel az alany- és tárgyesetben használatos хечепече, гечепече  < hecse-
pecse ’hecsedli’. A kivételekhez tartozik a біґарь < bige is, amely az -арь végű 
hímnemű főnevekhez illeszkedik. 

Az  -ó  (~ N. ó²), -ő  (~ R. N. ő²), -ú  ~ u  végű főnevek a hímneműek  
II. deklinációcsoportjába illeszkednek be -ов, -ув ~ -юв, -ів végződéssel: адюв < 
ágyú,  вендеглíв < vendéglő, N. vendéÇglőÝ, горді(у)в,  <  hordó, N.  hordó², 
копоршув < koporsó, N. koporsó²,  пежгів < pezsgő, N. pezsgő², шейталов < 
sétáló, N. séÇtáló². A віґáн < viganó szintén ebbe a deklinációcsoportba tartozik.  
Néhány -a, -e, -ó, N. ó² végű főnév valószínűleg az ukrán standard analógiájára a  
pluralia tantum kategóriába épül be: корчолі < korcsolya (vö. ukr. irod. ковзани), 
бюдюгови <  bugyogó (vö.  ukr.  irod.  труси,  шаровари),  чижми,  чiжми < 
csizma, N.  csizsma (vö. ukr. irod.  чоботи) (a szövegkörnyezetben előfordul a  
чiжмa egyes számban is). 

Az апо < apa – az azonos jelentésű  няньо analógiájára – a hímneműek  
II. deklinációcsoportjába illeszkedik be. Ide tartozik a бачі < bácsi főnév is, amely 
az irodalmi művekben leginkább megszólításként fordul elő. A левенте < levente 
a nem deklinálható hímnemű főnevek kategóriájába tartozik.

A mássalhangzóra végződő főnevek nagy része a hímnem kemény vagy  
spiráns  mássalhangzóra  végződő  főnevek  II.  deklinációcsoportjához  alkalmaz -
kodott: бoрaт < barát, бовт < bolt, N. bó²t, гирчок < hörcsög, лавор < lavór, 
яндик < ajándék. 

Számos magyarból kölcsönzött főnév szóvégi pergő foghangja palatali -
zálódott, s így a hímnemű lágy végű főnevek II. deklinációcsoportjába illeszkedik  
be: бетярь <  betyár,  ґалірь,  ґалїрь <  gallér,  N.  gallÇér,  говгерь <  hóhér, N. 
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hó²héÇr, чcвдирь < csődör, N. cső²dör.
A kemény vagy lágy végű főnevek között olyanok is előfordulnak, ame -

lyek a nőneműek I. deklinációcsoportjába illeszkednek be -а, -я végződéssel: ба-
рацква < barack, габа < hab ’hullám’, кішасоня < kisasszony, сарсама < szer-
szám, талпа < talp, турня < torony. –– A битанга < bitang főnevet a közös ne-
műekhez soroljuk. Ebbe a deklinációcsoportba tartozik a jelentésváltozással meg -
honosodott дараба ’tutaj’ < darab is és azok a mássalhangzóra végződő főne vek, 
amelyek  -к(а) szuffixumot  kaptak:  вадаска <  vadász(at) , парадичка < 
paradicsom. 

Számottevőek a magyar  -ás, -os, -s végű főnevek, amelyek a hímnem,  
II. deklinációcsoportjába illeszkednek : 

-аш szóvéggel: алдомаш < áldomás, пайташ < pajtás, рокаш < rakás, 
N. rokás, сохташ < сохта < szokta (egy. sz. 3. sz.), форраш < forrás, чардаш 
< csárdás, яраш < járás. 

-ош szóvéggel: будїларош <  bugyelláris,  варош <  város,  калапош < 
kalapos, ковдош < koldus, N. kó²dus, лабош < lábas, N. lábos, ловгош < lógós,  
N. ló²gó²s ’lusta ember’, татош < táltos, N. tátos, чаварґaш < csavargó(s). 

