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BEVEZETÉS
A diplomamunka a nyelvi valóságot kívánja bemutatni Kárpátalján a rendszerváltás
korában a Vörös Zászló (Beregi Hírlap) járási lap 1990-1991. évi lapszámai alapján. A
munka célja, hogy a témára vonatkozó szakirodalomra, valamint a kutatni kívánt sajtóra
alapozva betekintést adjon a rendszerváltás korában a nyelvhasználati sajátosságokba,
mely a hatalomváltással egyetemben elég sokszínű képet mutat. A vizsgálni kívánt kérdés
a kevésbé kutatott témák közé tartozik, így kísérletet tettünk a magyar nyelvtudomány e
hiányának pótlására.
A munka három fejezetből épül fel.
Az első fejezeten belül először egy rövid ismertetőt adunk a kárpátaljai magyar
sajtó helyzetéről a XX. század elején. Ebben a részben a sajtó helyzetének azon
időszakával foglalkozunk, amely az Osztrák-Magyar Monarchia kötelékébe tartozó
Kárpátalján került kiadásra, aminek a trianoni békediktátum vetett véget. Ezt követően a
kárpátaljai magyar sajtóval foglalkozunk a csehszlovák időszakban, vagyis 1919-1939
között.

A sajtótörténetnek ezen időszaka szinte áttekinthetetlen,

a pártok és

érdekcsoportokhoz tartozó lapok tömkelegei miatt. A következő alpontban egy újabb
államhatalom-váltás korszakát vizsgáltuk, ami még pozitív töltetű volt, mégpedig a
kárpátaljai magyar sajtó helyzetét újra Magyarország részeként, vagyis 1939-1944 között.
Ezután bemutatásra kerül a kárpátaljai magyar sajtó a Szovjetunió időszakában, 1944-1991
között. Végül pedig a független Ukrajna részeként foglaljuk össze a sajtótörténetet
napjainkig.
A második fejezetben a rendszerváltás előzményeit, magát a rendszerváltást és
Ukrajna függetlenségének kikiáltásának történetét foglaljuk röviden össze.
A harmadik fejezetben a kutatás eredményeit mutatjuk be. Az első alpontban a
szláv nyelvi hatásról beszélünk a kárpátaljai magyar kisebbség nyelvében. A magyar
nemzet Kárpátalján kisebbségként él és csak korlátozott helyeken használhatják
anyanyelvüket, van ahol az államnyelv használatára kényszerülnek. A szláv lexikai elemek
nem csak élőbeszédben vannak meghonosodva, hanem az írott nyelvben is használatosak,
ezeket kívánjuk vizsgálni. A kutatás eredményeit több részre osztottuk. Először a
névhasználati sajátosságokról adtunk egy rövid ismertetőt, majd a személynévhasználattal
foglalkozunk az említett sajtóban. Ezt követően a település- és utcanév-használatot
vizsgáltuk meg. A hatóságok többször visszaéltek a bel- és külterületi nevekkel az
utcanévadás eszközével is, ezt tapasztalhatjuk Kárpátalján is. Nem vették figyelembe a
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népi eredetű és az elnevezett utcával értelemszerűen egybefüggő névadását, ezeknek
vizsgáltuk meg a példáit. Végül összegyűjtöttük a sajtóban található orosz és ukrán
kölcsönszavakat egy szótári adatállományba.
Az diplomamunka megírásához számos szakirodalom és a sajtóforrás állt
rendelkezésünkre, melyek eredményeit legjobb tudásunk szerint igyekeztünk beépíteni
munkánkba.
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I. FEJEZET
A KÁRPÁTALJAI MAGYAR SAJTÓ MÚLT ÉVSZÁZADA
I. 1. A kárpátaljai magyar sajtó helyzetképe a XX. század elején
A kárpátaljai magyarság a trianoni békeszerződés után kisebbségi sorsra kényszerített
történelmén belül, ha a sajtótörténettel foglalkozunk, akkor egymástól két különböző
korszak tárul elénk: elsőként a polgári demokrácia vívmányait (többpártrendszer, szabad
vallásgyakorlás, gazdag és változatos egyesületi, kulturális élet, stb.) (Fedinec–Vehes
2010: 63) felmutató, és az ezzel büszkélkedő Csehszlovák Köztársaság polgári világa, ezt
követően pedig a minden tőle idegen eszmét és gondolatot üldöző szovjet totalitárius
rendszer (Apró–Paál szerk. 2014: 57).
Azonban a kisebbség szemszögéből nézve nem volt köztük nagy különbség, mivel
mindkét hatalom ellenségesen viszonyult az államnyelvet többnyire nem ismerő, és a
magyarsághoz ragaszkodó új polgáraihoz. A Csehszlovák Köztársaság időszakában
többféle módon próbálták visszaszorítani a magyarságot: falvakat telepítettek a tömbben
élő magyarság közé, cseh nyelvű oktatási intézményeket alapítottak, hogy háttérbe
szorítsák a magyar nyelvűeket, a földművesekre megfizethetetlen adókat szabtak ki, és
ellenségeskedést próbáltak szítani a különböző egyházfelekezetek között. A szovjet
uralom azzal kezdődött, hogy a magyar férfiak ezreit lágerbe hurcolták. Betiltottak és
felszámoltak minden polgári jellegű intézményt, erőszakos kolhozosítás kezdődött,
koncepciós perekkel keltettek állandó félelmet, és a szülőföldjüktől távol lévő magyar
fiatalokat bányamunkára kényszerítették, mivel katonának megbízhatatlannak tartották
őket (Apró–Paál szerk. 2014: 57).
Sem a két évtizeden át tartó cseh éra, sem pedig az örökkévalónak hitt, közel fél
évszázadig tartó szovjet rendszer nem kedvezett a magyarság megmaradásának és
fejlődésének. Annak köszönhető, hogy közösségként ma is létezik ez a nemzetrész, hogy
az évszázados hagyományok, szokások, kultúra és vallás megtartó erőt biztosított, illetve a
szögesdrót mögött lévő anyaország a kisebbségi magyarok iránt olykor figyelmet fordított
(Apró–Paál szerk. 2014: 57).
Az itt élő öntudatos magyaroknak köszönhetően ma elmondható, hogy minden
nehézség ellenére sem sikerült az itt lévő közösséget megtörni. A helyzet az elmúlt
évtizedek során sokat változott, de a feladatok megmaradtak, amelyek olyan aktuálisak,
mint a kisebbségi lét kezdetén (Apró–Paál szerk. 2014: 57).
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A Kárpátalján élőknek a XX. század folyamán számos hatalomváltást kellett megélniük.
Közismert az a régi anekdota, amely szerint az 1900-as évek elején Ungváron született–
idős bácsi öt államnak volt úgy a polgára, hogy közben el sem hagyta szülővárosát (lásd:
Zelei 2001: 217). A vidékünkön megjelenő újságok és a bennük közölt cikkek tükrözik a
kisebbségbe szorult itteni magyarság helyzetét (Apró–Paál szerk. 2014: 58).
Az első világháború előtt megjelent lapok híreiket nagyrészt a budapesti napi- és
hetilapokból szerezték. Helyi híreket az 1867-ben alapított Ung című hírlap közölt, amely
hetente kétszer vasárnap és szerdán jelent meg. Másik jelentős ungvári hetilap volt még, az
Ungvári Közlöny, amely szintén 1867-ben jelent meg, és vasárnaponként jutott el az
olvasókhoz. Beregszásznak, Munkácsnak és Nagyszőlősnek is megvoltak a hasonló
hetilapjai (Bereg, Munkács, Szöllösi újság), amelyek legtöbbje megszűnt az első
világháború után (Apró–Paál szerk. 2014: 59).
Kárpátalja cseh megszállása, már másfél évvel a trianoni békediktátum előtt
bekövetkezett. A terület elfoglalását követően katonai közigazgatást vezettek be, valamint
betiltották és korlátozták a lapok megjelenését, a különböző civil szervezetek működését
(S. Benedek 1996: 17).
I. 2. A kárpátaljai magyar sajtó a csehszlovák időszakban (1919-1939)
1919. szeptember 10-én a saint-germaini egyezmény értelmében, Kárpátalja Csehszlovákia
részévé vált, a cseh állam kötelezte magát, hogy autonómiát biztosít az itt élők számára.
Azonban két évtized alatt az autonómiából, ami felől rengeteg ígéret hangzott el, nem lett
semmi (Apró–Paál szerk. 2014: 62).
A XX. század 20-as 30-as éveiben a hírlapkiadás Kárpátalján soha nem látott
méreteket öltött, mivel a Csehszlovák Köztársaság éveiben minden kárpátaljai nyomda
célja az volt, hogy saját hírlapot adjon ki. Ezeket nem csak jövedelem, hanem
reklámforrásnak is tekintették a nyomdák. A sajtótörténetnek ezen időszaka szinte
áttekinthetetlen, a pártok és érdekcsoportokhoz tartozó lapok tömkelegei miatt (Apró–Paál
szerk. 2014: 59).
A sajtó hasábjaiban mindvégig nyomon követhető volt az általános szegénység és a
magas munkanélküliség, ez a kilátástalanság kedvezett a kommunista tanok terjedésének.
A kommunisták a cseh éra két évtizede alatt, a helyhatósági és parlamenti választásokon is
eredményesen szerepeltek (Apró–Paál szerk. 2014: 62).
Az 1919-ben Ungvári Munkás címmel megjelent, később Munkás Újság néven futó
pártlap volt a kárpátaljai dolgozók sajtóorgánuma. A Csehszlovák Kommunista Párt III.:
9

