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Lizanec  Péter  

Magyar  felsőfokú oktatási  és  
tudományos  intézmények  Kárpátalján  

1. A TÖBBNEMZETISÉGŰ KÁRPÁTALJA 

Vidékünk  sajátossága,  hogy  soknemzetiségű  terület,  s  ez  külö-
nösen  nemzetiség-politikai  és kultúrtörténeti  szempontból  fontos  
tényező.  Területünkün  kölcsönös  megértésben  és  barátságban,  
megbonthatatlan  egységben  élnek  és  dolgoznak  ukránok,  magya-
rok, románok, oroszok,  szlovákok és más nemzetiségek.  Ezt az egy-
séget  ápolni  és  szilárdítani  kell.  

Területünk  megnevezése  az  évszázad  folyamán  többször  is  vál-
tozott:  nevezték  magyar Rusznak,  Kárpáti  Rusznak,  Kárpátontúli  
területnek,  Kárpát-Ukrajnának,  Kárpátaljának  stb.  Jelenleg  is  
három  megnevezés  él  a  használatban:  a  hivatalos  ukrán  név  —  
Zakarpattya,  a hivatalos  magyar  név —  Kárpátalja  és a köznyelv-
ben  használatos  —  Kárpát-Ukrajna.  

Attól  függetlenül,  hogyan  nevezzük  ezt  a  vidéket,  tény,  hogy  
csodálatosan  szép vidék; erdőivel, hegyeivel, folyóival,  szanatóriu-
maival,  üdülőivel,  a múlt  megannyi  emlékével,  múzeumaival,  sa-
játos  kultúrájával  vonzza  az  embereket.  Európa  közepén  helyez-
kedik  el.  Területe  12,8  ezer  km2,  négy  állammal  határos:  
Lengyelországgal  (33 km), Szlovákiával  (98 km),  Magyarországgal  
(130 km)  és Romániával  (205  km).  

A Statisztikai Hivatal  1993. január 1-i adatai szerint a lakosság 
száma  1 millió  281,4  ezer.  Nemzetiségi  megoszlás  szerint:  77,8%  
ukránok,  13,7% magyarok, 3,6% oroszok, 2,3% románok, 0,7% szlo-
vákok,  0,5%  cigányok,  0,3%  zsidók  és  németek,  0,8%  egyéb  nem-
zetiségűek.  Összesen  42 nemzetiség  képviselői  élnek  a területen.  

A  terület  13  járásra  oszlik:  Ungvári  (199,7  ezer),  Munkácsi  
(194,9  ezer),  Técsői  (168,8  ezer),  Huszti  (129,4  ezer),  Nagyszőlősi  
(116  ezer),  Ilosvai  (98,5  ezer),  Rahói  (88,9  ezer),  Beregszászi  (85,6  
ezer),  Szolyvai  (57,6  ezer),  Mezshorjei  (55  ezer),  Perecsenyi  (32,8  
ezer),  Nagybereznai  (30,7  ezer),  Volóci  (27,5  ezer).  Nagyobb  váro-
sai:  Ungvár  (126  ezer),  Munkács  (90,8  ezer),  Huszt  (35,9  ezer),  



Beregszász  (31  ezer),  Nagyszőlős  (27,1  ezer),  Szolyva  (20  ezer).  A  
magyarajkú  lakosság  főleg  a  beregszászi  (71,3%),  az  ungvári  
(38,1%),  a nagyszőlősi  (26,3%),  a munkácsi  (12,4%) járásban  él.  A  
nagybereznai,  a perecsenyi,  a volóci  és  a mezshorjei járásban  ma-
gyarok  nem  élnek,  illetőleg  pár  családra  tehető  a számuk  [1].  

A  terület  folyói:  Tisza  (1410  km),  Ung  (128  km),  Latorca  (133  
km),  Borzsa  (105 km),  Talabor  (Tereblja  —  90 km),  Nagyág  (Rika  
—  93 km), Tarac  (Tereszva  —  90 km).  

A  terület  hegyvidék,  3/4 részét  a Kárpátok  hegygerince  alkotja.  
A  Kárpátok  hágói: Uzsoki  (889  m), Vereckei  (841  m), Volóci  (1014  
m), Toronyai  (941 m), Jabloneci,  illetve Tatárhágó  (931 m). A Kár-
pátok  legmagasabb  csúcsa  a  Hoverla  (2058  m).  A  terület  legala-
csonyabb  pontja  Eszeny  —  103  m  a  tengerszint  fölött.  A  terület  
legszebb  tava  a  Szinevéri-tó.  