Néhány mássalhangzóra végződő főnév valószínűleg az ukrán standard  
analógiájára a pluralia tantum kategóriába épül be: бавуси баюса(ы) < bajusz (vö. 
ukr. irod. вуси), боканчі < bakancs (vö. ukr. irod. черевики), бочкори < bocskor  
(vö. ukr. irod. постоли), надраґи < nadrág (vö. ukr. irod. штани). 

Néhány főnévi értékű szó eredeti magyar szóalakban illeszkedett be, pél -
dául: гунцут < huncut és a люшта < lusta. A m. nyurga is főnévként honosodott 
meg -ш szóvégi hangbetoldással  > нюргaш. Az általunk vizsgált anyagban meg -
toldja  a  melléknevet  az  -н-,  -ьн- melléknévképző,  s  ehhez  csatlakozik  a  
melléknévi  végződés (hímnemben  -ий  ~ -ый, nőnemben  -а ~ -я, 
semlegesnemben  -е ~-є, többes számban pedig  -і  ~ -ї):  битїжний < beteg, 
бідишний < büdös,  бізувний < megbízható,  валушный < való(s), N.  való²(s), 
ипний < ép, N.  Çép,  кедвешный < kedves,  кешервешный < keserves, 
силгамошний < szélhámos, N. széÇlhámos, чіношний < csinos. 

Néhány kevésbé gyakori melléknévképző is szerepet játszott a mellékne -
vek adaptációjában: -ав-: чампавый < csámpás;-аш- ~ -яш -н-: мийригашный  
< mérges, сигіняшный  < szegény; -і- -ськ-: битангіськый  < bitang;-л-ив-:  
сиринчливый < szerencsés;-н-ист-: тарканистый < tarka; ов-: eмелетовий < 
emeletes, ороньовий < arany-; -ст-: барнастый < barna; -ськ-: жіванський < 
zsivány-, кінчтарськый < kincstári-,  цíмбóрськый <  baráti; -оват-, -уват-: 
лынґарьоватый < lingárkodó, маргувaтий < marha; -цьк-: піціцький < pici.

Az igék részben magyar jövevény igékből képződtek, részben pedig főnévi  
vagy melléknévi származékok. Morfológiai adaptációjuk szerint a következő cso -
portokra bontottuk az igéket:

1.  A magyarból átvett igei képződmények – az igető bármilyen mással -
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hangzóra végződhet – egyik csoportját azok képezik, amelyek -ова-ти ~ -ува-ти 
szuffixumot kaptak: банувати < bán, бізовати, бізувати < bízik, бировати < 
bír, гайтовати < hajt, геверовати < hever, енґедовати < enged, кельтовати  
< költ, ментовати < ment, фаралловатися < fárad.

2. Az  -l képzős igéknél egyes esetekben elvész az - l. Ezek  -ова-ти ~ 
-ува-ти képzősök:  кібзувати < képzel,  натерхати <  terhel,  хосновати < 
használ. Más esetben megmarad: бичелювати < becsül, кімловати < kémlel, N. 
kÇémlel,  пробаловати <  próbál, шeйталувати (шийталувати) <  sétál, N. 
séÇtál, чаловати < csal.

Néhány  magyar  eredetű  igéhez  ukrán  -ати (-яти)  képző  járul: 
аршовати < ás, N.  árs, капчати  < kapcsol,  тапшати < tapsol,  фіркати < 
firkál. Mokány Sándor3 a legrégibb kölcsönvételekhez sorolja az  -ати ~ -яти 
képzős igéket és azokat is, amelyek a már korábban átvett főnevekből alakultak.

Változatlan, de egyszemélyes alakban honosodott meg a нінчен < nincsen  
és a  тецик < tetszik ige. A  мусайити ’kényszerít’ ige egyetlen, amely belső  
nyelvi keletkezés a мусай < muszáj határozószóból az -и-ти- képzővel.

A határozószók néhány kivétellel vagy változatlanul, vagy -o szuffixum-
mal honosodtak meg: банно < bánatosan, гамішно < hamisan, кедвешно < ked-
vesen,  кешервешно < keservesen,  пунтошно < pontosan,  сівешно < szívesen, 
фіномно < finoman,  чіношно < csinosan. Ezek a határozószók képződhettek a  
már  meglévő  melléknevekből  (pl.  кедвешно  <  кедвешний,  рендешно  <  
рендешний, чіношно < чіношний ), de a -нo képzővel honosulhattak egyenesen a  
megfelelő magyar határozószókból is (pl.  гамішно, сівешно, фіномно ). 