Internacionálé-szekciójának hivatalos lapja egészen 1938. október 23-ig jelent meg.
Megszűnésének oka az volt, hogy Szlovákia és Kárpátalja déli részét Magyarországhoz
csatolták, de ezt követően még illegálisan megjelent néhány száma (Balla 2002: 9).
A kereskedők, városi iparosok és a polgárság lapja a Keleti Újság és az Új Közlöny
voltak. A Keleti Újság 1921-től 1938-ig jelent meg Bálint Miklós szerkesztésében. Elődje
a Ruszinszkói Napló volt. Az Új Közlöny szintén 1921–1938 között volt kiadásban Havas
Emil szerkesztésében. Mindkét lapot támogatta a kormány, és ez lehetővé tette, hogy
naponként megjelenjen (Apró–Paál szerk. 2014: 59).
A csehszlovák kormánnyal ellenzékben lévő jobboldali magyar pártok hetilapjai
mindvégig erőteljesen jelen voltak Kárpátalján. Ide tartozott a Határszéli Újság, az
Ungvári Közlöny és a Kárpáti Magyar Hírlap, amely 1919-ben még Kárpáti Napló címmel
indult, majd Ruszinszkói Magyar Hírlap lett, végül pedig a Ruszinszkói szó használatának
a betiltása után Kárpáti Magyar Hírlap néven jelent meg Rácz Pál szerkesztésében (Apró–
Paál szerk. 2014: 59).
A Magyar Nemzeti Párt társadalmi és politikai hetilapja, a Beregi Újság címet
viselte, amely 1921. november 20-tól jelent meg Beregszászban, dr. Bodáky István és dr.
Polchy István szerkesztésében, egészen 1938-ig. Munkácson ebben az időben az Őslakó és
a Kárpáti Híradó hetilapok jelentek meg (Apró–Paál szerk. 2014: 59).
1912 decemberében jelent meg a Beregi Hírlap első száma Beregszászban. 1918ban egybeolvadt a Beregi Közlönnyel. A trianoni békeszerződést követően egy pár évig
szünetelt a magyar nyelvű hírlapok kiadása Beregszászban, így a Beregi Hírlap sem jelent
meg 1920-1921-ben. Azonban egy évvel később a hetente megjelenő hírlap az Országos
Magyar Kisgazda-, Földműves- és Kisiparospárt ruszinszkói kereskedelmi központjának
hivatalos közlönyeként tért vissza, dr. Bakó Gábor szerkesztésében. Ezt követően a
Kárpátaljai Magyar Gazda címmel jelent meg. 1926-ban dr. Kovách Béla, utána pedig R.
Vozáry Aladár lett a hírlap felelős szerkesztője, amely ezután a Ruszinszkói Magyar Gazda
néven jelent meg. A hetilap első száma 1926. július 26-án került először kiadásra, Egry
Ferenc főszerkesztésében. A Ruszinszkói Magyar Gazda 1930. október 12-től 1941.
október 5-ig Kárpáti Magyar Gazda néven jelent meg. Majd a hírlap egybeolvadt a
kormánypárti lapnak számító munkácsi Keleti Újsággal. 1934-ben új hírlap indult
Beregszászban, a Nádas József és Kiss László szerkesztésében megjelenő, független,
pártonkívüli Kárpátalja, amely feladatának tekintette a közművelődés szolgálatát. 1921-től
hétfő kivételével minden nap megjelent a munkácsi Kárpáti Futár, amit 1925-ig
támogatott a kormány, majd ellenzéki újsággá vált (Apró–Paál szerk. 2014: 60).
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1922. április 11-ig volt érvényben a cenzúra, amelynek működését a hiányosan megjelent
lapszámokon lehetett érzékelni. Előfordult, hogy a hatalmat kritizáló cikkért az egész
számot elkobozták. Kéthét betiltással sújtották a Határszéli Közlönyt 1920-ban. 1921
novemberében betiltották a Ruszinszkói Magyar Jogpártot és a lapját, az Ungvári Közlönyt
is. A cenzúra megszűnése után többször indult sajtóper a hatalomnak nem tetsző újságok
ellen, például a Ruszinszkói Magyar Hírlap ellen, mert szót emeltek az igazságtalan
adórendszer ellen (Halász 2009: 81–84).
1918 és 1938 között közel hetven újság jelent meg Kárpátalja városaiban, nem
számolva az idegen nyelvűeket. A legtöbb kiadványt valamilyen politikai párt, vagy egyéb
pénzügyi érdekeltség tartotta fenn (Apró–Paál szerk. 2014: 60).
A mindennapi gyakorlat során hamar kiderült, hogy a magyar többségű területeken
hiába vannak háromnyelvű (cseh, ruszin, magyar) feliratok, Kárpátalja nyelve a cseh volt,
a ruszint is csak tárgyalási eszközként használták. A harmincas évek közepére közel 40
ezer cseh tisztviselő érkezik Kárpátaljára. A jegyzői, rendőri, csendőri és pénzügyőri
tisztségeket ők töltötték be. Az 1936-os adatok szerint a Kárpátalján működő hivatalnokok
nemzetiségi megoszlása a következő volt: 73,9% cseh, 12,9% ruszin, 8% magyar, 3,3%
ukrán és 1,9% orosz (Botlik 2005: 171).
A csehszlovák hatóságok már az első időktől kezdve folyamatosan üldözték a
magyar nemzeti érzés bármilyen megnyilvánulását. Például 1922 őszén az Ungvári
Törvényszék tíz magyar nemzetiségű polgárt, akik augusztus 20-án, Szent István napján a
város római katolikus templomában a magyar himnuszt énekelték, 14 napi fogházzal és
200 korona pénzbüntetéssel sújtott. Az elítéltek fellebbeztek és a kassai bíróság felmentette
őket, amit a magyarság örömmel fogadott (Botlik 2005: 191).
Az egyház tekintetében az volt megfigyelhető, hogy ahol nem olyan lelkipásztor
szolgált, aki letette a hűségesküt, azoktól az egyházközségektől megvonták az állami
támogatást. 1925-ben készült egy kimutatás, amely szerint a vidékünkön szolgáló 75
református lelkipásztor közül 50 csehszlovák állampolgár, 2 kárpátorosz, 2 magyar
állampolgárságú, 12 pedig nem tudott válaszolni a kérdésre (Ivaskovics–Palkó–Kohán
szerk. 2008: 8–9).
A tanárok helyzetét az 1920-ban elfogadott csehszlovák parlamenti törvény
rendezte, amely kimondta, hogy azok, akik 1918. december 31-e előtt szereztek tanítói
oklevelet, mint külföldi okmányokat a csehszlovák állam érvényesíti, természetesen
feltételekkel. Mégpedig egy nyelvvizsga letétele volt szükséges, a helyi hatóság belátása
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szerint hol ruszinul, hol ukránul, hol csehül kellett letenni. Kárpátalján ekkor 674 tanárból
379 tette le a hűségesküt a Csehszlovák Köztársaságra (Botlik 2005: 214).
A Kárpátalján élők először 1924-ben választhattak képviselőket a csehszlovák
parlamentbe. Összesen 16 párt állt sorban a képviselői és szenátori mandátumok
megszerzéséért. Első helyen a Csehszlovák Kommunista párt végzett 39,4%-kal, második
lett a Podkarptszka Rusz (Kárpátalja Csehszlovákiában Podkarpatszka Rusznak nevezett
terület volt) (Fedinec–Vehes 2010: 47) Őslakosainak Autonóm Pártja 11,1%-kal, a
harmadik a szavazatok 8,3%-ával a Szociáldemokrata Párt lett (Csanádi 2004: 81). Az
1927. október 16-án megtartott helyhatósági választásokon jól szereplő Magyar Nemzeti
Párt, a Magyar Keresztény-Szocialista Párt, és a Magyar Kisgazda Párt az 1929. október
27-én tartott parlamenti választásokon növelte előnyét. A Magyar Nemzeti Párt közel 30
ezer szavazatot kapott a nemzetgyűlési és szenátusi választásokon, úgy, hogy csak azok
szavazhattak, akik ekkorra megszerezték a cseh állampolgárságot (Csanádi 2004: 86).
1932-ben úgynevezett népfront alakult, melynek tagjai a kommunisták, a
szociáldemokraták, a cseh nemzeti szocialisták, a zsidó kereskedők és iparosok pártja
valamint a cionisták voltak. A népfront hívei létrehozták a magyarság kulturális mozgalma
ellensúlyozására a Beregmegyei Irodalmi és Műpártoló Egyesületet, amely előadásokat
tartott, nem nagy sikerrel (Csanádi 2004: 78).
A kor egyik legtöbbet szereplő publicistája R. Vozáry Aladár volt. Az általa
alapított és szerkesztett, Munkácson megjelenő lap az Őslakó Kárpátalja volt. Vozáryt a
csehszlovák hatóságok 1938 nyarán kémkedés és hazaárulás vádjával letartóztatták (Botlik
2005: 191). A kárpátaljai magyarság első a kisebbségi helyzetet teljes valóságban felmérő
és értékelő írója Tamás Mihály volt (S. Benedek 1996: 17). Simon Menyhértet tekinthetjük
az első kifejezetten kárpátaljai kisebbségi költőnek (Dupka – Horváth 1987: 39–40).
I. 3. A kárpátaljai magyar sajtó helyzete Magyarország részeként (1939-1944)
1938. november 2-án az első bécsi döntés értelmében Kárpátalja egy részét (Kárpátalja
1939-es visszafoglalása a Magyar Királyi Honvédség által végrehajtott katonai akció volt
1939. március 15-18. között, a függetlenségét március 14-én kikiáltó Kárpát-Ukrajna
ellen) (Fedinec–Vehes 2010: 106–107) Magyarországhoz csatolják és a határrendezés
miatt rengeteg nyomda megszűnt és a hírlapok száma ezzel párhuzamosan csökkent, így
a helyi sajtó szempontjából nem túlságosan bővelkedik eseményekben ez az időszak.
Több hetilap végleg megszűnt, voltak, amelyek napilappá alakultak, mint a Kárpáti
Magyar Hírlap, Kováts Miklós és Rácz Pál szerkesztésében. A Kárpáti Híradó szintén
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napilappá alakult és 1941-től Ungváron jelent meg, szerkesztője dr. Simon Menyhért
volt, de sok beleszólása nem volt a lap ügyeibe, mivel a kormány szócsöveként szolgált
(Apró–Paál szerk. 2014: 73).
Felújította működését a Gyöngyössi Irodalmi Társaság, amely már nem csak az
Ung vidékén szervezte kulturális rendezvényeit, hanem a térség egészében. A
visszacsatolást követő években a lapok hasábjain megszaporodtak a kulturális
eseményekről szóló beszámolók. Például 1939-ben országjáró körútra indították
államalapító István királyunk Szent Jobbját. A szent ereklyét díszes különvonat vitte körbe
egész Magyarországon. Minden állomáson százak, ezrek várták és köszöntötték. A
különvonat 1940 májusának második felében kereste fel Kárpátalja nagyobb városait
(Csanádi 2004: 118).
A háborús készülődés, a magyar hadiipar szükségleteinek kielégítése tovább
fokozta a már korábban meglévő nyers- és tüzelőanyag hiányt, ezért 1940 végétől
korlátozták a vasúti forgalmat. Egyre nehezebbé vált a lakosság élelmiszerellátása, a
lapokból arról olvashatunk, hogy a kormány csökkentette az élelmiszerjegyre járó kenyér,
cukor és zsír adagját. Kárpátalján a két világháború között a legolvasottabb lapok egyike a
Kárpáti Magyar Hírlap volt, Kováts Miklós szerkesztésében. 1944-ben volt a lap
fennállásának 25. évfordulója (Apró–Paál szerk. 2014: 73–77).
1918–1945 között Kárpátalján 35 nyomda működött. Ezek közül 20 kollektív
szerződés alapján, 15 pedig nem kollektív szerződés alapján működött. A cseh időszakban
Ungváron nyolc nagyobb nyomda működött (ezek közül a fontosabbak: Földesi Gyula
könyvnyomdája, Lám Elemér Rt., Állami Nyomda és a „Viktória” Nyomda),
Beregszászban öt (Karpathia, Merkur, Engel Gyula, Gelbermann Herman, Klein Sámuel)
és Munkácson hét (ezek közül a fontosabbak: Gross Testvérek, Róth Mór és társa,
„Pannonia”, „Kálvin”). Intézményes könyvkiadás Kárpátalján nem volt ebben az időben.
Az ungvári nyomdák közül néhány rendelkezett kiadói joggal, de csak tankönyveket
nyomtattak. Könyveket esetleg akkor nyomtattak, ha a szerző előlegezte a kiadás összegét.
A nyomdák inkább a heti- és napilapok kiadásával foglalkoztak. A Munkás Újság például
Ungváron a Skolnaja pomocsban (Iskolasegély Nyomda) jelent meg, az Új Közlöny és a
Keleti Újság a Lám Elemér Rt.-ben került nyomtatásra, a Magyar Gazdát pedig az Unió
Rt. adta ki (Apró–Paál szerk. 2014: 61).
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I. 4. A kárpátaljai magyar sajtó a Szovjetunió időszakában (1944-1991)
1944 őszén sorsfordító esemény ment végbe Kárpátalján, amit a szovjet fővárosban,
Moszkvában is megünnepeltek: 1944. október 18-án a szovjet hadsereg átkelt a
Kárpátokon, majd október 26-án megszállták Munkácsot, október 27-én pedig elfoglalták
Ungvárt (Fedinec–Vehes 2010: 214).
1944 novemberében megkezdődött a 18–55 év közötti magyar és német férfiak
elhurcolása, 1947 tavaszán indult meg az erőszakos kolhozosítás, ezzel együtt jöttek a
kulákperek, az egyházak elleni megtorlások, a katonakorú magyar férfiak elhurcolása a
Donyec-medence szénbányáiba (Botlik–Dupka 1991: 58).
1945. június 29-én aláírták Moszkvában a csehszlovák-szovjet szerződést, aminek
értelmében Csehszlovákia átadta Kárpátalját a Szovjetuniónak. Ezt követően a magyar
nyelvű sajtó kiadása azonnal megszűnt, a nyomdaipar állami vezetés alá került (Apró–Paál
szerk. 2014: 60).
1945 után Kárpátalja Szovjetunióhoz csatolását követően két megyei szintű hetilap
volt jelen. Az első 1945. december 5-től megjelenő Kárpáti Igaz Szó (továbbiakban:
KISZó) című lap, amely a kommunista Munkás Újság jogutódja. 1965-ig az ukrán
Zakarpatszka Pravda magyar nyelvű másolata volt, ami azt jelentette, hogy saját anyagot
nem közölhetett, és a tördelése is meg kellett egyezzen az ukránnal. Ennek ellenére a
napilap szerkesztősége az első magyar intézmény volt Kárpátalján a II. világháborút
követően. A magyarság kulturális életében fontos szerepet játszott, előadásokat és
kiállításokat szerveztek, itt jelenthettek meg irodalmi mellékletek és védnöksége alatt
alakult meg a József Attila Irodalmi Stúdió. Egészen a rendszerváltásig napilapként jelent
meg, majd hetente háromszor (kedd, csütörtök, szombat). Míg 1990-ben 40 ezres
példányszámban jelent meg, 1998-ra 8900-ra csökken (Csernicskó 1998: 116).
A második megyei szintű magyar nyelvű lap az ukrajnai kommunista ifjúsági
szövetség (Komszomol) lapja az ifjúság számára megjelent Kárpátontúli Ifjúság, amely a
Mology Zakarpattya magyar fordítása 1958-tól az 1992-es megszűnéséig, ma már csak
ukránul jelenik meg. Hetilapként került az olvasókhoz 10 ezres példányszámban. 19671971 között adott otthont a Forrás Ifjúsági Stúdiónak, amely fontos szerepet játszott a
kárpátaljai magyar irodalmi életben és a magyar kisebbség politikai érdekeit is próbálta
képviselni, ami miatt betiltották. A lap magyar változata a kárpátaljai magyar költők
verseit is közölte, a KISZó mellett ez volt az egyetlen publikálási lehetőség az irodalmárok
számára (Csernicskó 1998: 117).
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A fent említett megyei szintű lapok mellett három járási újság jelent meg magyar nyelven.
Az első, ami Beregszászban jelent meg 1945. december 2-tól a Vörös Zászló. 1991. január
1-től Beregi Hírlapként jut el az olvasókhoz. A lap magyar és ukrán nyelven jelent meg, az
ukrán a magyar fordítása. A KISZó önállósulásáig ez az egyetlen magyar nyelvű újság
Kárpátalján. 1992-ig hetente háromszor jelent meg 10 ezer példányban, majd pedig hetente
kétszer (csütörtökön és szombaton) 4100 példányban (Csernicskó 1998: 117).
A második járási lap Ungváron jelent meg 1957. március 1-től magyar nyelven a
Kommunizmus Fényei címmel, amely 1990-től Ung-vidéki Hírekként jut el az olvasókhoz.
A lap nem közöl saját anyagot, az ukrán változat fordítása. Eleinte hetente háromszor,
majd kétszer jelent meg, 3100-as példányszámból 700 magyar (Csernicskó 1998: 117).
Az utolsó járási lap 1957. március 27-től jelent meg Nagyszőlősön a Kommunizmus
Zászlaja címmel, amely szintén egy fordítás a Prapor Kommunyizmu című újságnak. 1990től már a Nagyszőlős-vidéki Hírek címmel nyomtatják, az eddigi heti három alkalom
helyett, két alkalommal, 4 ezer példányból 315 magyar nyelvű (Csernicskó 1998: 117).
A második világháború után indult meg a könyvkiadás Kárpátalján. A legfontosabb
könyvkiadó nyomda a Kárpátontúli Területi Könyv- és Lapkiadó, 1964 után pedig a
Kárpáti Könyvkiadó volt. A magyar tankönyveket ezt követően a Ragyanszka skola
(Szovjet Iskola) kijevi könyvkiadó ungvári szerkesztősége adta ki. 1976-tól pedig a Szovjet
Kárpátontúli Lapkiadóban történik a kárpátaljai hírlapok nyomtatása. Ezzel együtt három
kiadója lett Kárpátaljának 1976-ra (Sándor 1988: 89–101).
A 46 éven át tartó szovjet korszakot sajtótörténeti szempontból három jól
elkülöníthető korszakra oszthatjuk fel: az első korszak akkor vette kezdetét, amikor a vörös
hadsereg csapatai elfoglalták a vidéket. Az első magyar lap a Munkás újság volt. Sztálin
halálával még nem ért véget a korszak majd csak a magyar forradalom hatására, ekkor
indul a Magyar Televízió műsora is. A második korszak 1957–1958 tájékán kezdődött, és
az 1980-as évek közepéig, a Gorbacsov féle peresztrojkáig tartott. Ebben a korszakban
válik önállóvá a KISZó. A harmadik korszak a szovjet birodalom utolsó éveit foglalta
magába (Botlik 2003: 30–31).
I. 5. A kárpátaljai magyar sajtó helyzete a független Ukrajna részeként (1991–2019)
1991. augusztus 24-én Ukrajna Legfelsőbb Tanácsa elfogadta az állami függetlenséget
igazoló okmányt. 1991. december 1-re megerősítő népszavazást írtak ki. A résztvevők
90,3%-a az ország függetlensége mellett tette le a voksát. Ugyanezen a napon választották
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meg Ukrajna első elnökét Leonyid Kravcsukot, aki a szavazatok 61,59%-át szerezte meg
(Fedinec–Vehes 2010: 377).
1991. december 7-8-án a belorussziai Belovezsszkaja Puscsában Borisz Jelcin orosz
elnök, Leonyid Kravcsuk ukrán elnök és Sztanyiszlav Suskevics belorusz elnök
bejelentették, hogy a Szovjetunió megszűnik, helyét a Független Államok Közössége
(FÁK) vette át (Fedinec–Vehes 2010: 377).
A függetlenség első éveiben a napi-, heti- és havilapok, egyéb időszaki kiadványok
felölelték a társadalom szinte minden rétegét. 2007 közepéig Kárpátalján 441
sajtókiadványt

jegyeztek

be.

Azonban

ezeknek

a

különböző

tulajdonformájú

folyóiratoknak és újságoknak csak 10%-a jutott el rendszeresen az olvasóközönséghez.
Összesen egyszerre 136,1 ezer példányszám jelent meg. Ebből 111,5 ezer az előfizetőkhöz
került, 24,6 ezret pedig a kereskedelemben árusítottak. Sok folyóirat és lap csak azután
szűnt meg, hogy évekig egyáltalán meg sem jelent. A választási időszakokban jelent meg
sokféle kiadvány, amelyet hivatalosan bejegyeztek, a választási kampányok lezárultjával
azonban elhaltak. Az 1990-es években Kárpátalján a legolvasottabb napilapok a
Lembergben megjelenő, ukrán nyelvű Експрес [Express] és Високий Замок [Magas Vár],
valamint a Kijevben megjelenő orosz nyelvű Факты и комментарии [Tények és
kommentárok]. A megyei lapok közül a legolvasottabb a Новини Закарпаття [Kárpátalja
Hírei] (alapítva 1990-ben), valamint a magántulajdonban levő РІО (Реклама. Інформація.
Огляд новин) [RIO (Reklámok, információk, hírek)] (alapítva 1997-ben), Старий замок
– Паланок [Erődítmény] (alapítva 1998-ban) és Трибуна [Platform] (alapítva 2002-ben)
(Fedinec–Vehes 2010: 516).
Egy-egy időszak meghatározó sajtókiadványa volt a független Карпатський край
[Kárpáti Vidék] (1991–1993), a Срібна Земля [Ezüst Föld] (1992–1997), Срібна Земля –
Фест [Ezüst Föld – Feast] (1998–2004). Ezek a lapok messze maguk mögé utasították a
pártállami időkből örökölt, függetlenné vált lapokat, mint például a Закарпатська правда
[Kárpátontúli Igaz Szó] és a Молодь Закарпаття [Kárpátontúli Ifjúság] (Fedinec–Vehes
2010: 516).
Kárpátalján 19 állami fenntartású lap jelent meg: két megyei, 13 járási és négy
városi. A városi és járási lapok heti példányszáma elérte a 80 ezret (Fedinec–Vehes
2010: 516).
A megyei tanács és a megyei állami adminisztráció hivatalos lapja, a Новини
Закарпаття [Kárpátontúli Hírek] volt, ami a legnagyobb példányszámú kárpátaljai lap,
heti 20–30 ezer példányszámmal jelent meg ukrán nyelven. A lap tipikus példája a politikai
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konjunktúrának, ha váltás történt a megye vezetőjének személyét illetően, megváltozott az
írásmód, ahogyan a lap az eseményeket találta. A főszerkesztő személye azonban ritkán
változott (Fedinec–Vehes 2010: 516–517).
Korábban említettük, hogy milyen megyei és járási lapok jelentek meg. A
rendszerváltást követően két regionális magyar nyelvű lap jelent meg Kárpátalján. Az első
Beregszászban 1993. augusztus 17-től Szivárvány címen. A hetilap 300 példányban jelenik
meg, elsősorban a Beregszásziakhoz szól (Csernicskó 1998: 117).
A másik regionális lap a Szolyvai járás magyarságának íródott, 1995. január 3-tól a
Szolyvai Krónika címmel. Eleinte havonta, majd hetente jelenik meg (Csernicskó 1998: 118).
1997-ben jelent meg az első magyar nyelvű gazdasági illetve reklámújság
Kárpátalján, a BeregInfo (Csernicskó 1998: 118).
Kárpátalján hiányzik a napi sajtó. Az egyetlen ilyennek számító KISZó anyagi okok
miatt hetente háromszor, kedden, csütörtökön és szombaton jelenik meg.

A hosszú

jogfolytonosság nem vitatott, holott a lap történetében voltak kisebb-nagyobb szakadások.
Az 1990-es évek elején a kommunista párt betiltása után a címét megtartva a lapot
újraregisztrálták, és alapítója a megyei vezetés két szerve és a nem sokkal korábban alakult
Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) volt. A lap irányítását Balla László
nyugdíjba vonulását követően Behun János, majd Egressy György, végül Erdélyi Gábor
vette át. (Apró szerk. 2012: 203)
2005-ben a lap kettészakadt és egészen 2008-ig két külön újság jelent meg
ugyanazon a néven: a tulajdonosok a folytonosságot fenntartva megjelentették a régi, az
olvasók által feketének elkeresztelt KISZót, a szerkesztőségből kivált főszerkesztő és
csapata pedig új orgánumot indított ugyanezen a címen, a regisztrációs lapra nem, de a
fejlécre oda tűzve az "igazi" előtagot - a címsor színe után ezt az újságot a közönség zöld
KISZónak hívta. Az azonos név használatából ugyan keletkezett némi jogvita, ám ennek
nem lett semmilyen következménye. (Apró szerk. 2012: 204)
A ténylegesen semmilyen jogfolytonossággal nem rendelkező, 2005-ben minden
jogi előzmény nélkül alapított lap kezdettől a nagy múltú orgánum igazi és egyetlen
örökösének és folytatójának tartotta magát, a fekete KISZó 2008-as megszűnése óta ezt az
önmeghatározását nem is kérdőjelezi meg senki, így a jogfolytonossági kérdéseken
nagyvonalúan átlépve a kollektíva rendszeresen megünnepli az 1920-as alapítás kerek
évfordulóit. (Apró szerk. 2012: 204)
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Kárpátalján magyar nyelven 16 újság és folyóirat jelent meg összesen 30 ezer példányban,
ezzel kiszolgálva a 150 ezer kárpátaljai magyar sajtó iránti igényeit. Egyetlen más
kisebbség sem rendelkezett ilyen magas mutatókkal (Fedinec–Vehes 2010: 517).
Azt azért hozzá kell tennünk, hogy a kárpátaljai magyar nyelvű sajtó magyarországi
anyagi támogatás nélkül nem tudna megjelenni, amelyet az Illyés Közalapítvány biztosít a
szerkesztőségek számára. Ukrán állami támogatásban a KISZó, a Beregi Hírlap, az Ungvidéki Hírek és a Nagyszőlős-vidéki Hírek részesülnek. Ezek a lapok engedhetik meg
maguknak a postai terjesztést, így rendszeresen eljutnak az olvasóközönséghez. Ezekkel
ellentétben a többi sajtótermék csak társadalmi terjesztők révén jutnak el az olvasókhoz
(Csernicskó 1998: 119).
Román nyelven jelent meg a técsői ás rahói járási állami adminisztráció által
alapított Maramureşeni [Máramaros], és a magántulajdonban lévő Apşa [Apsa]. Ez a két
lap együttesen kétezer példányban jelent meg a 32 ezres kárpátaljai román kisebbség
számára (Fedinec–Vehes 2010: 517).
A 30 ezer orosz kisebbségnek több kétnyelvű (orosz és ukrán) lapja van, melyek
magánkiadásban jelentek meg, összesen 10 ezer példányban. Az 1990-es években a
legolvasottabb a Единство-плюс [Egység-plusz] című lap volt, amely pénzügyi
nehézségek miatt megszűnt, és mára a vezető orosz nyelvű lap a Європа-центр [Európaközpont] (Fedinec–Vehes 2010: 517).
Roma nyelven is jelent meg két újság és egy folyóirat magánkiadásban, összesen 3
ezer példányban (a 2001-es népszámlálás hivatalos adatai szerint Kárpátalján 14 ezer roma
lakos élt). Szlovák nyelven két lap jelent meg ezer példányban (a kárpátaljai szlovákok
lélekszáma nem éri el a hatezret) (Fedinec–Vehes 2010: 517).
A sajtókiadványok között tudományos,
sportújságok

is

találhatóak.