Az  ukránok  (ruszinok)  után  a  területen  a  magyarok  vannak  
számbeli  többségben.  Az  1959-es  népszámlálás  szerint  számuk  
154  700,  az  1979-es  szerint  158  000,  az  1989-es  szerint  pedig  
165  000  volt.  Tudnunk  kell,  hogy  a vegyes  házasságok  száma  kb.  
5  ezer,  s  a gyerekek  nemzetiségét  aszerint  írják  be,  milyen  nem-
zetiséghez  tartozónak  vallják  magukat  16.  életévük  betöltésekor.  
Ilyen  alapon  a magyar  sajtó  mintegy  200  ezer  magyarról  ír.  

A  Kárpátalján  élő  magyarok  helyzetéről  képet  alkothatunk,  ha  
számba  vesszük,  milyen  sajtótermékek  jelennek  meg,  van-e  ma-
gyar  nyelvű  rádiózás,  tv, kulturális  és tudományos  intézmények.  

Két területi  lap jelenik  meg  Kárpátalján:  a Kárpáti  Igaz  Szó  és  
a  Kárpátaljai  Ifjúság; 4 járási  lap: Ung-vidéki  Hírek  (Ungvári  já-
rás),  Beregi  Hírek  (Beregszászi  járás),  Nagyszőlősi  Hírek  (Nagy-
szőlősi járás)  és a Panoráma (Munkácsi járás).  Beregszászon  ama-
tőr  Népszínház  tevékenykedik.  1989-ben  16 magyar  fiatal  kezdte  
meg tanulmányait a Kijevi Színművészeti  Főiskolán, akik Magyar-
országon  kapnak  részképzést  és  hamarosan  hivatásos  magyar  
színház  alakul  Beregszászon. Minden nagyobb településen  öntevé-
keny  népi  együttesek  vannak,  ilyenek  például  a  Tisza  Együttes,  
Gyermektánccsoport  Borzsaván  stb. A területi filharmóniának ma-
gyar  csoportja  is  van,  melyet  „Magyar  melódiák"  néven  ismer  a  
közönség. 

Két könyvkiadó foglalkozik magyar nyelvű kiadással:  a Kárpáti  
és  az  Oszvita.  Mindkettő  szoros  együttműködést  épített  ki  a  ma-



gyarországi  kiadókkal.  A  Kárpáti  Kiadó  például  25 millió  példány  
könyvet  adott  ki  ilyen  alapon  magyarul,  főleg  szépirodalmat.  Az  
Oszvita  magyar  nyelvű  tankönyvek  kiadásával  foglalkozik.  

Kárpátalján jelenleg mintegy  70 magyar nyelvű prózaírót és köl-
tőt  tartunk  számon.  

A kárpátaljai magyar írók antológiája  1985-ben jelent meg a Kár-
páti  Kiadó  gondozásában,  az  Ungvári  Egyetem  Magyar  Filológiai  
Tanszékének válogatásában, amely az első magyar irodalmi  antológia  
is  egyben  a területről  —  35  alkotó  kapott  benne  helyet:  Kovács  Vil-
mos,  Balla  László,  Balla  D.  Károly,  Szalai  Borbála,  Füzesi  Magda,  
Sütő  Kálmán,  Finta  Éva,  Dupka  György,  Vári  Fábián  László,  Csen-
geri  Dezső,  Kecskés  Béla  stb.  A  terület  alkotóinak  publikációs  lehe-
tőségei kielégítőek: évente jelent meg 1992-ig az Évgyűrűk c. irodalmi 
gyűjtemény,  a  Kalendárium  is rendszeresen  közli  írásaikat;  nemrég  
indult meg számukra a Hatodik  Síp c. folyóirat, a Kárpátalja,  a Kár-
pátaljai  Szemle  és  az  Intermix  Kiadó  által  (felelős  kiadó  Dupka  
György)  még  egy lehetőség  nyílt  a  publikálásra.  