Megállapítottuk tehát, hogy a meghonosodás következtében a főnevek töb -
bsége, valamint csaknem az összes melléknév és ige a vizsgált szövegekben fi -
gyelmet érdemlő változásokon ment keresztül. 

A hetedik fejezet: „A magyar jövevényszavak szemantikai sajátossá -
gai”.  A megvizsgált szépirodalmi művek hungarizmusai jelentését/jelentéseit te -
kintve a szavak egy része egyjelentésű az átvevő nyelvben: aлдомáш ’áldomás’ < 
m. áldomás ’ua.’ (ukr.  могорич),  бáвýси, баiса(ы) (Pl. t.) ’bajusz’ < m. bajusz 
’ua.’ (ukr.  вуси).  Egy  másik  része  többjelentésű,  például  гáба 1.  ’hullám; 
hullámverés’ < m.  hab ’hullám’ (ukr.  піна, морська хвиля),  2. ’vízesés a folyó 
medrének keskeny helyén’ (vö. ukr. irod.  водопад у вузькому руслі ріки ); карíка 
1.  ’karika’ < m.  karika  ’ua.’ (ukr.  круг),  2. ’körtánc’ < m.  karika  ’круг’ (ukr. 
танок); фалáт 1. ’vminek egy része, darab’ < m. falat ’ua.’ (ukr. частина); 2. 

3  Мокань А. А., Важнейшие фонетические и морфологические особенности  
венгерских  заимствований  в  украинском  укающем  диалекте  Тячевского  
района  Закарпатской  области.  –– In:  Финно-угорская  филология.  Ученые  
записки ЛГУ. Ленинград, 1962. 60–75.
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’szántóföldterület része’ < m. falat (ukr. частина земельної ділянки).
A lexémák jelentéseit összevetve az átadó és az átvevő nyelvben a kárpátal -

jai és más nyugat-ukrajnai ukrán irodalom hungarizmusait 2 csoportba soroljuk: 
1. Azok a lexémák, amelyek jelentése az átadó és az átvevő nyelvben rész -

ben vagy egészen fedi egymást, például: битáнга < m. bitang, битlжний < m. 
beteg, бовт < m. bolt, N. bó²t, будїлáрош < m. bugyelláris , вáшар < m. vásár, 
енґедовáти < m. enged, жíван < m. zsivány;

2. Azok a lexémák, amelyek jelentése nem azonos az etimon jelentésével,  
de az átadó és az átvevő nyelv szavai között asszociatív kapcsolat van. Ebbe a cso -
portba soroljuk a  következő  szavakat:  арсáг,  арсáк ’országút’  < m.  ország  
’країна’ (ukr. шосе). A jelentés szóalaktévesztés útján jött létre: az országút fő-
nevet az országot tárgyragos alakjával tévesztették össze, s eldobták a ragot, vö.  
арсаг, арсак; дарáбa ’tutaj’ < m. darab ’шматок, скибка’ (vö. ukr. irod. пліт). 
A  jelentésbővülés  valószínűleg  ukrán  nyelvi  talajon  keletkezett,  mivel  az  
egyenletes fát darabokra mérték ; minden egyes darab önálló sövényből állt; кóц–
ка ’kockaköves út’ < m. kocka ’куб(ик)’ (укр. дорога, прокладена з кам’яних  
кубиків). A kocka alakja miatt kapta a kövezet ezt a megnevezést; палачíнта’vas 
nehezék’ < m. palacsinta (vö. ukr. irod. вага, яку кладуть на капусту для зак-
васки  у  бочку).  A megnevezés  a  palacsinta  kerek  alakjára  való  hasonlóság  
következtében jött létre; рíгов ’kiabáló nő’ < m. rigó; Turdus ericetorum philo-
melos, N. rigó² ’дрізд’ (ukr. голосна жінка) – a jelentésbővülés írói szülemény: a  
rigó hangjával asszociálódott a hangosan kiabáló nő.