Különösen

oktatási,

figyelemre

irodalmi,

méltó

a

művészeti és

színes,

illusztrált

Культурологічні джерела, [Kulturális források], amely 2003 óta negyedévente jelenik
meg a megyei állami adminisztráció kulturális és művészeti főosztályának kiadásában
(Fedinec–Vehes 2010: 517).
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II. FEJEZET
A RENDSZERVÁLTÁS. A FÜGGETLEN UKRAJNA LÉTREJÖTTE
A független Ukrajna kikiáltását számos politikai folyamat előzte meg. Hogy teljes képet
tudjunk adni a Szovjetunió felbomlásáról és ezáltal a független Ukrajna létrejöttéről
röviden

beszélnünk

kell

Mihail

Szergejevics

Gorbacsov

(1985-1991)

politikai

tevékenységéről. A fiatalnak számító Gorbacsov az SzKP 1986-ban lezajlott XXVII.
kongresszusán vezette be a peresztrojka (átalakítás), glasznoszty (nyíltság) és az
uszkorenyije (a gazdasági fejlődés gyorsítása) intézkedéseit. Célja ezzel a párt és az állam
gazdaságának a megreformálása volt (Németh 2005: 277–278).
A peresztrojka a szovjet gazdaság átalakítását célozta meg, amelynek alapja a
termelői önigazgatás és az önálló elszámolás volt, a piaci viszonyokat is ezen keresztül
közelítették meg. A tőkepiacot azonban nem irányozták elő és nem készítettek terveket a
tőzsde valamint a részvénypiac bevezetésére és a hitelekből származó profitokra sem. A
piacot a kormány által szabályozottként fogták föl, de ők sem tudtak szakítani a
kommunista hagyományokkal. 17 millió embert érintett az irányításuk, amely az
összmunkaerő 15%-a volt (Németh 2005: 278).
1988-tól újabb kísérletek történtek a központi irányítás piaci mechanizmusokkal
elérendő gyengítésére, ami az önálló gazdasági elszámolás volt. A tulajdon kérdésének
tisztázatlansága miatt a vállalatok igazgatói túl nagy önállósághoz jutottak, ami ellentétben
állt a termelői önigazgatással. A peresztrojka nem tudott sikereket felmutatni gazdasági
téren (Németh 2005: 278).
A glasznoszty kiszélesítette a demokratikus jogokat. A párt hatalmának
demokratizálása érdekében újraválasztották a Legfelsőbb Tanácsot, majd létrehozták az
államfői tisztséget és kinevezték Gorbacsovot a Szovjetunió elnökének (Németh 2005:
278).
A nyugati nagyhatalmak pozitívan fogadták a reformokat, azonban a népnek
gazdasági hanyatlást kellett átélnie. A kiürült üzletek tömeges sztrájkmozgalmakhoz
vezetett, aminek következtében a párt szerepe fokozatosan gyengült. A Borisz Jelcin által
vezetett demokratikus ellenzék az SzKP 1990-es XXVIII. kongresszusán kilépett az SzKPből. 1990-ben választották meg Jelcint az Oroszországi Föderáció elnökévé, aki követelte a
függetlenséget, amit összekapcsolt a piacgazdaság reformjával és a privatizáció
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véghezvitelével. A nézetkülönbség miatt a Szovjetunióban bomlási folyamat kezdődött
(Németh 2005: 278–279).
Jelentős szerepe volt a folyamatok felgyorsításában az azeri-örmény konfliktusnak,
amelyet csak szovjet katonai beavatkozással tudtak megfékezni. A balti térségben a
nemzeti függetlenség, a piacgazdaság és a demokrácia jegyében a rendszer megdöntését
követelték (Németh 2005: 279).
1991 elején Litvániában népszavazást rendeztek, amely kimondta a Szovjetuniótól
való elszakadásukat, nem sokkal később Lettország is kilépett az unióból. Ez év tavaszán
Gorbacsov népszavazást írt ki, ahol a lakosság többsége a Szovjetunió fenntartása mellett
voksolt. Kivéve a balti államokat, ott megtagadták a népszavazás megrendezését. Ukrajna
esetében a szavazók 80%-a kívánt a Szovjetunión belül maradni (Németh 2005: 279).
Az állam azonban nem tudta a jólétet fenntartani, a fegyverkezési verseny
költségeit a lakosságra hárították. Miközben Gorbacsov a Krím félszigeten üdült,
puccskísérletet hajtottak végre. Ezt követően 1991. augusztus 24-én, miután megérkezett
Gorbacsov Moszkvába lemondott a pártfőtitkárságáról (Németh 2005: 279).
1991. december 8-án a belorussziai Belovezsszkaja Puscsában Borisz Jelcin orosz
elnök, Leonyid Kravcsuk ukrán elnök és Sztanyiszlav Suskevics belorusz elnök
bejelentették, hogy a Szovjetunió megszűnik, helyét a Független Államok Közössége
(FÁK) vette át (Fedinec–Vehes 2010: 377).
1989-ben foglalták törvénybe az ukrán nyelv állami státuszát ez volt az első lépés
az ország függetlenedése felé (Csernicskó 2013: 234). Az Ukrajna függetlenségét igazoló
okmányt 1991. augusztus 24-én fogadta el Ukrajna Legfelsőbb Tanácsa. A geopolitikai
térképen gyökeres változások történtek, mivel a szovjet tagköztársaságok önálló államokká
váltak. Ukrajna függetlenségét sorra ismerték el a külföldi államok: 1991. december 2-án
Lengyelország és Kanada, december 3-án Magyarország, december 4-én Litvánia és
Lettország, december 5-én Oroszország és Bulgária, december 19-én Svédország,
december 24-én Norvégia, december 25-én az USA (egy év alatt 140 állam ismerte el a
független Ukrajnát) (Fedinec–Vehes 2010: 377-378).
1992-ben hagyta jóvá Ukrajna Legfelsőbb Tanácsa az állami jelképeket: az ország
himnuszát, nem sokkal később pedig a kék-sárga állami zászlót és a háromágú szigony
alakú állami címert (Fedinec–Vehes 2010: 378).
Az említett folyamatok természetesen a sajtóban is komoly helyet kaptak, s így a
politikai változások mellett bekövetkező nyelvi változások is jól nyomon követhetők
ezáltal.
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III. FEJEZET
SZLÁV LEXIKAI ELEMEK A VÖRÖS ZÁSZLÓ (BEREGI HÍRLAP)
1990-1991 ÉVI LAPSZÁMAIBAN
A Vörös Zászlónak (később Beregi Hírlap), ahogyan az összes megjelenő sajtóterméknek a
legfontosabb feladata természetesen az információközlés, és ez nem csak az újonnan
megjelenő lapszámokra vonatkoztatva értendő. 1945. december 2-től jelenik meg a Vörös
Zászló (lásd 1. számú melléklet), 1990 végéig ezen a néven, azonban 1991-től Beregi
Hírlap (lásd 2. számú melléklet) címmel jelent meg. A Vörös Zászló nevének
megváltoztatását az 1990. évi 130. számban teszik közzé. A járási tanács ülésszakaszán
született meg a döntés a lap új nevéről. A Beregi Hírlap javaslatot találták jónak a városi és
járási tanács képviselői. Az ezt követő lapszámokban a Vörös Zászló után zárójelben
megjegyzik, hogy a következő évtől Beregi Hírlap néven fog megjelenni. Az elmúlt közel
száz év során megjelent lapszámok az akkori hírek közlése révén történelmi forrásként is
funkcionáltak. Ezen túl pedig jól tükrözik az adott korszakok nyelvhasználati sajátosságait
is, mely a hatalomváltásokkal egyetemben igen sokszínű képet mutat.
Elég itt a legalapvetőbb dolgokra, a településnevek használatára gondolni.
Kárpátalja magyarlakta települései történelmi magyar nevüktől megfosztva a sajtóban
megjelenő írásokban évtizedeken át az oroszosított nevükön voltak említve.
A Szovjetunió idején a közigazgatási egységek, a rendszerhez kapcsolódó
szervezetek, illetve az azokhoz kapcsolódó bizonyos tisztségek megnevezése a hivatalos
(szláv) elnevezéseik alapján sajátos formában jelentek meg a helyi sajtóban is. A
Kárpátalján ilyen formában is könnyen azonosítható intézmények és szervezeti egységek
nevei Magyarországon nem, vagy esetleg más formában ismertek és használatosak.
A regionális hatások természetesen más formában is megmutatkozott. A
személynevek használata ugyancsak illeszkedett a szláv hagyományokhoz. Így a magyar
szokás szerint vezeték- és keresztnév formájában megjelenő személynevek mellett
rendszeresen találkozni az újságok hasábjain a kereszt- és apai névből álló formákkal is.
III. 1. A szláv nyelvi hatás a kárpátaljai magyar kisebbség nyelvében
A kárpátaljai magyarok attól függetlenül, hogy egy tömbben élnek nyelvükben mégis
érvényesek a másodnyelvi hatások (Gazdag 2010a: 37). A szláv lexikai elemek nem csak
élőbeszédben vannak meghonosodva, hanem az írott nyelvben is használatosak (Gazdag
21

2018: 99). A kárpátaljai magyar sajtóban a szláv lexikai elemek használata nem egységes,
így többféle megjelenési formája van (Gazdag 2013: 33).
Az, hogy miért van hatással a szláv nyelv a kárpátaljai magyar kisebbség nyelvére,
történelmi, nyelvi, gazdasági és politikai okai vannak. A magyarok a történelem folyamán
szoros gazdasági kapcsolatban álltak a ruszin lakossággal. A ruszinok a Tiszán tutajok
segítségével úsztatták le a fát, amit a magyar lakosság megvett, emellett különböző
fafaragásokat is vásároltak (Gazdag 2010a: 38).
Fontos volt még továbbá, hogy a ruszin lakosság a Rákóczi szabadságharcban
(Gazdag 2010a: 38) és az 1848-1849-es forradalom és szabadságharcban a magyar
lakossággal harcolt az ellenség ellen, majd pedig a szabadságharc leverése után más
nemzetiségekkel ellentétben nem követtek magyarellenes politikát (Marosi 2010: 76). Ezek
segítették elő mindkét nemzetiség kultúrájának gazdagodását, ezt tükrözi a két nép
szókincse is (Gazdag 2010a: 38).
Már a trianoni békediktátum előtt is itt volt a magyar nyelvterület peremvidéke,
azonban az elszakítottság miatt megváltoztak a nyelvi kapcsolatok az anyaország és
Kárpátalja között, és az itt lévő nyelvi konzervatizmus még erősebb lett. Ezek a tényezők
segítették elő, hogy bizonyos szinten a kárpátaljai magyar nyelv eltér a magyarországitól
(Gazdag 2010a: 38).
Kárpátalján számos nemzetiség él egymás mellett, ezért a többnyelvűség
természetes dolog. Az, hogy a magyar nemzet Kárpátalján kisebbségként él számos nyelvi
következményekkel járt, például csak korlátozott helyeken használhatják anyanyelvüket,
van ahol az államnyelv használatára kényszerülnek. A kétnyelvűség a következménye a
szókölcsönzésnek, de nem csak szavak, hanem más nyelvi elemek is kölcsönözhetőek
(Gazdag 2010a: 38). A kölcsönszavak azok az idegen elemek, amelyek eredeti vagy
hasonló hangalakkal került át a nyelvbe, mindemellett a tükörfordítás és a
jelentéskölcsönzés által bekerült szavak is ide tartoznak. Ahhoz, hogy egy másik
nyelvből egy szót átvegyünk, az átvevő közösségnek ismernie kell az átadó nyelvet, vagy
nem értenék a szavak jelentését (Gazdag 2010a: 39).
Mielőtt tovább haladnánk tisztáznunk kell a nemzetiségek helyzetét. Kárpátalján a
nemzetiségek jogállását három dokumentum határozza meg, melyek többek között
kimondják, hogy az itt élő nemzetiségek az ukrán néphez tartoznak. Lehetőség van a
nemzetiségi nyelvek, kétnyelvű feliratok és a nemzeti jelképek használatára. Számos
település visszakapta történelmi nevét és sok magyar vonatkozású emléktáblát valamint
szobrot állítottak fel (Fedinec 2008: 346).
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A magyarok Ukrajna lakosságának 0,3%-át teszik ki. 1989 előtt nem volt politikai
szervezetük, így a szellemi, politikai teret a kulturális élet jelentette. 1989-ben alakult meg
a legnagyobb létszámú érdekvédelmi szervezet a KMKSZ (Kárpátaljai Magyar Kulturális
Szövetség), amely feladatának tartja a magyarság képviseletét nem csak kulturális, hanem
politikai téren is (Fedinec 2008: 346-347).
1994-ben jött létre a KMSZF (Kárpátaljai Magyar Szervezetek Fóruma), amely a
KMKSZ-ből kivált és vele egyet nem értő egyesületeket tartalmazta. Véleményük szerint a
magyarságot úgy lehet hatékonyan képviselni, ha együttműködnek az ukrajnai politikai
erőkkel. A KMFSZ Ungváron folytatta tevékenységét, míg a KMKSZ Beregszászban. A
KMFSZ szerepét átvette az UMDSZ (Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség), amelyet
1991 októberében hozott létre a KMKSZ, a Lvovi Magyarok Kulturális Szövetsége és a
Magyarok Kijevi Egyesülete (Fedinec 2008: 347).
A kultúra területén lényeges változások történtek. Megnyíltak az 1990-es évek
elején az óvodák, az állami iskolák mellett felekezetiek is létesültek, több szakiskolában
indítottak magyar csoportot, és megnyílhatott az államilag akkreditált, elsősorban magyar
finanszírozású II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola. 1990-ben alakult meg a
Kárpátaljai Magyar Festő- és Iparművészek Révész Imre Társasága. 1994 óra működik
az Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház. Színesebbé vált a kárpátaljai magyar sajtó
(Fedinec 2008: 350).
Kárpátalján a nyelvi közösségek különböző módon érintkeznek. A közeledés
következtében elsőként a szócsere a megfigyelhető, majd amit a kulturális értékek cseréje
követ. A történelmünk folyamán nagy számban kölcsönöztünk idegen elemeket. Ezek
lehetnek lexikálisak, morfológiaiak, szintaktikaiak és fonetikaiak is. Nem csak itt
figyelhető meg ez a jelenség, különböző népek állandóan érintkeznek egymással, aminek
az eredménye, hogy új szavak kerülnek egymás nyelvébe (Gazdag 2010a: 39).
Azt ki kell emelnünk még azonban, hogy a magyar szókincs legtöbb idegen eredetű
elemét a szláv jövevényszavak teszik ki. Attól, hogy a szláv hatás nyelvünkre nagy volt,
külön-külön a szláv nyelvek nem gyakoroltak nagy hatást a magyarra. A legrégebbi szláv
jövevényszavaink esetében sem tudjuk eldönteni sok esetben, hogy a szláv nyelvek melyik
csoportjából származik. A pontos megfogalmazás érdekében fontos tisztáznunk, hogy a
magyar nép nem érintkezett az ősszlávokkal, tehát ez nem is szláv, hanem orosz, bolgár,
szerb, horvát és tót illetve szlovén hatásról kellene beszéljünk. Azonban ez a széttagolás
sokszor nem lehetséges, egyes esetekben tudjuk, hogy az adott szó milyen jövevény lehet,
de többségben ezt nehéz megállapítani (Zoltán 2014: 205).
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III. 2. A kutatás eredményei
III. 2. 1. Névhasználati sajátosságok
Ahogy korábban említettük a településnevek, a Szovjetunió idején a közigazgatási
egységek, a rendszerhez kapcsolódó szervezetek, illetve az azokhoz kapcsolódó bizonyos
tisztségek megnevezése és a személynevek használata ugyancsak illeszkedett a szláv
hagyományokhoz.
A trianoni békediktátum következtében megváltozott Kárpátalja helyzete, mely sok
tekintetben hozott új változásokat magával, így a névhasználatban is, és ez bizonyos
mértékben napjaink névhasználatára is hatást gyakorol.
Ahogy korábban említettük a kárpátaljai magyar több állam állampolgárává vált
úgy, hogy a házat el sem kellett hagynia. Kovács Sándor úti olvasmányában így vélekedik:
„Kárpátalján az első világháborút követően végbement politikai és történelmi változások a
Guinness-könyvbe illőek. A XX. században 17 különféle államalakulatot vagy államformát
ért meg vidékünk.” (Kovács 1999: 24).
A kárpátaljai magyarság szociolingvisztikai helyzetének megváltoztatásában a
következő politikai korszakok hoztak kisebb-nagyobb fordulatokat:
 1918-ig az Osztrák-Magyar Monarchia
 1918-1938 Csehszlovák Köztársaság
 1939-1945 Magyar Királyság
 1945-1991 Szovjetunió - Ukrán Szovjet Szocialista Köztársaság (USzSzK)
 1991-től Ukrajna (bővebben lásd Kovács 1999: 24, Fedinec 2002: 39–40, és Vörös
2004: 49).
A változások velejárója volt az államnyelv megváltozása, ami magával vonta a
hivatalos

nevek,

személynevek

átírását

is,

illetve

az

adott

nyelvre

jellemző

névhasználatának a bevezetését és kötelezését.
Az első változás a csehszlovák időkben érte az itt élő magyarságot. Az új névváltozat
használata, nem minden esetben volt egységes, mivel a hivatalossá vált fordított sorrend
mellett a mindennapokban és az ügyintézések során többnyire a magyaros névformát
használták, esetleg a keresztnév csehszlovák változatát tűntették fel (Kovács 2011).
1938-ban az itt élő lakosság ismét hatalomváltást élhetett meg, de ez még pozitív
volt. Újra magyar lett az államnyelv és az ügyintézésnek a nyelve is. Formai szempontból
pedig ismét névváltást kellett megélniük. 1945-től ismét új állam része lett Kárpátalja, a
Szovjetunió kötelékébe került.
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A Szovjetunióban törvények által szabályozták az anyakönyvezést. Az újszülött állami
anyakönyveztetésénél a jegyző nemzetiségtől függetlenül minden nevet államnyelvi
formára változtatott, vagyis oroszosított. Így lett a magyar Andrásból Andrej, az
Erzsébetből Elizaveta (Kovács 2008: 1-6). A szovjet állampolgárok minden személyes
iratban az anyakönyvezett személyt, függetlenül attól, hogy melyik nemzethez tartozott,
hogy annak a nemzetnek milyen névviselési szabályai voltak, az utóneveket a hivatalos
okmányokban csak cirill betűs írásképben, az orosz személynévhasználat szabályai szerint
tehát: családnév, utónév és apai név alakban jegyezték be. Ez azt jelenti, hogy Nagy Béla,
akinek apja Nagy Sándor, a hivatalos írtatokban Nagy Béla Sándorovicsként vagy
Alekszandrovicsként szerepel. Ez a három elemből álló névváltozat vált kötelezővé
valamennyi Kárpátalján élő magyar számára, és ez a háromelemű névforma szerepel az ez
idő alatt ukrán állampolgárokká vált kárpátaljai magyarok személyes dokumentumában,
mind a mai napig, csak ma már ukrán nyelven (Csernicskó 1997, Beregszászi–Csernicskó
2003: 158-163, Beregszászi–Csernicskó 2010: 103-106).
III. 2. 1. 1. Személynévhasználat
A társadalom és a nyelvhasználat szoros kapcsolatára a névadás területén is számos
bizonyítékot találunk: „A tulajdonnév-használat társadalmi meghatározottsága általában
nagyobb, a neveknek a társadalmi tényezőkkel való kapcsolata pedig nyilvánvalóbb, mint a
közszavaké” (Kiss 1995).
A névadás az egy általános emberi tulajdonság. Minden ember megnevezi
környezetét, a táját, annak részeit, az állatait, még a tárgyait is. A névadás funkciója a
közösséghez

való

megkülönböztetése.