Kárpátalja  ismert  magyar  művészei  közül  említést  érdemel  Ci-
pola Gizella, a kijevi operaház énekesnője, Balogh  Klára és Kustán 
Péter ungvári koreográfusok;  Márton  István  és Zádor  Dezső  zene-
szerzők;  Boksay József,  Erdélyi  Béla,  Koczka András,  Sütő  János,  
Soltész Zoltán, Petky Sándor, Garanyi József, Veress Miklós,  Balla 
Pál  stb. festőművészek;  Horváth  Anna,  Hidi  Endre,  Ortutay  Zsu-
zsa,  Penckófer  János  keramikusok.  

A kultúra alapja természetesen  az oktatás. Kárpátalján jelenleg 
578  ukrán  tannyelvű  iskola,  91 magyar,  ebből  60  (16  középiskola,  
28  nyolcosztályos  és  16  alapiskola)  tisztán  magyar  tannyelvű,  a  
többi vegyes —  (6 magyar-orosz,  21 magyar-ukrán,  3 magyar-uk-
rán-orosz),  11 román,  5  orosz,  18 ukrán-orosz,  2  orosz-román  és  
1  szlovák  iskola.  26  ukrán  és  orosz  iskolában  oktatják  fakultatív  
alapon  a  magyar  nyelvet.  A  közeljövőben  a magyar  tannyelvű  is-
kolák  számának  növekedése  várható.  Az  1990—199l-es  tanévben  
például  10  helységben  (Ungvári,  Szolyvai,  Rahói  járás)  indultak  
magyar  tannyelvű  első  osztályok.  Növekszik  az  ilyen  óvodák  és  
bölcsődék  hálózata  is. Jelenleg  80  óvodában  és bölcsődében  folyik  
magyar  anyanyelvi  oktatás,  illetve  nevelés.  

1988-tól  önálló  tantárgyként  tanulják  az iskolákban  Magyaror-
szág történetét,  nőtt  az  anyanyelvi  órák  száma.  



Tekintettel  a  terület  sajátosságaira,  a  magyar  tannyelvű  isko-
lákban  a  nyugat-európai  nyelvek  tanítása  mellett  bevezették  az  
ukrán  nyelvet,  s  ezzel  párhuzamosan  a magyar  nyelv  oktatását  a  
vegyes  tannyelvű  iskolákban.  Már  28  ilyen  iskola  van.  5  falusi  
ukrán  iskolában  a  szlovákot  tanítják  fakultatív  alapon.  Az  ukrán  
nyelvű bölcsődékben  és óvodákban  is indulnak magyar nyelvű cso-
portok. 

A  területen  igen  megnőtt  az  érdeklődés  a  magyar  nyelv  iránt.  
Sok  munkahelyen  szerveztek  magyar  nyelvi  tanfolyamot,  ezt  ter-
mészetesen  figyelembe  vette  a  Magyar  Filológiai  Tanszék  és  az  
Ungvári  Hungarológiai  Központ. Lizanec Péter — Horváth  Katalin  
közös  munkával  három  kezdőknek  való  tankönyvet  állított  össze:  
Magyar  nyelv  az  orosz  anyanyelvúeknek,  Magyar  nyelv  az  ukrán  
anyanyelvűeknek  és  Ukrán  nyelv  a  magyar  anyanyelvúeknek.  A  
tankönyvekkel  egyidejűleg  „Magyar-ukrán"  és  „Ukrán-magyar"  
iskolai  szótár  összeállításán  dolgoznak  a tanszék  és  a  Hungaroló-
giai  Központ  munkatársai.  

Kárpátalján  sok  szakközépiskola  működik,  ezek  közül  a  mun-
kácsi  tanító-  és óvónőképzőben  magyar  nyelven  is folyik  az  okta-
tás,  1990-ben  indult magyar  csoport  az ungvári  népművelői  szak-
iskolában  és  a beregszászi  szakközépiskolában.  

2. MAGYAR FILOLÓGIAI TANSZÉK 

A kárpátaljai  lakosság régen  vágyott arra, hogy vidékünkön  fel-
sőfokú tanintézmény  működjék.  Már  1848. február 7-én  a  Prágá-
ban  megtartott  első  szláv  kongresszuson  is javaslatot  tettek  népi  
iskolák  és  egyetem  létrehozására.  Sok  ilyen  tartalmú  felhívás  és  
kérelem  hangzott  el  később  is.  1945.  október  18-án  nyitotta  meg  
kapuit  az Ungvári Állami  Egyetem,  amely Kárpátalja  tudományos  
és  kulturális  életében  fontos  szerepet játszik.  Kezdetben  9  tanár  
és  148  hallgató  volt  a  létszám.  Jelenleg  az  egyetem  nappali,  esti  
és  levelező  tagozatán  9 ezer  diák  tanul  12 fakultás  63  tanszékén;  
595  tanár  végzi  a kutató-  és  az  oktató-nevelő  munkát,  közülük  
74 doktori  és kb. 350 kandidátusi  fokozattal rendelkezik.  Ezek kö-
zött több magyar  nemzetiségű tudós nevét is említhetjük:  Almásy  
Sándor,  Bódi  Béla,  Fábry  Zoltán,  Fodor  István,  Holováts  József,  