Átvitt értelemben használatos szavakat is adatoltunk, amelyek közül né -
hány az átadó nyelvben is használatos hasonló jelentésben, pl.  bagó, pipa bagó 
’semmiség’,  szamár  ’buta ember’,  zsíros zseb  ’gazdag ember’. De némely ese-
tében az átvevő nyelv rendszerében lett használatos az általunk adatolt átvitt érte -
lem, pl. гурко надута (tkp. ’felfújt hurka’) ’sértődött ember’, до карічки (tkp. ’a 
karikához’) ’közömbösség’, лампаш (tkp. ’lámpás’) ’fej’.

Néha az írók párhuzamosan vagy váltakoztatva használják az ukrán szót és  
a hungarizmust stilizálási céllal. Ez esetben a magyar szó lexikai dublettként szere -
pel. Petro Midjanka,  Dmytro Kešelja, Pavlo Čučka többször folyamodik ehhez,  
például бокор – дараба – пліт ’tutaj’; вуздечка – кантар ’kantár’;  малінько 
–  піцінько ’kicsit’;  вчалувати  –  убманїти  ’becsap’;  гoлгош  – мовчи 
’hallgass’; чіга-бігa – слимак ’csigabiga’.

A magyar lexikális hatás a frazeológiában is megmutatkozott. Az átvevő  
nyelv magyar hatást mutató frazeologizmusainak két típusát különböztetjük meg: 

1) magyar mintára keletkezettek: гý та би (у)бcла vulg. ’a guta üsse meg’  
(vö. ukr. irod. чорт би побив);  до фрáса ’a frászba’ (vö. ukr. irod. до біса); 
позéрaть як козá на гéнтеша ’néz, mint kecske a késre’ (tkp. ’néz, mint kecske  
a hentesre’) (vö. ukr. irod. здивовано дивиться); 

2) magyar lexikális elemet/ket tartalmazók: єдéн фрас ’egyre megy’ (vö. 
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ukr. irod. все одно); зігрáти нóвту ’elhúzta a nótáját’ (vö. ukr. irod. вмерти); 
кéрийк-вагашóм з гáтікошаром ’nyíltan’ (ukr. відверто).

A szépirodalmi művekben funkcionáló hungarizmusok közül több nincs  
adatolva Petro Lizanec (1976) szógyűjteményében. Egy adott szó hiánya a kár -
pátaljai ukrán nyelvjárásokban több tényezővel indokolható. Az irodalmi mű vek-
ben a szerzők gyakran folyamodtak  a magyar történelemre vonatkozó speciális  
szavak, historizmusok használatához, amelyek az adott fogalom pontos és hiteles  
képét tükrözik. Ide tartoznak a következő szavak:  пiшпийк ’püspök’ (ukr. єпис-
коп),  солґабcров ’szolgabíró’ (ukr.  окружний начальник),  тáлпаш ’gyalogos 
(katona)’ (ukr. піхотинець),  танáчош ’tanácsos’ (ukr.  радник),  фейгóднодь 
’főhadnagy’ (ukr. старший лейтенант). Hangulatfestés céljából az írók néha  az 
általuk ismert és használt hungarizmusok használatához  folyamodnak, amelyek 
s z e r z ő i  s z a v a k nak minősülnek: аняорсáґ ’anyaország’ (ukr.  рідна  
країна),  гóвер ’haver’ (ukr. дружок),  гóйра  indszó ’hajrá’ (ukr. ура),  cйен 
indszó ’éljen!’ (ukr. хай живе!), лепедiв ’lepedő’ (ukr. простирадло), лiшта 
’lusta’ (ukr. лінивий),  нíнчен ’nincsen’ (ukr.  нема),  тáпшати  ’tapsol’ (ukr. 
плескати в долоні).