tartozás,

az

egyénítés,

A tulajdonnevek

az

kialakulása

egyik

ember

valószínűleg

a

másiktól

egykorú

való

lehet

a

beszédkészséggel (Hajdú 2003).
A névhasználatot nagymértékű változékonyság jellemzi. Minden nyelvnek megvan
a sajátos névhasználata. A névkészlet változatossága a névváltozatok sokasága is utal.
Baukó János szerint a névhasználatot befolyásoló főbb tényezők közé sorolható az idő-tértársadalom hármas dimenziója (Baukó 2015).
Az idők folyamán a névdivat állandó mozgásban van. Bizonyos nevek
archaizálódnak, és vannak újonnan keletkezettek is. Az egyént életévétől függően eltérően
szólíthatják, és különböző közösségek tagjaként eltérő megszólításokkal illethetik. Az
egyéni névkincsen belül megkülönböztethetünk aktív vagyis gyakran használatos
tulajdonneveket és passzív azaz ismert, de a mindennapokban nem használatos nevek
25

réteget. A tér dimenziója, a területiség nagy mértékben befolyásolja az eltérő
névhasználatot a világ különböző részein és egy állam határain belül is. Például egy adott
területen élő kisebbség másképpen használhatja a neveket, mint a többségi egységes
nyelvet beszélő közösség. A nevek egyfajta kapocsként kötik össze az embereket azzal a
társadalommal vagy csoporttal, amelybe beleszületett (Baukó 2015).
Vincent Blanár a tulajdonnév egyik fő funkciójaként említi a társadalmi
meghatározottságú identifikációt, mivel elsősorban a társadalmi tényezők azok, amelyek
befolyásolják a névrendszer változásait (Blanár 1996).
Hajdú Mihály szerint: „a névtan olyannyira összefonódott a szociolingvisztikával
(és a szociológiával), hogy elképzelhetetlen bármilyen jellegű jelenkori (de akár történeti)
vizsgálat is a külön-külön kidolgozott, de egymáshoz nagyon nagymértékben hasonlító
módszerek alkalmazása nélkül” (Hajdú 2003: 40).
A társadalom és nyelvhasználat összefonódását a szociolingvisztika kutatja, amely
érinti a tulajdonnév-használat témakörét is (Kiss 1995: 278–287).
Az 1980 szeptemberében Veszprémben tartott III. Magyar Névtudományi
Konferencia először állította előtérbe a társadalom és névhasználat összefüggéseinek
tárgyalását (Hajdú – Rácz 1981). Némely szerzők közelebbről is megvizsgálták a
szocioonomasztika (Baukó 2011), ezen belül is a helynév-szociológia (Győrfy 2013)
kutatási területeit.
A szocioonomasztika kutatási területei közé tartozik:


névpolitika (a névhasználatot érintő törvényekkel foglalkozik),



a névtervezés (a tulajdonnevek

használatának tervezésével,

problémáival

foglalkozik),


a kisebbségi névhasználat (a nemzeti kisebbségek, etnikumok névhasználatának
sajátosságait kutatja),



a névváltoztatás (a tulajdonnevek hivatalos úton való megváltoztatása),



a névkontaktológia (a nyelvi kontaktusokból eredő névtani kérdéseket vizsgálja),



a névdivat (általában tömeges méretűvé váló, társadalmi indítékú azonos vagy
hasonló viszonyulás a tulajdonnevekhez),



a névattitűd (az egyes embereknek, illetve csoportjainak nevekkel szembeni
beállítottságát, hozzájuk való viszonyulását, róluk kialakult értékelő jellegű
vélekedését jelöli).
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A szocioonomasztika a névhasználat és az életkor, felekezetek, nemek, csoportok,
társadalmi rétegek stb. kapcsolatrendszerét kutatja (Baukó 2015).
A szófaji felosztás szempontja szerint három nagy szófaji kategóriát különítenek el:
alapszófajok, viszonyszók, mondatszók. Ezen három nagy kategórián belül több
alcsoportot különböztetünk meg (Csenicskó–Karmacsi 2008).
Az alapszófajokon belül, található a névszók csoportja, ahová több szófaj került
besorolásra, mégpedig a köztük lévő hasonlóságok alapján. A névszó valóságos vagy
elvont dolognak, fogalomnak, ezen megfigyelhető tulajdonságnak és mennyiségnek a neve,
illetve ezen nevek helyettesítője. A névszók további négy csoportra bomlik: főnév,
melléknév, számnév és névmások (Csenicskó–Karmacsi 2008).
A főnév olyan alapszófajú szó, amely élőlényt, élettelen tárgyat (szubsztanciát),
gondolati és elvont dolgot jelent, illetve ezek fogalmát jelöli. A főneveknek jelentésük
szerint két csoportra oszthatjuk: konkrét és elvont főnév. A konkrét főnevet további két
csoportra osztjuk: köznévre és tulajdonnévre. A tulajdonnév valakinek vagy valaminek a
saját, külön neve, amely azonosításra, identitifikációra szolgál (Csenicskó–Karmacsi 2008).
A tulajdonneveknek csoportja több részre osztódik, ezek: személynév, állatnév,
intézmény név, földrajzi név, cím és márkanév (Jászó 2007). Ezen felsoroltak közül a
földrajzi nevek alkotják a legnagyobb terjedelmet a földrajzi nevek közzé soroljuk a
világrészek, országok, államok, tájegységek, közigazgatási egységek, települések,
településrészek, utcák, utak, terek, természetes táji alakulatok, építmények, külterületi
egységek stb. nevei (Csenicskó–Karmacsi 2008). A földrajz névanyag legnagyobb részét a
bel- és külterületi nevek teszik ki (Jászó 2007).
A kutatás első részében a Vörös Zászló (Beregi Hírlap) 1990-1991-es
évfolyamának a személynévhasználatát fogjuk vizsgálni. Meg kell jegyeznünk, hogy úgy,
mint az 1990-es, mint az 1991-es évfolyam esetében az apai nevek többsége a
népképviselők beregszászi városi tanácsa képviselőjelöltjeinek beregisztrálása alatt
olvasható (lásd az 3. melléklet).
A Vörös Zászló (Beregi Hírlap) 1990-1991-es lapszámaiban szereplő apai
utóneveket táblázatba gyűjtöttük össze. Az 1. táblázat a 10 leggyakoribb név előfordulásait
mutatja. A nevek gyakoriságuk alapján kerültek bele, a leggyakoribbtól haladva csökkenő
sorrendben (a teljes listát lásd a 4. számú mellékletben).
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1. táblázat: A leggyakrabban előforduló apai nevek

Magyar név

Apai utónév
Előfordulás
Hímnemben
száma
Ivanovics

88

Jánosovics

4

Mihajlovics

62

Vaszilijevics

52

Vaszilijovics

13

Joszipovics

43

Józsefovics

4

Jurijevics

34

Sztyepanovics

33

Sztepanovics

4

Sztefanovics
Istvánovics
Alekszandrovics
Olekszandrovics

2
2
28
5

Sándorovics

18

Nyikalojevics

29

Mikolajovics

5

Péter

Petrovics

23

Béla

Bélovics

20

János

Mihály
László

József

György

István

Sándor

Miklós

Ivanovna
Ivanyivna
Jánosovna
Jánosivna
Mihajlovna
Mihajlivna
Vasziljevna
Vaszilivna
Lászlovna
Joszipovna
Joszipivna
Joszifovna
Józsefovna
Jurijevna
Jurijivna
Sztyepanovna
Sztyepanivna
Sztepanovna

Előfordulás
száma
67
36
7
2
32
18
39
14
2
36
16
1
1
12
7
28
3
2

Sztepanyivna

10

Istvánovna
Alekszandrovna
Olekszandrivna
Sándorivna
Sándorovna
Nyikolajevna
Nyikolajivna
Miklósovna
Petrovna
Petrivna
Bélovna
Bélivna

1
43
17
2
2
23
1
1
29
4
12
4

Nőnemben

A táblázat alapján jól látszik, hogy az 1990-ben és az 1991-ben nyomtatott lapszámokban az
apai nevek ugyanúgy használatosak. A későbbi évek lapszámaiban ezeknek száma csökken.
Ezek az adatok első ránézésre talán semmitmondónak tűnhetnek, ugyanakkor névtani
szempontból mégis kiemelkedő jelentőségűnek tekinthetjük őket, hiszen azon túl, hogy
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igazolják a kárpátaljai magyarok körében is az apai név használatát, azt is jól mutatják,
hogy az adott időszak középkorú férfijai körében, az újság anyagai alapján melyek voltak a
leggyakrabban viselt keresztnevek. Ezeket az adatokat pedig akár egy külön kutatás
keretében össze is lehet vetni más korszakok adataival vagy akár az anyakönyvekben
szereplő névjegyzékekkel is. Bár utóbbi esetben nyilvánvalóan csak viszonylagos
pontosság érhető el, hisz nem lehet azt tudni, hogy az említett személyek szülei pontosan
mikor is születtek.
Ha alaposan szemügyre vesszük a listát, akkor láthatjuk, hogy a nevek mindegyike
több alakváltozatban szerepel benne, s akadnak olyan névváltozatok is, amelyek
egymáshoz képest csupán minimális eltérést mutatnak. Ennek oka az orosz és ukrán
nyelvhasználatból adódó eltérések. Ennek legjobb példáit a következő idézetek
segítségével szemléltethetjük:
István
 „… az 1953-as születésű Kenéz Iván Sztyepanovics, a járási belügyi osztály körzeti
fő felügyelője, az SZKP tagja, beregszászi lakos…” [Vörös Zászló. 1990. február 14. 14.
szám. 3. old.]
 „… Miért nem veri félre a harangot Sztepan Sztepanovics…” [Beregi Hírlap.
1991. augusztus 13. 93. szám. 2. old.]
 „… Baranyi Etel Istvánovna könyvelő a Lenin Útja Kolhoz megbízottainak gyűlése
részéről…” [Vörös Zászló. 1990. január 20. 9. szám. 4. old.]
 „… A bizottság titkára: Kotner Klára Sztepanovna áruszakértő, a járásközi
árulerakat munkaegyüttese részéről…” [Vörös Zászló. 1991. május 22. 59. szám 3. old.]
 „… A bizottság titkára: Tóth Anna Sztepanyivna, a 9. sz. általános iskola
pedagógusa…” [Beregi Hírlap. 1991. október 17. 120. szám. 1. old.]
 „… A bizottság titkára Fejér Klára Sztyepanovna, a 4. sz. középiskola
pedagógusa…” [Beregi Hírlap. 1991. február 14. 21. szám. 1. old.] Vö. „… A bizottság
titkára: Fejér Klára Sztyepanivna, a 4. sz. középiskola pedagógusa…” [Beregi Hírlap.
1991. október 17. 120. szám. 1. old.]
Sándor
 „… Benke Sándor Sándorovics kolhoztag a Lenin Útja Kolhoz megbízottainak
közgyűlése részéről…” [Vörös Zászló. 1990. január 20. 9. szám. 4. old.] Vö. „… Benke
Sándor Olekszandrovics, a Lenin Útja Kolhoz tagja; Benke József Sándorovics, a Lenin
Útja Kolhoz brigádvezetője…” [Beregi Hírlap. 1991. október 17. 120. szám. 2. old.]
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 „… Csulák Tibor Alekszandrovics kolhoztag, az Út a Kommunizmushoz Kolhoz 3.
sz. brigádjának közgyűlése részéről…” [Vörös Zászló. 1990. január 20. 9. szám. 3. old.]
Vö. „… Csulák Tibor Olekszandrovics, a Kalász Agrárcég tagja…” [Beregi Hírlap. 1991.
október 17. 120. szám. 2. old.]
Ferenc
 „… Szremenyak Vaszilij Fjodorovics marós, a kísérleti üzem munkaegyüttese
részéről…” [Vörös Zászló. 1990. január 20. 9. szám. 2. old.]
 „… Jánosi Ferenc Ferencovics kolhoztag az Engels Kolhoz munkaegyüttese
részéről…” [Vörös Zászló. 1990. január 20. 9. szám. 4. old.] Vö. „… Jánosi Ferenc
Fedorovics, a kaszonyi községi tanács földrendezője…” [Beregi Hírlap. 1991. október 17.
120. szám. 4. old.]
 „… Tóth Valéria Fjodorovna, a Muzsalyi Szovhozüzem pénztárosa…” [Beregi
Hírlap. 1991. január 21. 14. szám. 1. old.]
 „… Rajó Kornélia Ferencovna, a Kárpátontúli Agráripari Tudományos Termelési
Kutatóintézet laboránsa…” [Beregi Hírlap. 1991. február 14. 21. szám. 2. old.] Vö. „… A
bizottság tagjai: Rajó Kornélia Ferencivna, a tudományos kutatóintézet laboránsa…”
[Beregi Hírlap. 1991. október 17. 120. szám. 2. old.]
 „… A bizottság titkára Béres Edit Fedorovna, a Bátyúi Középiskola
pedagógusa…” [Beregi Hírlap. 1991. február 14. 21. szám. 2. old.]
 „… A bizottság tagjai: Mester Klára Fedorivna, a Beregi Középiskola
pedagógusa…” [Beregi Hírlap. 1991. október 17. 120. szám. 2. old.]
András
 „… az 1958-as születésű Perevuznik Vlagyimir Andrejevics, az egészségügyi
szakiskola előadója, pártonkívüli, beregszászi lakos…” [Vörös Zászló. 1990. január 23. 10.
szám. 3. old.]
 „… az 1963-as születésű Cseh András Andrásovics, a Csapajev Kolhoz sofőrje, az
SZLKISZ tagja. jánosi lakos…” [Vörös Zászló. 1990. január 25. 11. szám. 4. old.]
 „… Alekszejev Mihajlo Andrijovics, a 2. sz. középiskola pedagógusa…” [Beregi
Hírlap. 1991. október 17. 120. szám. 1. old.]
Béla
 „… A bizottság elnökhelyettese Kósa Jolán Bélovna, a Vörös Zászló Kolhoz
könyvelője…” [Beregi Hírlap. 1991. február 14. 21. szám. 2. old.] Vö. „… Kósa Jolán
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Bélivna, a Vörös Zászló Kolhoz könyvelője…” [Beregi Hírlap. 1991. október 17. 120.
szám. 2. old.]
 „… A bizottság tagjai: Borbély Ibolya Adalbertivna, a 4. sz. középiskola
pedagógusa…” [Beregi Hírlap. 1991. október 17. 120. szám. 1. old.]
 „… Cserlenyak Magdolna Adalbertovna, a 6. sz. általános iskola pedagógusa…”
[Beregi Hírlap. 1991. február 14. 21. szám. 1. old.] Vö. „… Cserlenyak Magdolna
Adalbertyivna, a 6. sz. általános iskola pedagógusa…” [Beregi Hírlap. 1991. október 17.
120. szám. 1. old.]
Fontos lehet megjegyezni azt is, hogy az említett -vics hímnemű és -ivna/-ovna
nőnemű alakok mellett az apai nevek használatában előfordul még egy a magyar nyelv
hangzásához igazodó -é birtokjeles változat is: azaz találhatunk olyan névváltozatokat is,
melyben az apai név az alábbiak szerint alakul: Jánosé, Sándoré, Istváné. Például.
 „Ittas járművezetésért vonták felelősségre Boldizsár Lajos Lajosé oroszi, Simon
Ernő Béláé gáti, Homoki József Sándoré beregi, Goján Zoltán Jánosé guti, Mózes
Bertalan Benjáminé zápszonyi, Bodnár Mihály Mihályé kígyósi, Füzesi Tihamér Gézáé
beregi lakosokat.” [Vörös Zászló, 1990. október 25. 127. szám. 3. old]
III. 2. 1. 2. Település- és utcanévhasználat
A hatóságok többször visszaéltek a bel-és külterületi nevekkel az utcanévadás eszközével
is, ezt tapasztalhatjuk Kárpátalján is. Nem vették figyelembe a népi eredetű és az
elnevezett utcával értelemszerűen egybefüggő névadását: Malom utca, Piac tér. Ezen
utcákat neveit, híres, nevezetes személyekre emlékeztető nevekkel cserélték fel. Ennek az
lett a velejárója, hogy a helytörténeti utcanevek szinte kivesztek a köztudatból, és a
személyekről elnevezett utcák száma növekedett. Ezen „divat” eredménye az lett, hogy a
települések utcanevei aligha különböznek egymástól (Jászó 2007).
Jászó Anna szerkesztésében megjelent A Magyar nyelv könyvében olvashatjuk azt,
hogy az utcanévadásban hajlanunk kell olyan nevet adni az utcáknak, amely a tájékozódást
szolgálják, mivel az utcaneveknek elsősorban a tájékozódás funkcióját kell betöltenie
(Jászó 2007).
A helynevek használatát is törvényekkel szabályozzák. 1996. június 6-án
Barcelonában elfogadott Nyelvi Jogok Egyetemes Nyilatkozata III. szakasz 32. cikk 1.
pontja kimondja: „Minden nyelvi közösségnek joga van a helységneveket a területre
jellemző nyelven használni mind szóban, mind írásban, a magán-, a nyilvános és a
hivatalos szférában egyaránt.”
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A 2. pontja kimondja: „Minden nyelvi közösségnek joga van eredeti helységneveit
meghonosítani, megőrizni és módosítani. Ilyen helységneveket nem lehet önkényesen
eltörölni, elferdíteni vagy átalakítani, sem helyettesíteni, bármilyen változások történnek a
politikai helyzetben, vagy bármilyen más típusú változás következik be.”
Ukrajna 1996-ban elfogadott alkotmányának 38. cikkelye a helységnevek,
utcanevek, intézménynevek stb. és a köztéri feliratok nyelvéről rendelkezik. Az
Alkotmánya 38. cikkelye kimondja: Az ukrajnai földrajzi nevek ukrán nyelvűek. Továbbá
lehetséges a nemzetiségi többség nyelvén való feltüntetésük is.
Ukrajna Legfelsőbb Tanácsa 2015 tavaszán elfogadta a dekommunizációról azaz: A
kommunista és nemzeti-szocialista (náci) totalitarista rendszerek elítéléséről Ukrajnában és
szimbólumaik propagandájának betiltásáról című törvényét. Ezen két törvénynek
megfelelően Ukrajnában kerültek megváltoztatásra az utcanevek.
Kutatásunk második részében az a célunk, hogy a Vörös Zászló (Beregi Hírlap)
1990-1991. évi lapszámaiban helységnevek, utcanevek megnevezését összegyűjtsük.
Korábban beszéltünk róla, hogy a Vörös Zászló 1945-től jelenik meg 1990-ig, az
utódja pedig a Beregi Hírlap lett. A Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont
munkájának köszönhetően tudjuk, hogy Beregszász város nevének használata több módon
fordult elő 1945-1990 között. A második világháború után a címlapokon Berehovoként
nevezi a várost a lap, de a szövegekben még Beregszászként használják. Azonban ez
fokozatosan kiszorul a használatból és 1948-tól már mindenütt Berehovóként olvashatjuk.
1988-tól az ukrán nyelvből magyarra átírt Berehovót, az orosz nyelvből átbetűzött
Beregovóra alakítják. 1989-től jelenik meg ismét a Beregszász használata.1
Ebből adódóan az 1990-1991-es lapszámokban Beregszász mellett Ungvár,
Munkács, Nagyszőlős stb. magyar nyelven használják, úgy a címlapon, mint a szövegben:
 „Az ukrajnai kommunista párt beregszászi járási bizottságának és a népképviselők
Kárpátontúli területi beregszászi járási tanácsának lapja” [Vörös Zászló. 1990. január 1.
1. szám. 1. old.]
 „… December 27-én indult a két autóbuszból és három tehergépkocsiból álló
karavánunk Beregszászból a romániai Szatmárnémetibe…” [Vörös Zászló. 1990. január 1.
1. szám. 1. old.]
 „… Amint Nyeste András, a komplex brigád vezetőjének helyettese elmondta,
igyekeznek saját maguk elvégezni a javítások nagyobb részét, mivel nincsenek
Forrás: http://hodinkaintezet.uz.ua/jo-szorakozas-karanten-idejen-az-arcanum-digitalis-tudomanytar/
[Letöltés ideje: 2020.03.23.]
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megelégedve a Munkácson végzett munkálatok minőségével…” [Vörös Zászló. 1990.
január 4. 2. szám. 3. old.]
 „… A közeljövőben fiókintézete (kirendeltsége) nyílik Beregszászban az Ungvári
Honismereti Múzeumnak…” [Vörös Zászló. 1990. január 18. 8. szám. 4. old.]
 „…Ebben a folyamatban az Ungvári, a Munkácsi és a Nagyszőlősi járás egyes,
többségében magyarok lakta falvai lakosságának a hovatartozási szándéka lehet a
döntő…” [Vörös Zászló. 1990. január 20. 9. szám. 2. old.]
 „… A fentieken túlmenően magát Beregszászt területünk magyar művelődési
központjává lehetne tenni. Ungvár nincs a mai magyar nyelvterületen, illetve annak
peremére szorult, s a tömegbázis hiánya miatt nem válhat igazi magyar kulturális
centrummá. Erre Beregszász az Ideális város…” [Beregi Hírlap. 1991. november 26. 136.
szám. 3. old.]
 „… Dalmay Árpád, a KMKSZ Beregszászi Járási Szervezetének elnöke, a járási és
a városi tanács képviselője” [Beregi Hírlap. 1991. november 26. 136. szám. 3. old.]
 „… Povázsai Sándor, a Magyar Köztársaság ungvári konzulja…” [Beregi Hírlap.
1991. november 30. 138. szám. 2. old.]
 „… Tevékenységi területük mind inkább bővül, s ma már nem csupán Ungváron,
Munkácson, Beregszászban, Huszton, Nagyszőlősön, Técsőn ismerik őket. ha nem a
szuverén Ukrajna többi részén is…” [Beregi Hírlap. 1991. november 30. 138. szám. 3. old.]
 „… S nemcsak nálunk van ez így, hanem a szomszédos járásokban, Ungváron,
Munkácson, Szolyván, Nagyszőlősön is…” [Beregi Hírlap. 1991. december 21. 147.
szám. 1. old.]
 „A népképviselők kárpátaljai területi beregszászi járási tanácsának és a járás társadalmi
politikai szervezeteinek lapja” [Beregi Hírlap. 1991. december 28. 149. szám. 1. old.]
Dalmay Árpád, a járási tanács elnökhelyettese, a KMKSZ járási választmányának
elnöke Városunk történetéről és nevéről szóló írásában olvashatjuk: „Csupán azt szeretnénk
elérni, hogy maga a város lakossága döntsön a november 25-i népszavazáson a város
hivatalos nevéről, nemzetiségi hovátartozásától függetlenül.” (Vörös Zászló. 1990.
november 17. 136. szám. 2. old.) A népszavazás megszervezése azonban nem volt olyan
egyszerű. Kiss István, a Beregszászi Városi Tanács KMKSZ képviselőcsoportjának elnöke
Kinek van igaza? című írásában olvashatunk ezzel kapcsolatban (Vörös Zászló. 1990.
november 22. 138. szám. 1. old.). Volt, aki a Beregovora való visszaállítás mellett érvelt.
Ezek főleg ukrán anyanyelvű pedagógusok és tanácstagok voltak. Mindössze ebben a
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témában fordult elő a Beregovo megnevezés. (Vörös Zászló. 1990. november 24. 139.
szám. 1. old.). A népszavazás eredményeként a 14478 szavazatból 12457-en a Beregszász
használata mellett foglaltak állást 1001-en pedig ellene voltak (Vörös Zászló. 1990.
november 27. 140. szám. 1. old.). Mint tudjuk a város, a mai napig nem kapta vissza a
történelmi nevét. 2010-ben újabb népszavazást írtak ki a város nevének kérdésében, ahol
szintén a Beregszász mellett tették le voksukat többségben, azonban az alacsony részvételi
arány miatt érvénytelen volt a népszavazás. 2
A továbbiakban az utcanevek gyakoriságát kívánjuk bemutatni a Vörös Zászló
1990. évi lapszámai valamint a Beregi Hírlap 1991. évi lapszámai alapján
Az utcanevek átnevezésének számos példáját közli a Vörös Zászló 1990. évi
lapszámai, egyik legjobb példája, a Kárpátontúli utca, amely 1990. szeptember 1-én kapta
vissza történelmi nevét a Kazinczyt. Hasonlóképpen a Sevcsenko (korábban Attila),
Gercen (korábban Arany János), Tolsztoj (korábban Jókai) stb. Nem csak a szovjet
megszállást követő időszakban történtek utca átnevezések. Például a Kiserdő utca
(Leszovaja) 1980-ban került Majko költő után átnevezésre. Azok az utcanevek, amelyeket
nem nevezték át és/vagy a magyarsághoz köthetőek nem kerültek bele a táblázatba (pl.:
Munkácsi utca, Esze Tamás utca, Petőfi utca). Érdekesség, hogy a Bogdan Hemlnyickij
utca két helyen a következő képen van említve: „… Felvilágosításért a következő címre
forduljanak: Beregszász, Bogdan Hmelnyilckij u. 103. sz., személyzeti osztály, telefon: 234-67…” [Vörös Zászló. 1990. január 11. 5. szám. 4. old.]
A névtani szakirodalom az utcanevek csoportosítási lehetőségeire is felhívja a
figyelmet. Az utcanevek származását alapvetően két fő típus szerint szokás csoportosítani.
Ez alapján beszélhetünk természetes névadással létrejött és mesterséges névadású
utcanevekről (Kálmán 1989: 160–164). Hajdú Mihály (1975: 16) munkája alapján az
utcanévben szereplő előtagok jelentése alapján elkülöníthetünk