Imre  Árpád,  Kökényesi  Sándor,  Krocskó  Gyula,  Spenik  Ottó  pro-
fesszorok  és több  kandidátus.  

A bölcsészkaron  az Ukrán Nyelv, Ukrán  Irodalom, Orosz Nyelv,  
Orosz Irodalom, Általános és Szláv Nyelvtudományi  Tanszék  mel-
lett Magyar  Filológiai  Tanszék  is  működik.  

1963.  szeptember  1-én  az  egyetem  filológiai  karán  20  fős  cso-
porttal  megindult  területünkön  a magyar nyelv-  és irodalom  sza-
kos  tanárok  képzése.  Oktatási  és  politikai  szempontból  is  fontos  
lépés  volt  ez  vidékünkön,  ahol  ukránok,  magyarok,  oroszok,  szlo-
vákok, románok  és más nemzetiségűek  élnek egymás mellett  sors-
közösségben  évszázadok  óta. Az  első magyar szakos hallgatók  közt  
volt Balázs Jolán, Balla Klára, Brovják  Eva, Bus Ilona, Csehi  Vik-
tória,  Deák  Ibolya,  Horváth  Ilona,  Hőgye  Erzsébet,  Imre  Valéria,  
Kocsis Katalin, Kosztyu Judit, Kósa Erzsébet, Locker László, Nagy 
Mária,  Nagy  Ildikó,  Pösze  Csaba,  Szabó  Jusztina,  Tárczi  Etelka,  
Váradi  Magdolna, Varga  István.  

A tagozat első  tanárai  Zékány  Imre  és Gortvay  Erzsébet  voltak.  
Ök tanították  a magyar nyelvi  és az irodalmi  tantárgyakat.  A „Be-
vezetés a finnugor nyelvészetbe" című tantárgyat két évig Rót Sán-
dor  adta  elő.  Főlaboráns  Hegyes  Angéla  volt.  

1964  szeptemberében  még  a francia  tanszék  koordinálta  a ma-
gyar tagozat munkáját Francia-magyar Tanszék  néven.  1965-ben  
a  tanszék  vezetője  Szimulik  Mihajlo  lett.  1966  áprilisában  e  cikk  
szerzőjét választották meg a tanszék vezetőjének. Ekkor különvált  
a tanszék magyar nyelv  és irodalom néven.  1966-tól  1970-ig  négy  
tanárral  bővült  a tanszék:  Kótyuk  István  a területi  rádió  magyar  
szerkesztőségéből,  Vaszócsik  Vera  az  egyetemi  könyvtárból  jött  
hozzánk,  Fodó  Sándor  a Tartui  Állami  Egyetem,  Horváth  Katalin  
pedig már  az Ungvári  Állami  Egyetem  magyar  tagozatos  végzőse-
ként került a tanszékre.  1977-ben  a tanszék laboránsaként kezdett 
dolgozni Györké Magdolna — ugyancsak  a mi növendékünk —, aki 
1988-ban  kapta  meg tanári  kinevezését.  Közben  Zékány  Imre  do-
cens elhunyt,  Fodó Sándor fizetett állást vállalt  a Kárpátaljai  Ma-
gyar  Kulturális  Szövetségben  elnökként.  1991—1992-ben  negyed-
illetve félállásba  5 fiatal végzősünket  vettük  fel.  1990 februárjától 
magyarországi  vendégtanár  dolgozik  a Tanszéken. Jelenleg  a Ma-
gyar  Filológiai  tanszékhez  12  tanár  és  két  laboráns  tartozik  (Li-
zanec Péter tanszékvezető  — professzor, Gortvay Erzsébet  docens,  



Györké Magdolna adjunktus,  Horváth  Katalin  docens,  Kótyuk  Ist-
ván docens, Vaszócsik  Vera docens, Balogh  Lajos, a magyarországi 
vendégtanár  és  az  öt fiatal  előadó:  Gulácsi  Éva,  Sebi  Mária,  Kál-
mán  Ferenc,  Debreceni  Anikó  és Ivaskovics  Mária.  Olenics  Elvira  
főlaboráns  és Tóth  Natália  laboráns.  