A nyolcadik fejezet:  „A hungarizmusok fogalomköri csoportosítása”.  
Az  irodalomban  előforduló  hungarizmusok  fogalomkörei  szűkebbek,  mint  a  
nyelvjárásoké. A példák alapján látható, hogy a legtöbb szó (összesen 115) az élet -
vitel szókincséhez tartozik. De számottevők az emberi testrészek , tulajdonságok,  
emberi cselekvések, termelési szakszavak példái is.

Az irodalmi művek hungarizmusállományát huszonöt fogalomkörbe sorol -
tuk. A fogalomköri csoportosítás során figyelembe vettük a poliszémia jelensé gét. 
Ennek következtében egy hungarizmus akár több csoporthoz is tartozhat, így a  
mellékelt grafikon 431 címszónak 435 bemutatását tartalmazza.
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Az életvitel szókincse Emberi testrészek, tulajdonságok 

Emberi cselekvések A közigazgatási és politikai élet szókincse 

A társadalmi élet szókincse Közlekedés, közlekedési eszközök 

Mértékegység Kereskedelem, pénzügy 

Iskola, oktatás Szokások, hagyományok, hiedelmek 

Növényvilág Állatvilág 

Egészségügy Szórakozás, játékok 

Termelési szakszavak Katonaság

Mezőgazdasági eszközök Természeti jelenségek, domborzat 

Színek Vadászat

Határozószók Számnevek

Segédszók Egyéb

Személynevek

1. ábra. A hungarizmusok fogalomköri csoportosítása  

(számadat)
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A  kilencedik  fejezet:  „A  hungarizmusok  szófaji  megoszlása”.  Az 
általunk adatolt 403 névszó között a főnevek találhatók a legnagyobb arányban  
(71,5%). A főnevek magas száma azt bizonyítja, hogy elsősorban a fogalmak meg -
nevezései kerültek be az átvevő nyelv szókészletébe. A második leggyakrabban  
előforduló szófaj az ige (10, 9%). A melléknevek 9, 7%-át teszik ki a magyar 
jövevényszavaknak, viszonylag magas számban találhatók a határozószók (5%).  
Ezenkívül  2  számnevet,  3  kötőszót,  3  indulatszót  és  4  melléknévi  igenevet  
adatoltunk. 

A tizedik fejezet: „A hungarizmusok eredet szerinti csoportosítása”. A 
403 szó 206 magyar szótövet reprezentál. Az általunk adatolt szótövek egy része  
(81) a magyarban belső keletkezésű vagy örökölt, további 75 szótő vitatott, bi -
zonytalan vagy ismeretlen eredetű. A szótövek közül 125 más nyelvből került át a  
magyarba, amelyek között 31 szláv eredetű „visszakölcsönzött” szó. A visszaköl -
csönzés annyiban indokolt, hogy egy szláv szó a magyaron keresztül került egy  
szláv nyelvbe, de nincs biztos példa arra, hogy éppen kárpátaljai ukrán szó lett vol -
na visszakölcsönözve.

Összegzés
Vizsgálataink igazolják, hogy a hungarizmusok napjainkban is aktív rétegét  

képezik a kárpátaljai ukrán/ruszin regionális irodalomnak. A fiatalabb írónemzedék  
képviselői használják a népnyelvet, nem zárkóznak el az idegen nyelvi elemektől,  
amelyeket leggyakrabban stilizálási célzattal vagy egyéni írói jelleggel vonnak be  
műveik nyelvezetébe úgy, ahogyan tették ezt a XIX.  század végén a XX. század 
elején a galíciai és bukovinai írók. Ezeknek a műveknek a megértése nehézséget  
okozhat az Ukrajna más régióiban élő olvasók számára, ha nincs hozzájuk szóma -
gyarázat. Hungarológiai szempontból viszont értékes adatokat szolgáltatnak, mert a  
magyarsággal a múltban és napjainkban is intenzív kölcsönhatásban lévő népcsoport  
nyelvhasználatáról kapunk értékes információkat. A magyar–ukrán nyelvi kapcsola -
toknak ez az aspektusa mindmáig monografikusan nem volt feldolgozva.