személyneveket,



földrajzi neveket,



emberrel közvetlen kapcsolatot jelentő szavakat,



emberi tevékenységeket,



létesítményeket, alkotásokat kifejező neveket,



valamint a körülvevő környezetet, az utca tulajdonosát jelölő neveket

Forrás: http://hodinkaintezet.uz.ua/jo-szorakozas-karanten-idejen-az-arcanum-digitalis-tudomanytar/
[Letöltés ideje: 2020.03.23.]
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Ezek alapján, némi módosítás mellett mi is megpróbáltuk az újságban előforduló
utcanevek csoportosítását:
2. táblázat: Az utcanevek fogalomköri kategóriái
Az utcanevek fogalomköri kategóriái
Fogalomkör

Utcanevek
Lenin, Sevcsenko, Bogdan Hmelnyickij, Marx Károly, Ivan
Franko, Leszja Ukrajinka, Gorkij, Majakovszkij, Kalinyin,
Szverdlov, Szuvorov, Kirov, Csapajev, Herzen, Gercen,
Borkanyuk,

Kobiljanszkaja,

Pavlov,

Puskin,

Gagarin,

Kutuzov, Korolenko, Liszenko, Csernisevszkij, Engels,
Ismert, neves

Majko, Dzerzsinszkij, Tolsztoj, Nyevszkij, Csajkovszkij,

személyiségek

Komarov,

Kotljarevszkij,

Dosztojevszkij,

Kocjubinszkij,

Lomonoszov,
Lokota,

Solohov,
Mohovaja,

Morgenthal, Scsorsz, Turgenyev, Belinszkij, Karmeljuk,
Lermontov, Micsurin, Panfilov, Volodárszkij, Gogol, Ivan
Fjodorov, Piszorjev, Korjatovics, Snyirikov, Tyereskova,
Duhnovics
Vörös Hadsereg, Vörös csillag, Október Forradalom, a
Szovjetunió 60. évfordulója, Vörös partizán, Munkás,
A szovjet

November 27., Szláva, Terv, Dekabristák, Harckocsizók,

kultúrához és

Május 1., Népek barátsága, Szovjet Alkotmány, Proletár, A

pártszellemiséghez szovjethatalom 50. évfordulója, Kárpátalja 40. évfordulója,
kapcsolódó nevek Partizán, Szovhoz, Szovjet, az SzKP XXVI. Kongresszusa,
Március 8., XI. ötéves terv, Kolhoz, Tankisták, Sztálingrágd
hősei
Más települések
nevei

Odesszai,

Kijevi,

Leningrádi,

Moszkvai,

Zaporozsjei,

Szevasztopoli, Krasznodoni, Verhovinai

A Beregi Hírlap 1991. évi lapszámaiból kiderül néhány utcanév történelmi neve: az Ivan
Franko (Széchényi), a Hmelnyickij (Bocskai), a Kalinyin (Rózsa), a Gorkij (Bethlen) és a
Szverdlov (Zrínyi) utcáké. A sajtó itt is beszámol egy utca átnevezéséről, mégpedig a
Lenin utcát 1991 második felében Széchényire nevezik: „… Kiss István a KMKSZ
képviselői csoportjának véleményét a Lenin-emlékmű eltávolításával kapcsolatban négy
pontban terjesztette az ülésszak elé: gondoskodni kell az emlékmű egy héten belüli
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attrocitás nélküli eltávolításáról, javasolta, hogy az emlékmű helyén, tekintettel a magyar
színház építésére, egyelőre ne tervezzenek semmilyen létesítményt, a színház felépülése
után is legfeljebb szökőkút vagy park építését tervezzék, a szobor talapzatának
márványlapjait adják át felhasználásra az 1944 őszén lágerekbe hurcoltak emlékművének
építéséhez, s a Lenin utcát Széchenyi Istvánról nevezzék el…” [Beregi Hírlap. 1991.
október 5. 116. szám. 1. old.] A továbbiakban rövid ideig a Széchényi utca után zárójelben
jelzik, hogy egykori Lenin utca, majd elhagyják (az utcanevek előfordulását és
gyakoriságát lásd 5-6. számú melléklet).
A továbbiakban szeretnénk egy-két példamondattal bemutatni az utcanevek
előfordulásának környezetét:
 „… A Vörös Hadsereg utcai lakónegyedben megnyílt a Mozdok önkiszolgáló Áruház,
a Szövetkezeti és az ipar cikkeket árusító üzlet, a város központjában megnyílt az Aranypáva
Étterem, átadták a kolhozpiac új épületét…” [Vörös Zászló. 1990. január 18. 8. szám. 1. old.]

 „… Egy új utca épült, ám a neve manapság iróniát vált ki: XI. ötéves terv utca…”
[Vörös Zászló. 1990. június 12. 69. szám. 3. old.]
 „… A GÉV dolgozóinak és a bérlőknek még hat lakást szeretnénk eladni a
Szovjetunió megalakulásának 60. évfordulója utcai épületben…” [Vörös Zászló. 1990.
július 28. 89. szám. 1. old.]
 „… Az év végéig befejezzük a csatornázást a Dekabristák és a Sztefanik utcában, a
vízvezeték lefektetését a Csapajev és a Szverdlov utcában…” [Vörös Zászló. 1990.
december 4. 143. szám. 2. old.]
 „… Ivanko Zoltán motorkerékpárjával a Lenin utcában elgázolt egy kerékpárost,
aki kórházba került…” [Vörös Zászló. 1990. december 8. 145. szám. 4. old.]
Az 1991-es évfolyam esetében is néhány példával szeretnénk folytatni az utcanevek
előfordulása kapcsán:

 „Autóbusz, személygépkocsi, teherautó bármely pillanatban felborulhat a B.
Hmelnyickij utcai vasúti átjárónál, ha belehajt az Itt levő hatalmas gödrökbe!...” [Beregi
Hírlap. 1991. január 24. 12. szám. 2. old.]

 „… Részletesebb felvilágosításért a következő címre forduljanak: Beregszász.
Verhovinai utca 15. sz., személyzeti osztály. Telefon: 2-33-90…” [Beregi Hírlap. 1991.
június 4. 66. szám. 4. old.]

 „… Annái is inkább, mert Beregszász minden magyar lakosa a Hmelnyickij utcát
ma is Bocskai utcának nevezi. (Mint ahogy nem tudta elfogadni a Gercen utca nevét sem a
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közhasználatban levő Arany János utca helyett)…” [Beregi Hírlap. 1991. november 2.
127. szám. 3. old.]
 „… Más. Hurrá, lezárták a Sevcsenko utcát a forgalom előtti — ujjonghatnánk, ha
a város központjában nem állnának hosszú perceken át az összetorlódott járművek úgy,
mintha hosszú, végeláthatatlan vasúti szerelvények volnának. Mert a kerülő út, ugye. azóta
sem készült el…” [Beregi Hírlap. 1991. november 12. 130. szám. 2. old.]
Természetesen nem hagyhatjuk figyelmen kívül a magyar utcaneveket sem. A
kutatni kívánt sajtóban számos ilyen fordul elő: Tompa, Petőfi, Gyár stb. A legtöbbször a
Munkácsi utcát említik. A következőkben példákat írunk a magyar utcanevek
előfordulásának környezetére:
 „… Az idén 3,5 kilométernyi gázvezeték lefektetését tervezi a megrendelő, ehhez
újabb tíz utcát vágnak fel: a Borkanyuk. Pavlov, Kalinyin, Dekabristák. Kárpátontúli,
Szőlőhegy utcát, három helyen át kell vágni a Vörös Hadsereg utcát is…” [Vörös Zászló.
1990. április 28. 51. szám. 2. old.]
 „… Két év alatt ilyen pénzből épült fel a 6. sz. szivattyúház a Macsolai utcán: erre
a Beregszászi Finommechanikai Üzem utaltatott át saját minisztériumán keresztül 100 ezer
rubelt…” [Vörös Zászló. 1990. április 29. 51. szám. 2. old.]
 „… Vargáék tudják már, mit jelent egy csőtörés: március 8-án a Tompa utcai
vízvezeték meghibásodása miatt már megszenvedték ezt is…” [Vörös Zászló. 1990. május
22. 59. szám 4. old.]
 „… Gyorsan érek el a postáig, az Esze Tamás utca sarkáig, ahol is a
gyalogátkelőhely van az 5. sz. középiskola mellett…” [Vörös Zászló. 1990. július 7. 80.
szám. 4. old.]
 „… Felvilágosítást Beregszászban a Munkácsi utca 3. szám alatti munkaközvetítő
hivatalban (209. sz. szoba) vagy a szovhozüzem személyzeti osztályán kaphatnak…”
[Vörös Zászló. 1990. július 7. 80. szám. 4. old.]
 „… a járási természetvédelmi bizottság elnöke rámutatott, hogy a városban az
ökológiai helyzet, különösen a Gyár utcában, az 5. sz. középiskola környékén, kritikussá
vált, a levegő telítve van egészségkárosító gázokkal, porral…” [Vörös Zászló. 1990. július
10. 81. szám. 2. old.]
 „… 33 éve lakom a Petőfi utcában, sárban nőttem fel, sárban járok most is, ha esik
az eső…” [Vörös Zászló. 1990. július 26. 88. szám. 3. old.]
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 „… Van, akinek nem tetszik, hogy az egészségügyi szakiskola diákjai beköltöztek a
Munkácsi utcai épületbe, de nem lehetett más megoldást találni…” [Beregi Hírlap. 1991.
szeptember 19. 109. szám. 3. old.]
 „… a Gagarin, Testnevelés, Zene, Művészet, a Szovjetunió megalakulása 60.
évfordulója utcák….” [Beregi Hírlap. 1991. szeptember 21. 110. szám. 2. old.]
III. 2. 1. 3. Az intézményrendszer megnevezései
Az államnyelvi hatás természetesen nem csak a személynévhasználatban és az
utcanevekben mutatkozik meg, hanem az intézményrendszer megnevezéseiben is. A
kárpátaljai magyarság kisebbségi helyzetben lévén anyanyelvük használatát a hivatalos
ügyeikben ritkán használhatják, ezért az államnyelv használatára kényszerülnek. Ha pedig
írásban fordulnak valamilyen állami hivatalhoz vagy intézményhez, ezt ukránul kell
tenniük még akkor is, ha magyar többségű vidéken élnek. Ukrajnában jogilag van
lehetőség a kétnyelvű ügyintézésre, de ez csak a Beregszászi járás hivatalaiban fordul elő
és ott is nagyon ritkán, ennek oka, hogy nincsenek magyar nyelvű formanyomtatványok. A
kárpátaljai magyarok, ha írásos formában fordulnak egy adott hivatalhoz, előfordulhat,
hogy olyan nyelvi elemet használnak, amelyek Magyarországon ismeretlenek. Ennek az a
magyarázata, hogy olyan fogalmakat és intézményeket kell a kárpátaljai magyarnak
megneveznie, amelyek Magyarországon nem léteznek, vagy ha léteznek, máshogy nevezik
őket (Beregszászi 2010: 126–127). Ilyenek például:
Legfelsőbb Tanács – „Az Ukrán SZSZK Legfelsőbb Tanácsának meghívására szeptember
27- én hivatalos látogatásra Ukrajnába érkezett Göncz Árpád, a Magyar
Köztársaság elnöke.” [Vörös Zászló, 1990. szeptember 29. 116. szám. 1. old.]
járási tanács –„A határozat második pontja kimondja, hogy a helybeli társaságoknak
kérniük kell a népképviselők járási tanácsaitól a szóban forgó gazdaságok létrehozását
a járások keretein belül.” [Beregi Hírlap, 1991. február 14. 21. szám. 4. old.]
központi választási bizottság – „Szeretnénk megtudni, hány polgár fordult levéllel a központi
választási bizottsághoz?” [Beregi Hírlap, 1991.október 26, 124. szám. 2. old.]
népképviselő – „Az Ukrán SZSZK népképviselő-jelöltjének maximum öt bizalmija lehet,
akik segítenek neki a választási kampány lebonyolításában, …” [Vörös Zászló, 1990.
február 1., 14. szám. 1. old]
És itt természetesen nem teszünk említést azokról az intézménynevekről, amelyeket
kölcsönszóval szokás illetni a kárpátaljai magyar közösségben, mint pl. (a központi
választási bizottság CVK formában való megnevezése).
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III. 2. 1. 4. A fizetőeszközök megnevezése
A független Ukrajna létrejöttét követően több éves folyamat során váltották egymást a
pénznemek. Így 1990–1991-es évek során hivatalos fizetőeszközként volt még jelen a
Szovjetunióból örökölt rubel és annak váltópénze, a kopek, melyet később a kuponrendszer
váltott, amit 1993-ban a karbovanec, illetve 1996-tól a jelenleg is használt hrivnya.
A rubel első említése a XIII. századi novgorodi évkönyvben található. A rubel ekkor
egy egész vagy egy fél grivnát érhetett. A pénzverés Moszkvában a XIV. században, míg
Novgorodban a XV. században kezdődött. A XV. században a rubel még csak elszámolás
egység volt. A XVII. században verték először a rubel nevet viselő érméket, ekkor 64
kopeket ért. Nagy Péter cár reformjai között szerepelt a decimális rendszer bevezetése a
rubel lett az új ezüstpénz és száz réz kopek a váltópénze. A rubel túlélte a cári Oroszország
bukását, majd szovjet rubelként funkcionált 1991-ig, a Szovjetunió megszűnéséig.
Oroszországban azóta is a rubel van használatban, aminek váltópénze a kopek. A neve
valószínűleg az or. рубить-ból (vág, levág) származik, eredetileg súlymérték volt, a grivna
ezüstrúdnak a levágott darabja (Maticsák 2016: 198-199; Gazdag 2015: 28).
Az általunk vizsgált időszakban tehát a hivatalos fizetőeszköz elsősorban a rubel és
kopek volt, ezek előfordulására szeretnénk most néhány példát:
 „… Ennek alátámasztására a következő adatokat hoznám fel: 1987-ben a kombinát
címére 46 panasz érkezett, ami sajátos »rekordnak« számít, az elfogadhatatlan minőségű
termékek értéke elérte a 60 ezer rubelt, a kiselejtezett bútorokért a kombinátnak 33,5 ezer
rubel bírságot kellett kifizetnie…” [Vörös Zászló. 1990. január 4. 2. szám. 2. old.]
 „… 1990. január 15-lg a járási villamos hálózat dolgozói végleges elszámolást
végeznek a lakosokkal a felhasznált villamos energiáért a korábban érvényben lévő tarifa
szerint (vagyis 4 kopek kilowattóránként)…” [Vörös Zászló. 1990. január 11. 5. szám. 4. old.]
 „… Ez azt jelenti, hogy minden kopejkát számon kell tartani a bevételnél…” [Vörös
Zászló. 1990. január 13. 6. szám. 1. old.]
De természetesen találhatunk példákat a kupon előfordulására is, melyet hivatalos
fizetőeszközként csak 1991. január 1-jén vezettek be Ukrajnában:
 Vannak olyan idős. nyugdíjas korú emberek, akik semmilyen nyugdíjat, segélyt nem
kapnak, viszont 50 rubel névértékű kupont kiutal számukra a járási társadalombiztosítási
osztály. [Vörös Zászló, 1990. december 1. 142. szám. 1. old.]
 Az Aranykalász tejosztályán 12 darab 5 rubeles kupon hiányzott. [Beregi Hírlap,
1991. január 26. 13. szám, 1. old.]
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III. 2. 2. A Vörös Zászló (Beregi Hírlap) 1990-1991. évi lapszámaiban szereplő orosz és
ukrán kölcsönszavak
A kárpátaljai magyar nyelvjárások az északkeleti nyelvjárási régióhoz tartoznak, amely a
Palóc régiótól keletre a Hernád alsó folyása – a Sajtó – Tisza – Csap – Nagyszőlős vonaltól
északra a nyelvhatárig terjed. A Kárpátalját magába foglaló régió jelentős része
Magyarország határian kívül terül el, mindenekelőtt Ukrajna és Románia területén. Az
ungi nyelvjáráscsoport nyugati része Szlovákiához, Szatmár számottevő része pedig
Romániához tartozik (Gazdag 2017: 51).
1. ábra: A mai magyar nyelvjárási régiók 3

Juhász Dezső az északkeleti régiót három nyelvjáráscsoportba osztotta:


szabolcs-szatmári, bereg-ugocsai (Munkács és Huszt közötti nyelvjárások)



ungi (Ungvári járás, kelet-Szlovákia nyelvjárásai)



a volt Máramaros vármegye nyelvjárásai (Juhász 2001: 292).

Nem beszélhetünk kárpátaljai magyar nyelvjárásról, mert a nyelvjárások között
különbségek vannak. Ennek következtében a kárpátaljai nyelvjárásoknak több típusát kell
megkülönböztetni. Horváth Katalin hangtani csoportosítása alapján az alábbi típusokba
sorolja a kárpátaljai nyelvjárásokat:
Forrás: http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tananyag/Jegyzetek_a_nyelvrol/1_nyelvjrsok.html [Letöltés ideje:
2020.04.20.]
3
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a Rahói járás nyelvszigetei és Aknaszlatina nyelvjárása



Visk, nyelvjárássziget a Huszti járásban



a Nagyszőlősi és a Beregszászi járás nyelvjárásai



Salánk nyelvjárása a Nagyszőlősi járásban



Badaló és Dercen nyelvjárása



Nagydobrony és Beregrákos palóc nyelvjárásszigetei



az Ungvári és Munkácsi járás nyelvjárásai (Horváth 1976: 54).

Lizanec Péter hangtani és alaktani kategorizálásában nyolc csoportba sorolta a kárpátaljai
nyelvjárásokat. Későbbi munkájában viszont lexikai csoportosítás alapján három típusba
sorolja: 1. dél-ungi-latorcai, 2. dél-borzsai, 3. dél-máramarosi
Mindemellett hét nyelvjárásszigetet különböztet meg: Nagydobrony, Beregrákos,
Badaló, Dercen, Salánk, Visk, Kerekhegy (Lizanec 1990: 262).
A kárpátaljai magyarság nem területcsere, hanem politikai okok miatt kényszerült
kisebbségi helyzetbe. A történelmi helyzetképen a munka elején megvitattuk Kárpátalja
hovatartozásának okait. A Szovjetunió kötelékében az orosz nyelv meghatározó szerepe
miatt rengeteg lexikai elem honosodott meg nem csak Kárpátalján, hanem a
tagköztársaságokban is. A meghonosodott szavak többsége kapcsolódik a Szovjetunió
politikai és történelmi folyamataihoz. A rendszerváltás következtében a szavak nagy része
lassan kikerültek a mindennapi használatból, mert az általuk jelölt fogalmak nem
használatosak napjainkban (Gazdag 2017: 54).
A magyarok Kárpátalján egy tömbben élnek, így a privát szférában kizárólag
magyarul beszélnek, azonban a hivatalos helyeken az államnyelvet vagy az orosz nyelvet
kell használniuk, attól függetlenül, hogy a Szovjetunióban minden nemzetiség egyenjogú
volt. Ez azt jelenti, hogy a kárpátaljai magyarok csak korlátozott esetekben használhatják
anyanyelvüket. A Szovjetunió volt hivatalos államnyelvét a kárpátaljai magyarság részben
elsajátította, ennek köszönhető, hogy az orosz nyelvnek van befolyása a hivatalos helyeken
(Gazdag 2018: 82).
A Magyarország határain kívül élő magyarok nyelvjárása eltér a magyarországi
nyelvjárásoktól, leglátványosabban a szókészleti állományban. A kárpátaljai magyar
nyelvjárások sok szláv elemmel bővültek. Ennek oka leginkább a szoros gazdasági,
kulturális és nyelvi kapcsolat, főleg a világháború utáni határrendezést követően. A
magyarság az új országban kisebbségi helyzetbe szorult és sok esetben rákényszerül
esetünkben a szláv (orosz, ukrán) államnyelv használatára. Ez a következménye, hogy az
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egymással kapcsolatban álló nyelvek egyes elemei meghonosodnak a másik nyelvben
(Gazdag 2010b: 124; Gazdag 2017: 53).
Már korábban kiemeltük annak fontosságát, hogy csak akkor honosodhat meg egy
szó az egyik nyelvben, ha a másik nyelvet megfelelően ismeri. Tehát részleges
kétnyelvűségnek kell lennie ebben az esetben, mert ha nem értenék a szavak jelentését,
akkor az átvétel sem valósulhat meg. A kétnyelvűség két különböző nemzetiségű nyelv
kapcsolatának a közvetett vagy közvetlen következménye (Gazdag 2010b: 124).
Gazdag

Vilmos

egyik

írásában összegyűjtötte,

a

kétnyelvűség

fogalom

meghatározásait. Ebből kifolyólag kétnyelvű lehet az a személy: aki két nyelvet beszél,
vagy aki ritkán használja az egyik nyelvet, vagy már régen nem használja azt és ide
tartozik az is, aki jól ért, de nem beszél az adott nyelven, valamint olvas, de írni és beszélni
nem tud. A magyar értelmező kéziszótár szerint a kétnyelvű személy az, aki egyformán
használja a két nyelvet és ha úgy adódik a helyzet tud váltani közöttük. Más meghatározás
szerint az a kétnyelvű, aki több nyelvet használ rendszeresen a mindennapok során. A
fogalmat nehéz pontosan meghatározni, mert az egy nyelvet beszélők és a két nyelvet
beszélők között rengeteg átmenet van (Gazdag 2010b: 125).
A kárpátaljai magyarság kétnyelvű helyzetben él, vagyis bizonyos helyzetekben az
anyanyelvük mellett az államnyelvet is használniuk kell. A kétnyelvűségnek számos típusa
van, Rot Sándor a következő típusokat különítette el:


szociális részleges magyar-ukrán kétnyelvűség



szociális részleges ukrán-magyar kétnyelvűség



szociális teljes magyar-ukrán kétnyelvűség



szociális teljes ukrán-magyar kétnyelvűség

A feljebb látható négy csoport két különbözőt takar, ezen belül az eltérés a magyar és az
ukrán etnikumban található (Rot 1968: 261).
Vitathatatlan, hogy a történelem folyamán minden nyelv kölcsönzött valamilyen más
nyelvből származó elemet. Ez a kölcsönzés irodalmi és szóbeli úton valósulhatott meg.
Különböző

népek

egyfolytában

érintkeztek

és

érintkeznek

egymással,

ennek

következménye pedig nem csak kulturális, hanem szókészleti változást is eredményezett. A
szókészlet könnyen fogad be új elemeket. Az a folyamat, amely során a kétnyelvűek az
egyik nyelvből származó szót használják a másik nyelvben, a nyelvnek is a részévé válik.
Meg kell jegyeznünk, hogy nem csak szavak, kölcsönözhetőek egyik nyelvből a másikba
(Gazdag 2010b: 126).
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Fontos kérdés, hogy miért került sor a nyelvek között a szavak kölcsönzésére. Erre a válasz
az, hogy azért történik kölcsönzés nyelvek és ezáltal népek között, mert valamelyik nép
tanul a másiktól valamit, és ezzel átveszi a nevét a tanult dolognak, amellyel ez megjelenik
a saját szókincsében. Ezeket a szavakat naponta használjuk tevékenységeink során,
előfordul, hogy van magyar megfelelője, de sok esetben a kölcsönszó rövidebb,
könnyebben ejthető és hivatalos helyeken is ezt használják (Gazdag 2010b: 126).
Mielőtt belemennénk a kutatási rész utolsó szakaszába, tisztáznunk kell a néhány fogalmat.
Egy nyelv szókészlete eredeti és idegen elemekből áll. Az idegen szó kifejezést, akkor
használják, amikor egy szó átvevése a kezdeti állapotában áll. A magyar nyelvészet
különbséget tesz az idegen eredetű és a jövevényszavak között (Gazdag 2010b: 130). Benő
Attila az idegen szavak két csoportját különíti el:


„Nemzetközi szavak – olyan idegen szavak, melyek kapcsolatba hozhatók a

modern tudományos-technikai fejlődés vívmányaival, s amelyek számos nyelvben
megtalálhatóak;”


„Xenizmusok – az idegen szavak nemzeti és kulturális sajátosságokat jelölő

csoportja. A xenizmusok által jelölt leggyakoribb fogalomkörök: személyeket jelölő szók,
foglalkozásnevek, néprajzi fogalmak (ruházat, hangszer, tárgyak, ételek), intézmények,
közlekedési eszközök, épületek, pénznemek” (Benő 2008: 19-23).
A jövevényszó olyan idegen nyelvi elem, amely hangalaki, morfológiai és előfordul,
hogy teljes jelentéstani módosulás következtében az átvevő nyelvben meghonosodott. Ennek
eredményeképp a nyelvet használók számára ez már nem tűnik fel (Gazdag 2010b: 131).
A

kölcsönszónak

az

átvevő

nyelvhez

igazodva

átalakul

a

hangalakja,

morfémaszerkezete és esetekben a jelentése is. A kölcsönszó alatt azokat az idegen
elemeket értjük, amelyek eredeti hangalakjukkal azonos vagy hasonló formában került az
átvevő nyelvbe. A tükörfordítások és jelentéskölcsönzések is kölcsönszónak minősülnek
(Gazdag 2010b: 131).
A kutatás ezen részében a Vörös Zászló 1990. évi lapszámai és a Beregi Hírlap 1991.
évi lapszámaiban szereplő szovjet rendszerhez kapcsolódó kölcsönszavakat gyűjtöttük
táblázatba (lásd 7. számú melléklet). A táblázattal a célunk a szláv elemek előfordulásának
bemutatása a kutatni kívánt sajtóban.
A szókölcsönzés a kölcsönzés nem csak leggyakoribb, hanem legismertebb módja is. A
szókölcsönzés mértéke és jellege eltérő lehet. Például a kölcsönszavak aránya sokkal nagyobb
a szaknyelvben, mint a szépirodalomban, ezért is fontos a kölcsönszavak fogalomköri
csoportosítása (Csernicskó 2003: 127). Kótyuk István egyik munkájában a kárpátaljai magyar
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nyelvjárás ukrán kölcsönszavait fogalomkörönként csoportosította. 247 kölcsönszót minősített
ukrán eredetűnek és ezeket 21 fogalomkörbe sorolta. Munkájának érdekessége, hogy az állami,
társadalmi, politikai élet fogalomkörbe két kölcsönszót sorolt, míg az ember és jellemzése,
tulajdonságaiba 64-et. Valószínűleg azért, mert a falusi közösségek ukrán kölcsönszavait ide
sorolta, amelyek nagy része Lizanec Petro által a régi ukrán jövevényszavak csoportjába
tartozik. Az új ukrán kölcsönszavak a kárpátaljai magyar nyelvjárásokban kevés. Ennek
magyarázata az, hogy az orosz nyelv volt a domináns az ukránnal szemben a mindennapi
életben. Borbély Edit 120 betűszót és mozaikszót sorol hét fogalomkörbe, amelyek
negyedrészben orosz és negyedrészben ukrán eredetűek (Csernicskó 2003: 127).
A 3. táblázatban a szavakat fogalomkör szerint kategorizáltuk. Gazdag Vilmossal
(2017: 167-169) egyetértve ennek köszönhetően ugyanis kivehető, hogy melyek azok a
nyelvhasználati színterek, melyeknél erősebb szláv nyelvi hatás figyelhető meg.
3. táblázat: A kölcsönszavak fogalomköri kategóriái
A kölcsönszavak fogalomköri kategóriái
Fogalomkör

Darab

Anyagok

1

belizna

Dokumentumok

6

ankéta, beteglap, nakladna, paszport, prikáz, ukáz

Egészségügy

2

analizál, terápia

Eszközök

2

analizátor, apparátus,

Ételek, italok

5

borscs, bulocska, haluska, krumpli, szosziszki

Foglalkozások, tisztségek

5

csinovnyik, felcser, poinír, proletár, revizor

Helyiségek

3

balkon, dácsa, kanális

Szavak

bazár, gasztronom, kioszk, klubb, kolhoz, kombinát,
Intézmények

12

milícia, OVIR, piscse, resztorán, szanatórium,
szovhoz

Katonaság

2

komisszár, komisszió

Közélet

2

glasznoszty, peresztrojka

Mindennapi élet

4

brigád, kanalizáció, norma, szmena

Munkagépek

3

exkavátor, kamAZ, kombájn

Népek

1

hucul

Pénzügy

4

kassza, kopejka, kopek, rubel

Szervezetek

5

KGB, kollektíva, kollektivizáció, komszomol, szovjet

Vallás

2

pászka, pravoszláv
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A továbbiakban egy szótári adatállományban felsoroljuk a szavak jelentését és példán
szemléltetjük a szavak szövegkörnyezetét:
analizál, fn – vizsgálat < ukr., or. аналіз — „… Mindenkit lehet analizálni, bírálni…”
[Beregi Hírlap. 1991. július 16. 81. szám. 2. old.]
analizátor, mn – 1. érzékelő rendszer; 2. észlelő rendszer < ukr., or. аналізатор — „… A
labor berendezéséhez tartozik a minták tárolására alkalmas jégszekrény, a digitális
pH mérő és analizátor, a vízminták szűrésére alkalmas eszközök stb…” [Vörös
Zászló. 1990. január 1. 1. szám. 3. old.]
ankéta, fn – 1. kérdőív; 2. űrlap < ukr., or. анкета — „… Az ankéta kitöltéséért 10 rubel
kész pénzben a járási belügyi osztály vízum- és útlevélosztályára…” [Beregi Hírlap.
1991. augusztus 29. 100. szám. 4. old.]
apparátus, fn – 1. készülék, műszer; 2. szerv < ukr. апарат or. аппарат — „Az Ukrajnai
Kommunista Párt járási bizottsága apparátusának dolgozói mély részvétüket fejezik
ki Juzsanyin Vaszilij munkatársnak édesanyja elhunyta miatt.” [Vörös Zászló. 1990.
január 6. 3. szám. 4. old.]
balkon, fn – erkély < ukr., or. балкон — „… Áthallatszanak a vékony falakon a zajok, a
mennyezeten még a lépések is, a száradni kiteregetett ruhákról lecsoroghat a lentebb
lakó balkonjára a víz, s mindez oka lehet a nemszeretem élet helyzeteknek…”
[Beregi Hírlap. 1991. szeptember 17. 108. szám. 3. old.]
bazár, fn – piac < ukr., or. базар — „… A határon a vámvizsgálatnál találkoztunk a
számunkra kijelölt busszal, amely tele volt a bazárra igyekvő emberekkel…” [Vörös
Zászló. 1990. június 14. 70. szám. 4. old.]
belizna, fn – fehérítőszer < or. белизна — „… A badói 7. sz. üzlet egyik sötét sarkában 43
üveg 1 rubel 33 kopekes asztali bort találtunk, volt ott 20 Belizna fehérítőszer, közel
100 csomag gyufa…” [Vörös Zászló. 1990. augusztus 30. 103. szám. 2. old.]
beteglap, fn – orvosi igazolás a munkaképtelenségre < or. больничный лист — „… Ehhez
mindössze tehát a beteglapra, egy kérvény megírására, illetve a születési
bizonyítványról készült másolatra van szükség…” [Beregi Hírlap. 1991. április 11.
43-44. szám. 2. old.]
borscs, fn – ukrán céklaleves < ukr., or. борщ — „… Első, fogásra a vízízű borscs, vagy a
híg leves, másodikra a kása…” [Vörös Zászló. 1990. szeptember 8. 107. szám. 2.
old.]
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brigád, fn – munkáscsoport < ukr., or. бригадa — „… A gépparkban két helyen van
viszonylag meleg: a helyettes brigádvezető kis irodájában és a kovácsműhelyben…”
[Vörös Zászló. 1990. január 4. 2. szám. 3. old.] Vö. „… Ezen a varroda, az
építőbrigád, az 1. sz. és a 2. sz. traktorbrigád komszomoltagjai mérték össze
erejüket…” [Vörös Zászló. 1990. január 4. 2. szám. 3. old.] Vö. „… A villamos
vezetékek meghibásodását csak az operatív brigádok háríthatják el a bejelentés
sorrendjének megfelelően és csakis az ügyeletes diszpécser utasítására…” [Vörös
Zászló. 1990. január 9. 4. szám. 4. old.] Vö. „A Beregszászi Közétkeztetési Kombinát
kollektívája őszinte részvétét fejezi ki Balogh Anna szakácsbrigád vezetőnek édesapja
korai elhunyta miatt.” [Vörös Zászló. 1990. január 13. 6. szám. 4. old.] Vö. „A Lenin
Kolhoz vezetősége, párt- és szakszervezete őszinte részvétét fejezi ki Antonik
Tibornak, a segédüzem vezetőjének és Antonik Katalinnak, a gazdaság szövőbrigádja
irányítójának sógoruk Kállay Gyula elhunyta miatt.” [Vörös Zászló. 1990. január
13. 6. szám. 4. old.] Vö. „… A bizottság elnöke: Hegedűs András Andrásovics
kolhoztag az ÚJ Élet Kolhoz 2. sz. telepe és 2. sz. gépkezelőbrigádja
munkaegyüttesei részéről…” [Vörös Zászló. 1990. január 20. 9. szám. 4. old.] Vö.
„… Dankai Ibolya Sztyepanovna segédbrigádvezető a Muzsalyi Szovhozüzem
munkaegyüttesének tanácsa részéről…„ [Vörös Zászló. 1990. január 20. 9. szám. 4.
old.] Vö. „… Hozzáértően irányítja az 1. sz. üzemrész varróbrigádjának munkáját a
képen látható Szabó Éva…” [Vörös Zászló. 1990. február 13. 19. szám. 2. old.] Vö.
„… Jó pár éve brigádiroda volt benne, s állaga azóta csak romlik…” [Vörös Zászló.
1990. február 3. 19. szám. 3. old.] Vö. „… Javasolták azt is a kommunális
dolgozóknak, hogy helyezzék elvileg új alapokra a várostakarítás rendszerét.
hozzanak létre szövetkezeti vagy vállalkozásban dolgozó takarítóbrigádokat…”
[Vörös Zászló. 1990. február 20. 22. szám. 1. old.] Vö. „… míg szemlebrigádunk
sikertelenül próbált meg ismerkedni a kedves emberekkel, nagy nyugalommal
pakolták fel a zsákmányt a 26-17 ZA rendszámú traktorra…” [Vörös Zászló. 1990.
március 6. 28. szám. 3. old.] Vö. „… A március 25-én a csornai kultúrházban az
agitációs kultúrbrigádok járási szemléjén egy szatirikus műsor keretében engem és
falubelimet, Katona Józsefet pellengéreztek ki mint részegeseket…” [Vörös Zászló.
1990. május 12. 55. szám. 3. old.] Vö. „… üzemrészünkben bevezettük a
brigádvállalkozást…” [Vörös Zászló. 1990. május 31. 63. szám. 2. old.] Vö. „… Az
öttagú brigádtanács Vorcsák József kommunistával az élen dönt arról, hogy
differenciáltan legyen szétosztva a munkabér a ténylegesen elvégzett munkáért…”
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[Vörös Zászló. 1990. május 31. 63. szám. 2. old.] Vö. „… Gál Ferencnek, az
asztalosbrigád vezetőjének nyomatékos követelésére sem tesznek jelentős lépéseket
ezen a téren…” [Vörös Zászló. 1990. június 5. 66. szám. 3. old.] Vö. „… Az
üzemrészekben