A disszertációban 431 hungarizmus eredetét és funkcionálását vizsgáltuk  
meg a kárpátaljai és egyes nyugat-ukrajnai ukrán/ruszin nyelvű irodalmi szövegek -
ben. Példáink azt bizonyítják, hogy a legtöbb hungarizmus a befogadó nyelv fone -
tikai törvényszerűségeihez idomulva honosodott meg. A két nyelv eltérő vokaliz -
musának következtében a legtöbb magánhangzó megváltozott, s így illeszkedett be  
az átvevő nyelv rendszerébe. A két nyelv konszonantizmusa képzésük helyét és  
módját tekintve nagyjából megegyezik. Ennek következtében a hungarizmusok  
mélyreható mássalhangzó-változás nélkül kerültek be az átvevő nyelvbe. 

A magyar és az ukrán nyelv genetikai és tipológiai eltérései következtében  
a magyar kölcsönszavak többségének változásokon kellett keresztülmennie ahhoz,  
hogy beilleszkedjék az átvevő nyelv morfológiai rendszerébe. A főnevek többsége 
a hímnemhez igazodott. A nőnemű főnevek kisebb adaptációs produktivitást mu -
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tatnak. A legtöbb melléknév ukrán melléknévi szuffixumot és flexiót kapott az  
adaptáció során. A jövevényigékhez gyakran ukrán prefixumok, szuffixumok és  
flexiók  járultak.  Számosak  azonban  a  magyar  jövevényfőnevekből,  illetve  
-melléknevekből alkotott ukrán/ruszin igék is.  A határozószó a kárpátaljai ukrán -
ban/ruszinban sem ragozható szófaj. Néhány határozószó változatlan alakban ho -
nosodott meg az átvevő nyelvjárások rendszerében. A magyarból átkerülve na -
gyobb része ukrán/ruszin szuffixumot kapott. 

Az irodalomban előforduló hungarizmusok fogalomkörei arról tanúskod -
nak, hogy a legtöbb szó az életvitel szókincséhez tartozik. Ez azt bizonyítja, hogy a  
magyar és az ukrán/ruszin nép elsősorban a hétköznapi élet területén volt kapcso -
latban egymással.

Esetenként  a  magyar  jövevényszó  jelentése  bővült  az  átvevő  nyelv -
ben/nyelvjárásokban.  Előfordulnak olyan hungarizmusok is,  amelyek jelen tése 
nem azonos az etimon jelentésével, de az átadó és az átvevő nyelv szavai között  
asszociatív kapcsolat van. A hungarizmusok nyomon követhetők a fra zeológiában 
is: előfordulnak magyar mintára keletkezett frazeologizmusok, de vannak magyar  
lexikális elemeket tartalmazó frazeologizmusok is. A meg szólítások és köszönések 
a szövegkörnyezetben  latin írással vagy cirill átírásban is előfordulnak.  Néha az 
írók párhuzamosan vagy váltakoztatva használják az ukrán szót és a hungarizmust,  
amely ez esetben lexikai dublettként szerepel. 

A magyar nyelv gyakran közvetítő nyelvként szerepelt, a  szótövek közül 
125 más nyelvből került át a magyarba, ahonnan aztán az ukrán/ruszin nyelv -
járásokba jutott.

A közöltek alapján megállapítható, hogy a legtöbb hungarizmus mé -
lyen megrögződött a kárpátaljai és egyes nyugat-ukrajnai nyelvjárásokban.  
Az irodalomban való funkcionálásuk kiváló bizonyítéka ennek.

További kutatási irányok megjelölése. 
Az  értekezésben  részletezett  kutatás  új  eredményekkel  szolgál  a  

hungarizmuskutatásban. Az elkövetkezendőkben érdemesnek tartjuk bővíteni  
az  írók  és  műveik palettáját,  ami  feltehetően újabb  magyar  kölcsönszavak  
feltárását  tenné lehetővé.  Hungarisztikai  vonatkozásban értékes  információt  
nyújthat a Kárpátalján megjelent sajtó nyelvezetének, illetve az ukrán nyelv  
magyar jövevényszavainak a vizsgálata. Az eddig elvégzett munka alapja lehet  
a további kutatásoknak. 
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