és

az

egyes

termelési

alegységekben

meghonosították

a

brigádmódszert…” [Vörös Zászló. 1990. június 7. 67. szám. 1. old.]
bulocska, fn – zsemle < ukr., or. булочка — „… Megyek a büffébe egy bulocskáért…”
[Beregi Hírlap. 1991. augusztus 3. 89. szám. 2. old.]
csinovnyik, fn – hivatalnok < ukr., or. чиновник — „… Próbáltam meggyőzni arról, hogy
egy mai mérnök nem fél a bürokrata csinovnyikoktól…” [Beregi Hírlap. 1991.
február 5. 17. szám. 2. old.]
dácsa, fn – nyaraló < ukr., or. дача — „… Nem nehéz kitalálni: hatalom, pénz és
megfelelő beosztás van a felépült dácsák mögött…” [Beregi Hírlap. 1991. december
12. 143. szám. 2. old.]
exkavátor, fn - markológép < ukr. екскаватор; or. эскаватор — „… Ha meghibásodik
az exkavátor vagy a talajgyalu, amelyek a szervezet központjától több tíz kilométerre
dolgoznak, célszerűtlen azokat bevontatni…” [Vörös Zászló. 1990. május 24. 60.
szám. 2. old.]
felcser, fn - orvossegéd < ukr., or. фельдшер — „… Olasz Natália Nyikolajevna, az
asztélyi felcserközpont felcsere az asztélyi választók közgyűlése részéről…” [Vörös
Zászló. 1990. január 20. 9. szám. 4. old.] Vö. „… A bizottság elnöke: Kovács Sándor
Sándorovics állatfelcser…” [Vörös Zászló. 1990. május 22. 59. szám. 3. old.]
gasztronom, fn – élelmiszerbolt < ukr., or. гастроном — „… Beregszászban egyre
jobban terjedtek a szláv eredetű szavak pl: gasztronom…” [Beregi Hírlap. 1991.
augusztus 3. 89. szám. 2. old.]
glasznoszty, fn – nyíltság, 1985-ben bevezetett új politikai stílus < ukr., or. гласность —
„… A glasznoszty politikája utat nyitott a néphez…„ [Vörös Zászló. 1990. február 6.
16. szám. 1. old.]
haluska, fn – gombóc, knédli, galuska < ukr., or. галушка — „… A hagyományos ukrán
borsos, haluska és derelye mellett a magyar konyha remekeiből is rendelhetnek a
vendégek…” [Vörös Zászló. 1990. szeptember 25. 114. szám. 3. old.]
hucul, mn, fn – a Kárpátok észak-keleti részén élő nép < ukr., or. гуцул — „… A hucul
népi hangszerek megszólaltatásáról Nagy Béla gondoskodott…” [Vörös Zászló.
1990. október 27. 128. szám. 4. old.]
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kamAZ, – teherautó < or. КАМАЗ — „… Néhány napja például egy többtonnás KamAZ a
Beregszásztól 30 kilométerre levő Barátság Kolhozba hajtott…” [Vörös Zászló.
1990. november 1. 130. szám. 2. old.]
kanális, – csatorna < ukr., or. канал — „… Már azon töprengenek, miként vezethetnének
vizet a közeli kanálisba…” [Vörös Zászló. 1990. május 19. 58. szám. 3. old.]
kanalizáció, fn – szennyvízhálózat < ukr. каналізація; or. канализация — „… A
kanalizációs csatornák nincsenek lefedve, merő sártenger, amerre a szem ellát…”
[Vörös Zászló. 1990. február 22. 23. szám. 4. old.]
kassza, fn – pénztár < ukr. каса; or. касса — „… a kasszában pedig csak akkor lesz pénz,
ha minden ágazatban sikeres lesz a munka…” [Vörös Zászló. 1990. január 9. 4.
szám. 3. old.]
KGB, fn – Állambiztonsági Bizottság < or. Комитет государственной безопасности
— „… Zsupán József, a Beregszászi Szovhozüzem igazgatója, a járási tanács
képviselőjelöltje vetette fel azt az ötletet, hogy a vállalat dolgozói a KGB épületének
falai között találkozhassanak annak munkatársaival…” [Vörös Zászló. 1990. március
3. 27. szám. 1. old.]
kioszk, fn – valamit árusító fabódé < ukr., or. кіоск — „… A belföldi kiadványok közül
sok új érdekes újság jelent meg a kioszkokban…” [Vörös Zászló. 1990. május 17. 57.
szám. 2. old.]
klubb, fn – a kárpátaljai magyar nyelvjárásban elsősorban a kultúrház jelentése < ukr., or.
клуб — „… Este a a falusi klubban Szabó Árpád, a KMKSZ alapszervezet elnöke
tartott ünnepi beszédet…” [Vörös Zászló. 1990. március 20. 34. szám. 2. old.]
kolhoz, fn – termelőszövetkezet < or. коллективное хазяйство — „… Több mint 15 éve
dolgozik már gépkezelőként a Győzelem Kolhozban Baranyi Tamás…” [Vörös
Zászló. 1990. augusztus 30. 103. szám. 3. old.] Vö. „… segítséget nyújt nekik
Buzovszkij Vlagyiszlav kolhozelnök…” [Vörös Zászló. 1990. szeptember 1. 104.
szám. 3. old.] Vö. „… Le kell szögezni azt is, hogy az USZSZK Kolhoztanácsa
ügyünkben nem konstruktív álláspontra helyezkedett…” [Vörös Zászló. 1990.
szeptember 4. 105. szám. 3. old.] Vö. „… miért nem látni félig üres üzleteinkben az
agráripari egyesülés dolgozóit, miért olyan ritka vendégek ők a kolhozpiacon…”
[Vörös Zászló. 1990. szeptember 6. 106. szám. 3. old.] Vö. „… Bátyi András
kolhozelnök-helyettes köszöntötte az egybegyűlteket…” [Vörös Zászló. 1990.
szeptember 6. 106. szám. 4. old.] Vö. „… Szívesen dolgoznak a kolhozisták a
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burgonya betakarításán…” [Vörös Zászló. 1990. szeptember 25. 114. szám. 3. old.]
Vö. „… Sajnos a kolhoztagok nem szívesen mennek a tégla gyárba…” [Vörös
Zászló. 1990. október 20. 125. szám. 3. old.]
kollektíva, fn – kollektív gazdaság < ukr. колектив; or. коллектив — „… Immár tizenegy
éve dolgozik a kollektívában…” [Vörös Zászló. 1990. január 1. 1. szám. 1. old.] Vö.
„… nemrég kerültek sorainkba a munkáskollektívák javaslata alapján…” [Vörös
Zászló. 1990. január 9. 4. szám. 2. old.]
kollektivizáció, fn – kollektivizálás < ukr. колективізація; or. коллективизация — „…
sőt erőszakkal hajtották végre a kollektivizációt…” [Vörös Zászló. 1990. június 23.
74. szám. 1. old.]
kombájn, fn – aratógép < ukr., or. комбайн — „… nyáron mint traktorista vagy
kombájnos…” [Vörös Zászló. 1990. február 8. 17. szám. 3. old.]
kombinát, fn – szövetkezet < ukr. комбінат; or. комбинат — „… a húskombinát és
vajgyár rekonstruálását…” [Vörös Zászló. 1990. január 4. 2. szám. 1. old.]
komisszár, fn – kommunista politikai biztos < ukr. комісар; or. комиссар — „… az első
tüzérgárdahadosztály 46. tarackos tüzérezrede 6. ütegének komisszárját…” [Vörös
Zászló. 1990. május 28. 61. szám. 3. old.]
komisszió, fn – bizottság < ukr. комісія; or. комиссия — „… Ám a komissziók még nem
gyakorolnak kellő befolyást a járási pártbizottság vezetőségének, plénumainak
munkájára…” [Vörös Zászló. 1990. május 22. 59. szám. 1. old.] Vö. „… a járási
pártbizottság pártkomissziójának tagja…” [Vörös Zászló. 1990. április 12. 44. szám.
2. old.]
komszomol, fn – Kommunista Ifjúsági Szövetség < or. Коммунистический Союз
Молодёжи — „… A jelzésekre reagálnak a komszomol fényszórósok és a Kotljarov
Jurij vezette Szalang klub tagjai…” [Vörös Zászló. 1990. február 10. 18. szám. 2.
old.] Vö. „… December 16-án komszomolszervezetünk Ifjúsági vetélkedőt tartott a
községi kultúrházban…” [Vörös Zászló. 1990. január 4. 2. szám. 3. old.] Vö. „…
Mind a négyen a gazdaság gépparkjában dolgoztak gépkezelőként, szorgalmas,
igyekvő komszomoltagok…” [Vörös Zászló. 1990. január 13. 6. szám. 3. old.] Vö.
„… a járási komszomolbizottság első titkára kért szót…” [Vörös Zászló. 1990.
január 18. 8. szám. 4. old.] Vö. „… Egy időben komszomoltitkár is volt, mert a
gazdaság fiataljai neki szavaztak bizalmat…” [Vörös Zászló. 1990. január 27. 12.
szám. 1. old.] Vö. „… a komszomolkonferencia határozata értelmében továbbra is
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az ifjúsági apparátusban fog dolgozni…” [Vörös Zászló. 1990. február 10. 18. szám.
2. old.] Vö. „… a komszomol-alapszervezetek nem használták ki lehetőségeiket…”
[Vörös Zászló. 1990. február 15. 20. szám. 1. old.] Vö. „… Jól emlékszem a 2. sz.
középiskolában lezajlott komszomolgyűlésre…” [Vörös Zászló. 1990. június 9. 68.
szám 1. old.] Vö. „… részt vesz a komszomolfórumon…” [Vörös Zászló. 1990.
június 9. 68. szám. 2. old.] Vö. „… A komszomolvezetők munkája pedig puszta
időpazarlás…” [Vörös Zászló. 1990. június 14. 70. szám. 4. old.] Vö. „… a járási
lapnak a komszomolkongresszus munkájáról…” [Vörös Zászló. 1990. június 23. 74.
szám. 2. old.]
kopek, fn – a szovjet majd orosz rubel váltó fémpénze < ukr. копійка, or. копейка — „…
Egy beutaló ára 21 rubel 80 kopek…” [Vörös Zászló. 1990. január 4. 2. szám. 4.
old.] Vö. „… Ez azt jelenti, hogy minden kopejkát számon kell tartani a
bevételnél…” [Vörös Zászló. 1990. január 13. 6. szám. 1. old.]
krumpli, fn – burgonya < ukr., or. картопля — „… Mondjuk krumpli termesztésére…”
[Beregi Hírlap. 1991. február 2. 16. szám. 4. old.]
milícia, fn – rendőrség < ukr. мiлiцiя; or. милиция — „… a dolgozóknak igazi népi
milíciára van szüksége…” [Vörös Zászló. 1990. január 9. 4. szám. 2. old.] Vö. „… A
milíciahadnagy elmondta…” [Vörös Zászló. 1990. január 23. 10. szám. 2. old.]
nakladna, fn – fuvarlevél < ukr. накладна — „… egy-egy csomagra rá volt téve a
kísérőjegyzék (nakladnaja) is…” [Beregi Hírlap. 1991. február 9. 19. szám. 2. old.]
norma, fn – munkában megkövetelt mennyiség < ukr., or. норма — „… s rendszeresen
túlteljesíti műszaknormáit…” [Vörös Zászló. 1990. január 23. 10. szám. 2. old.] Vö.
„… az építési normáknak, valamint a tervdokumentációnak megfelelően…” [Vörös
Zászló. 1990. január 23. 10. szám. 4. old.]
OVIR, fn – útlevélosztály < or. ОВИР — „… Ez év tavaszán azonban csak a férjem
útlevele került meg, az enyém, az ungvári OVIR-tól nem került vissza…” [Beregi
Hírlap. 1991. szeptember 24. 111. szám. 1. old.]
pászka, fn – kovásztalan kenyér < ukr. közny. паска — „… kaláccsal kínálják a
vendégeket, hasonlít arra, amit mi pászkának nevezünk…” [Beregi Hírlap. 1991.
április 27. 51. szám. 2. old.]
paszport, fn – személyigazolvány < ukr., or. паспорт — „… 24 ilyen ökológiai paszport
készült el…” [Beregi Hírlap. 1991. november 19. 133. szám. 1. old.]

50

peresztrojka, fn – átalakítás, 1985-ben elindított gazdasági, társadalmi reformcsomag <
or. перестройка — „… Úgy gondolom, hogy a peresztrojkát az emberek fejében
kellett volna elkezdeni…” [Vörös Zászló. 1990. január 4. 2. szám. 2. old.]
pionír, fn – úttörő „fiú” < ukr. піонер; or. пионер — „… Nemcsak a gyerekek, de a leendő
pionírok osztályfőnökei is izgatottan várták az ünnepség kezdetét…” [Beregi Hírlap.
1991. május 23. 61. szám. 2. old.]
piscse, fn – konzervgyár < or. пищекомбинат — „… A piscse beleengedte a
szennyvizet…” [Beregi Hírlap. 1991. január 24. 12. szám. 3. old.]
pravoszláv, mn, fn – ortodox < ukr. православний; оr. православный — „… A vallási
helyzet elsősorban a pravoszlávok és a görög katolikusok között bonyolódik…”
[Vörös Zászló. 1990. július 12. 82. szám. 2. old.]
prikáz, fn – parancs < ukr., or. приказ — „… Most már van merszünk megkérdőjelezni a
régi prikázok…” [Beregi Hírlap. 1991. november 5. 128. szám. 2. old.]
proletár, fn – munkás < ukr., or. пролетар — ”Világ proletárjai egyesüljetek!” [Vörös
Zászló. 1990. január 1. 1. szám. 1. old.] Vö. „A magyarországi proletárforradalom”
[Vörös Zászló. 1990. március 20. 34. szám. 2. old.]
resztorán, fn – étterem < ukr., or. ресторан — „… egyre jobban terjedtek a szláv eredetű
szavak: Pl: gasztronom, bulocska, szosziszki, resztorán stb…” [Beregi Hírlap. 1991.
augusztus 3. 89. szám. 2. old.]
revizor, fn – ellenőr < ukr. ревізор; or. ревизор — „… Amint látják, a revizorok szerény
emberek…” [Beregi Hírlap. 1991. május 4. 53. szám. 3. old.]
rubel, fn – a Szovjetunió majd Oroszország hivatalos pénzneme < or. рубль — „… A
vásár teljes bevételét, 767 rubelt, átutaltuk a Petőfi-szobor alapjába…” [Vörös
Zászló. 1990. január 1. 1. szám. 2. old.]
szanatórium, fn – gyógyintézet kedvező éghajlatú vidéken < ukr. санаторiй; or.
санаторий — „… hiányozni fog a havas környezet a máskülönben festői helyen
elterülő szanatórium vendégei számára…” [Vörös Zászló. 1990. január 1. 1. szám. 2.
old.]
szmena, fn – műszak < or. смена — „… a moszkvai Szmena varróegyesüléssel való
kooperáció révén jött létre…” [Vörös Zászló. 1990. január 1. 1. szám. 2. old.]
szosziszki, fn – virsli < ukr., or. сосиски — „… egyre jobban terjedtek a szláv eredetű
szavak: Pl: gasztronom, bulocska, szosziszki…” [Beregi Hírlap. 1991. augusztus 3.
89. szám. 2. old.]
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szovhoz, fn – szovjetgazdaság < or. совхоз — „… Gazdaságunkból például szőlőtermesztő
szovhozt csináltak…” [Vörös Zászló. 1990. január 6. 3. szám. 3. old.] Vö. „…
felvételizett a Munkácsi Szovhoztechnikumba…” [Vörös Zászló. 1990. január 27. 12.
szám. 4. old.] Vö. „… a Beregszászi Szovhozüzem klubjában került sor…” [Vörös
Zászló. 1990. február 1. 14. szám. 1. old.] Vö. „… Nézzük, mi van a muzsalyi
szovhoziroda, az óvoda és a kultúrház közvetlen közelében…” [Vörös Zászló. 1990.
február 6. 16. szám. 2. old.]
szovjet, fn – tanács < or. совет — „… 1989-ben nem javult a szovjet nép
életszínvonala…” [Vörös Zászló. 1990. január 1. 1. szám. 1. old.]
terápia, fn – belgyógyászat < ukr. терапiя; or. терапия — „… immár négy éve működik
a manuális terápia kabinetje…” [Beregi Hírlap. 1991. március 21. 35. szám. 4. old.]
ukáz, fn – parancs < or. указ — „… ukázok és hasonló kázusok jogosságát és
értelmetlenségét…” [Beregi Hírlap. 1991. november 5. 128. szám. 2. old.]
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ÖSSZEGZÉS
A magiszteri dolgozat Kárpátalja nyelvi valóságát kívánja bemutatni a rendszerváltás
korában a Vörös Zászló (Beregi Hírlap) járási lap 1990–1991. évi lapszámai alapján.
A munka célja, hogy a témára vonatkozó szakirodalomra, valamint a kutatni kívánt
sajtóra alapozva betekintést

adjon a rendszerváltás korában a nyelvhasználati

sajátosságokba, mely a hatalomváltással egyetemben elég sokszínű képet mutat. A
vizsgálni kívánt kérdés a kevésbé kutatott témák közé tartozik, így kísérletet tettünk, a
magyar nyelvtudomány e hiányának pótlására.
A munkát három részre tagoltuk. Az első fejezetben a kárpátaljai magyar sajtó elmúlt
évszázadával foglalkoztunk. A második fejezetben az államnyelvi hatás nyomán a Vörös
Zászló (Beregi Hírlap) 1990–1991. évi lapszámaiban megjelenő nyelvi sajátosságokat
mutattuk be.
Az első fejezeten belül először egy rövid ismertetőt adtunk a kárpátaljai magyar
sajtó helyzetéről a XX. század elején. Ezt követően a csehszlovák, vagyis 1919–1939
közötti időszak kárpátaljai magyar sajtójával foglalkoztunk. A következő alpontban egy
újabb – még pozitív töltetű – államhatalom-váltás korszakát vizsgáltuk, mégpedig a
Magyarországhoz visszatért kárpátaljai magyar sajtó helyzetét az 1939–1944 közötti
időszakban. Ezután bemutatásra került a kárpátaljai magyar sajtó a Szovjetunió
időszakában, 1944–1991 között. Végül pedig a független Ukrajna a sajtótörténetet
mutattuk be, egészen napjainkkal bezárólag.
Ezt követően röviden bemutattuk a rendszerváltás időszakában lezajlott politikai és
nyelvi folyamatokat.
A következő fejezet elején összefoglaltuk a céljainkat. Az első alpontban a
kárpátaljai magyar kisebbség nyelvében jelentkező szláv nyelvi hatást próbáltuk meg
bemutatni. A magyar nemzet Kárpátalján kisebbségként él és tagjai csak korlátozott
körülmények között használhatják anyanyelvüket. Van, ahol az államnyelv használatára
kényszerülnek. Az államnyelvi hatás természetesen nem csak élőbeszédben mutatkozik
meg, hanem az írott nyelvben, így értelemszerűen a sajtó nyelvében is.
Munkák törzsanyagát az államnyelvi hatás nyomán jelentkező nyelvi sajátosságok
vizsgálata teszi ki, melyet a sokrétűségére való tekintettel több alpontban mutattunk be.
Először a névhasználati sajátosságokról adtunk egy rövid ismertetőt, majd a
személynévhasználattal foglalkozunk. Ezt követően a település- és utcanév-használatot, a
helyi

intézményrendszer

névhasználati

sajátosságait,

illetve

a

fizetőeszközök
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névhasználatát vizsgáltuk meg. Végül egy szótári adatállományba gyűjtöttük össze a Vörös
Zászló (Beregi Hírlap) és 1990–1991. évi lapszámaiban megjelenő orosz és ukrán
kölcsönszavakat.
Összességében elmondhatjuk, hogy a kitűzött célunkat megvalósítottuk, mégpedig
a kutatott sajtóban szereplő személy-, település-, utca-, intézmény- és pénzneveket,
valamint az orosz és ukrán kölcsönszavakat összegyűjtöttük, ezek kárpátaljai sajátosságait
az idézett példaanyagokkal sikeresen alátámasztottuk. A névhasználat névtani szempontból
kiemelkedő jelentőségű, hiszen azon túl, hogy igazolja a kárpátaljai magyarok körében az
apai név használatát, azt is jól mutatja, hogy az újság anyagai alapján melyek voltak a
leggyakrabban viselt keresztnevek.
Munkánkkal egyidejűleg kettős célt is sikerült megvalósítani: egyrészről
médianyelvészeti vizsgálatokat végeztünk az 1990–1991-es évre vonatkozóan, másrészről
pedig az újságban megjelenő anyagokra alapozva sikerült feltérképeznünk az akkori
nyelvhasználat legfőbb sajátosságait is. Így munkánk egy a nyelvi változás folyamatát
vizsgáló későbbi kutatás során akár összehasonlítási alapként is szolgálhat majd.
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РЕЗЮМЕ
Магістерська робота має на меті показати мовну реальність Закарпаття за часів
державного перевороту на основі матеріалів газети Vörös Zászló (Beregi Hírlap) за
1990-1991 роки.
Мета роботи – за допомогою фахової літератури та досліджуваної преси
показати особливості використання мов в добі державного перевороту, його
різноманітності. Дана тематика являється менш досліджуваною, тому ми намагалися
заповнити дану нішу угорського мовознавства.
Роботи складається з трьох частин. У першому розділі ми займалися минулим
століттям закарпатської угорської преси. У другому розділі ми аналізуємо вплив
державної мови на особливості використання мов у виданнях газети Vörös Zászló
(Beregi Hírlap) 1990–1991 років.
Перший

розділ

розпочинається

з

короткою

демонстрацією

стану

закарпатської угорської перси на початку ХХ століття. Після цього ми займаємося
закарпатською угорською пресою чехословацького періоду (1919-1939). Наступним
підрозділом роботи являється аналізу стану закарпатської угорської преси за часі
Угорщини (1939-1944). В хронологічному порядку наступним являється стан
закарпатської угорської преси за часів Радянського Союзу. І в кінці, ми займаємося
історією преси за часів незалежної України до сьогоднішніх днів.
Після цього проводиться коротка демонстрація політичних та мовних
процесів за часів державного перевороту.
На початку наступного розділу ми узагальнили свої цілі. У першому
підрозділі ми намагалися описати слов’янський мовний вплив на мову закарпатської
угорської меншини. Угорська нація проживає меншиною на Закарпатті і його
представники можуть використовувати рідну мову тільки в обмежених обставинах,
тому що в багатьох випадках вони змушені використовувати державну мову. Звісно,
вплив державної мови відзначається не тільки в розмовній, а і в писемній мові, тому
воно також має відзначитися в мові преси.
Основним матеріалом роботи являється аналіз мовних особливостей, які
утворилися внаслідок впливу державної мови. Виходячи з їх різноманітності, вони
показані в декількох підпунктах.
Спочатку ми даємо коротку інформацію про особливості використання мов,
після чого ми займаємося використання особистих імен. Наступними етапами
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являється аналіз використання найменування населених пунктів та вулиць, установ
та платіжних засобів. В кінці ми створили словник з російських та українських
запозичених слів, які були використані в газеті Vörös Zászló (Beregi Hírlap) за 1990–
1991 роки.
У висновку можемо сказати, що змогли досягти поставлених цілей, тобто ми
змогли зібрати особисті імені, найменування населених пунктів, вулиць, установ,
платіжних засобів і російські та українські запозичені слова, а також успішно змогли
доказати їхню закарпатську особливість за допомогою прикладних матеріалів. З
точку зору ономастики, використання імен має дуже велике значення, оскільки окрім
виправдання використання батьківського імені серед угорців Закарпаття, також
матеріали газет добре показують найчастіші імена заданого періоду.
Одночасно з нашою роботою нам вдалося досягти подвійної мети: з одного
боку, ми провели медіа-лінгвістичне дослідження за 1990–1991 роки, з іншого боку,
на основі матеріалів, опублікованих у газеті, нам вдалося скласти основні
особливості використання мов на той час. Таким чином, наша робота навіть може
бути основою для порівняння в майбутніх дослідженнях, які вивчатимуть процес
зміни мови.
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MELLÉKLETEK
1. számú melléklet [Vörös Zászló. 1990. január 1. 1. szám. 1. old.]
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2. számú melléklet [Beregi Hírlap. 1991. január 1. 1-2. szám. 1. old.]
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3.

számú melléklet: A népképviselők beregszászi városi tanácsa képviselőjelöltjeinek
beregisztrálása [Vörös Zászló. 1990. január 30. 13. szám. 4. old.]
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4.

számú melléklet: Apai utónevek gyakorisága (a Vörös Zászló (Beregi Hírlap) 19901991. évi lapszámai alapján)
Apai utónév
Hímnemben

Előfordulás
száma

Nőnemben

Előfordulás
száma

Ivanovics

88

Ivanovna

67

Mihajlovics

62

Alekszandrovna

43

Vaszilijevics

52

Vasziljevna

39

Joszipovics

43

Ivanyivna

36

Jurijevics

34

Joszipovna

36

Sztyepanovics

33

Mihajlovna

32

Nyikalojevics

29

Petrovna

29

Alekszandrovics

28

Sztyepanovna

28

Petrovics

23

Nyikolajevna

23

Bélovics

20

Andrejevna

22

Fedorovics

19

Mihajlivna

18

Sándorovics

18

Olekszandrivna

17

Szergejevics

18

Joszipivna

16

Andrejevics

16

Dmitrijevna

14

Gézovics

15

Fedorovna

14

Fjodorovics

13

Julijevna

14

Vaszilijovics

13

Vaszilivna

14

Viktorovics

12

Andrijivna

13

Antonovics

11

Fjodorovna

13

Emerihovics

10

Bélovna

12

Ernesztovics

10

Jurijevna

12

Bertalanovics

9

Pavlovna

12

Ljudvigovics

9

Fedorivna

10

Andrijovics

8

Gézovna

10

Deziderovics

8

Sztepanyivna

10

Pavlovics

8

Ljudvigovna

8

Tamásovics

8

Alekszejevna

7

Benjaminovics

7

Jánosovna

7
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Balázsovics

6

Jurijivna

7

Dmitrijevics

6

Karlovna

7

Lajosovics

6

Pavlivna

7

Vlagyimirovics

6

Gáborovna

6

Albertovics

5

Lajosovna

6

Mikolajovics

5

Adalbertovna

5

Olekszandrovics

5

Antonovna

5

Ferencovics

4

Bertalanovna

5

Grigorjevics

4

Ernesztovna

5

Gusztavovics

4

Julijivna

5

Imrejovics

4

Kálmánovna

5

Jánosovics

4

Arminyivna

4

Józsefovics

4

Bélivna

4

Julijevics

4

Bertolonyivna

4

Nyikiforovics

4

Elekovna

4

Romanovics

4

Gézivna

4

Sztepanovics

4

Ljudvikovna

4

Zoltánovics

4

Petrivna

4

Adalbertovics

3

Szergejevna

4

Alekszejevics

3

Tamásovna

4

Bálintovics

3

Zoltányivna

4

Boriszovics

3

Árpádivna

3

Elemérovics

3

Dmitrivna

3

Gajkovics

3

Ernesztyivna

3

Gyulovics

3

Georgijevna

3

Jakovics

3

Jemeljanovna

3

Kálmánovics

3

Kálmányivna

3

Olekszijovics

3

Konsztatyinovna

3

Pilipovics

3

Olekszijivna

3

Szemjonovics

3

Szemjonovna

3

Valentyinovics

3

Sztyepanivna

3

Vitalijevics

3

Adolfovna

2

Volodimirovics

3

Ákosovna

2
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Dmitrovics

2

Albertivna

2

Farkasovics

2

Árpádovna

2

Fedikovics

2

Arszentyinovna

2

Gáborovics

2

Avgusztyivna

2

Istvánovics

2

Benjaminovna

2

Jakovlevics

2

Bogdanovna

2

Karlovics

2

Bogdanyivna

2

Konsztyantinovics

2

Danielovna

2

Laszlovics

2

Elemérovna

2

Natanovics

2

Emerihovna

2

Omeljanovics

2

Emilovna

2

Prokopovics

2

Ferencovna

2

Rudolfovics

2

Guramovna

2

Sámuelovics

2

Haroldovna

2

Sztefanovics

2

Jánosivna

2

Ádámovics

1

Kárlivna

2

Akopovics

1

Lászlovna

2

Ákosovics

1

Rudolfovna

2

Álmosovics

1

Sándorivna

2

Anatoljovics

1

Sándorovna

2

Andorovics

1

Szemenyivna

2

Andrásovics

1

Szevasztyanovna

2

Árpádovics

1

Sztepanovna

2

Arszentyijovics

1

Tiborivna

2

Barnovics

1

Tyihamirovna

2

Bogdanovics

1

Abramovna

1

Boldizsárovics

1

Adalbertyivna

1

Bronyiszlavovics

1

Adalbertivna

1

Danielovics

1

Adilbijevna

1

Davidovics

1

Aladarivna

1

Domokosevics

1

Anatolijevna

1

Elekovics

1

Anatolivna

1

Emilovics

1

Antonyivna

1
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Ernevics

1

Armenyivna

1

Feodoszijevics

1

Arminovna

1

Filipovics

1

Áronovna

1

Gergijevics

1

Arszentyivna

1

Grigorovics

1

Augusztovna

1

Jevgenovics

1

Balázsovna

1

Jevgenyijevics

1

Danyielovna

1

Kornyejevics

1

Danyilovna

1

Mátyásovics

1

Dénesivna

1

Mitrofonovics

1

Deziderivna

1

Simonovics

1

Elekivna

1

Szávovics

1

Emerihivna

1

Szerhijovics

1

Emilivna

1

Tyihamirovics

1

Endrejevna

1

Tyimofejevics

1

Ferencivna

1

Vikentyijovics

1

Gáborivna

1

Vincevics

1

Gennagyijevna

1

Zsigmondovics

1

Grigorivna

1

Grigorjevna

1

Gusztavivna

1

Gusztávovna

1

Igorivna

1

Igorovna

1

Imrejivna

1

Istvánovna

1

Jakovlevna

1

Janovna

1

Jaroszlavna

1

Jefimovna

1

Jevgenyijevna

1

Joszifovna

1

Józsefovna

1

Konsztantyinivna

1
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Leonyidivna

1

Leonyidovna

1

Marjanovna

1

Markivna

1

Markovna

1

Menyhértivna

1

Menyhértovna

1

Miklósovna

1

Nyikolajivna

1

Omeljonyivna

1

Pontyelejevna

1

Romanovna

1

Rudolfivna

1

Samuelovna

1

Tiborovna

1

Tihamerivna

1

Tomásivna

1

Valentyinovna

1

Vartolomejivna

1

Viktorovna

1

Vincivna

1

Vitalijevna

1

Vjacseszlavna

1

Volfovna

1

Zsigmondovna

1
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5.

számú melléklet: Utcanevek gyakorisága (a Vörös Zászló (Beregi Hírlap) 19901991. évi lapszámai alapján)
S.sz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Utcanevek előfordulása
Utca neve
Gyakoriság S.sz.
Utca neve
Vörös Hadsereg
122
Csajkovszkij
55.
Lenin
102
Liszenko
56.
Sevcsenko
94
Nyevszkij
57.
Bogdan Hmelnyickij
71
Proletár
58.
Hmelnyickij
54
Szláva
59.
Sztefanik
53
Halan
60.
B. Hmelnyickij
51
Kotljarevszkij
61.
Gorkij
38
Lermontov
62.
Ivan Franko
36
Lomonoszov
63.
Odesszai
36
Micsurin
64.
Vörös csillag
34
Morgenthal
65.
Marx Károly
33
Solohov
66.
Októberi
33
Szovjet
67.
Forradalom
Kalinyin
28
Turganyev
68.
Szuvorov
28
Komarov
69.
Szverdlov
27
Szevasztopoli
70.
Kijevi
25
Szovhoz
71.
Szovjethatalom
Vörös partizán
25
72.
50. évfordulója
Majakovszkij
24
Belinszkij
73.
Terv
23
Harckocsizók
74.
Csapajev
22
Karmaljuk
75.
November 27.
22
Kocjubinszkij
76.
Franko
21
Krasznodoni
77.
Gagarin
21
Panfilov
78.
Kárpátontúli
20
Scsorsz
79.
Kirov
19
Volodárszkij
80.
Kárpátaljai 40.
Kutuzov
19
81.
évfordulója
Leningrádi
18
Lokota
82.
Puskin
18
Gogol
83.
Zaporozsjei
18
Matroszov
84.
Borkanyuk
17
Tankisták
85.
Gercen
17
Ivan Fjodorov
86.
Herzen
17
Partizán
87.
Munkás
17
Piszorjev
88.

Gyakoriság
10
10
10
10
10
9
9
9
9
9
9
9
9
9
8
8
8
8
7
7
7
7
7
7
7
7
6
6
5
5
5
4
4
4
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35.

Pavlov

17

89.

A szovjethatalom
50. évfordulója

3

36.

a Szovjetunió 60.
évfordulója

16

90.

Március 8.

3

37.

Dekabristák

16

91.

38.
39.
40.
41.
42.
43.

Kobiljanszkaja
Korolenko
Verhovinai
Leszja Ukrajinka
Népek barátsága
Csernisevszkij

16
16
16
15
15
14

92.
93.
94.
95.
96.
97.

44.

Dosztojevszkij

14

98.

45.
46.
47.
48.

Tolsztoj
Balugyánszki
Dzerzsinszkij
Engels

14
13
12
12

99.
100.
101.
102.

49.

Kolhoz

12

103.

50.
51.

Majko
Moszkvai
a Szovjetunió 60.
évfordulója
Május 1.
Szovjet Alkotmány

12
12

104.
105.

A győzelem 40.
évfordulója
Korjatovics
Kremijovszkaja
Mohovaja
Snyirikov
Sztálingrád hősei
Tyereskova
az SzKP XXVI.
Kongresszusa
Csernoarmejszkaja
Duhnovics
Hétéves terv
Komszomol
Október 40.
évfordulója
Prorizna
Szolnyecsnoje

11

106.

Sztrominka

1

11
11

107.
108.

Tverszkaja
XI. ötéves terv

1
1

52.
53.
54.

2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
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6.

számú melléklet [Beregi Hírlap. 1991. január 17. 9. szám. 2. old.]
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7.

számú melléklet: Orosz és ukrán kölcsönszavak (a Vörös Zászló (Beregi Hírlap)
1990-1991. évi lapszámai alapján)
A Vörös Zászló (Beregi Hírlap) 1990-1991. évi lapszámaiban
szereplő orosz és ukrán kölcsönszavak
S.sz. Szavak Gyakoriság S.sz.
Szavak
Gyakoriság
analizál
1
1
1.
30. kollektivizáció
1
kombájn
159
2. analizátor
31.
ankéta
1
kombinát
1249
3.
32.
apparátus
160
komisszár
1
4.
33.
balkon
1
komisszió
26
5.
34.
bazár
5
komszomol
352
6.
35.
belizna
1
kopejka
3
7.
36.
beteglap
2
kopek
644
8.
37.
borscs
2
krumpli
9
9.
38.
brigád
677
milicia
126
10.
39.
1
naklanda
1
11. bulocska
40.
3
norma
133
12. csinovnyik
41.
dácsa
4
OVIR
6
13.
42.
elvtárs
200
pászka
2
14.
43.
47
paszport
2
15. exkavátor
44.
felcser
80
30
16.
45. peresztrojka
2
pionír
4
17. gasztronom
46.
4
piscse
2
18. glasznoszty
47.
haluska
1
pravoszláv
17
19.
48.
hucul
4
prikáz
2
20.
49.
kamAZ
9
proletár
131
21.
50.
kanális
19
revizor
8
22.
51.
7
rubel
2851
23. kanalizáció
52.
kassza
20
50
24.
53. szanatórium
KGB
35
szmena
2
25.
54.
kioszk
16
szosziszki
1
26.
55.
klubb
73
szovhoz
781
27.
56.
kolhoz
3466
szovjet
768
28.
57.
2117
terápia
26
29. kollektíva
58.

72