A  tanszék  minden  segítséget  megkapott  a  rektori  és  a  dékáni  
hivataltól.  Itt elsősorban  Csepur Dmitrij nevét, az egyetem  egykori  
rektorát kell  megemlítenünk.  A magyar  tagozat  egyre nőtt  és  erő-
södött.  A  tanszék  tanárai  nagy  figyelmet  fordítanak  előadásaik  
színvonalára,  eredményes  tudományos  kutatásokat  végeznek.  
1968-ban  a tanszéken  megnyílt  az  aspirantúra.  

Az első lépések mindig nehezek. Nem volt ez könnyű  számunkra  
sem. Nem voltak  tantervek,  tankönyvek  sok tantárgyból,  hiányoz-
tak  a módszertani  és gyakorlati  segédkönyvek.  Egy-egy  tanárnak  
több  tantárgyból  kell  tartania  előadásokat,  vezetni  a  gyakorlati  
foglalkozásokat,  irányítani  a szakdolgozatok  és a  diplomamunkák  
írását. 

így például  Gortvay  Erzsébet,  a  filológiai  tudományok  kandidá-
tusa, docens a „Bevezetés az irodalomtudományba",  „A magyar iro-
dalom  története  (XVIII—XIX.  sz.)"  és  a  „Műelemzés"  című  szak-
kollégiumot  adja  elő.  

Vaszócsik Vera,  a  filológiai  tudományok kandidátusa,  docens „A 
magyar irodalom  története  (régi  magyar  irodalom  és  a XX.  sz.  iro-
dalma)", „A magyar népköltészet", „Az irodalomkritika  elmélete  és  
módszertana",  „Irodalomelmélet"  és  szakkollégiumokat  ad  elő.  

Ivaskovics  Mária  előadó  „Bevezetés  az  anyanyelvi  tantárgype-
dagógiába"  és  az „Ifjúsági  irodalom"  című tantárgyakat  tanítja.  

Gulácsi  Éva előadó  „Az ókor  és középkor  világirodalma",  a „Ke-
leti  népek  irodalma"  és „A kortárs  magyar  irodalom  aktuális  kér-
dései"  című tantárgyakat  oktatja.  

Debreceni  Anikó  előadó  „А XVII—XVIII.  század  világirodalma"  
és  „A XIX.  század  világirodalma"  című tantárgyakat  tanítja.  

Kálmán  Ferenc  előadó  a „A magyar  népköltészet"  című  tantár-
gyat  tanítja  a levelezős  magyar  szakos  diákoknak.  

Horváth  Katalin,  a  filológiai  tudományok  kandidátusa,  docens  
„A  mai  magyar  nyelv  (Lexikológia,  Lexikográfia  és  Fonetika)",  Á  
nyelvművelés alapjai", „A magyar nyelvjárástan",  „Stilisztika",,Ál-
talános  nyelvészet"  és  szakkollégiumokat  ad  elő.  



Kótyuk  István,  a  filológiai  tudományok  kandidátusa,  docens  „A  
mai magyar nyelv (Morfológia és mondattan)", „A magyar  irodalmi  
nyelv  fejlődéstörténete",  „A magyar  nyelv  története"  és  szakkollé-
giumokat  ad  elő.  

Györké  Magdolna  előadó  „A mai  magyar  nyelv  (Morfológia)"  cí-
mű tantárgyat  adja  elő.  Gyakorlati  és  szemináriumi  foglalkozáso-
kat vezet nyelvtudományi  tantárgyakból.  

Sebi  Mária  előadó  a „Bevezetés  a nyelvtudományba"  és „A  mai  
magyar  nyelv  (Morfológia)"  című  tantárgyakból  gyakorlati  foglal-
kozásokat  vezet  a nappali  és  levelező  tagozaton.  

Lizanec Péter, a filológiai tudományok doktora, professzor a „Be-
vezetés  a  nyelvtudományba",  „A  tudományos  kutatások  alapjai",  
„Bevezetés  a  finnugor  nyelvtudományba",  „Bevezetés a  szakmába"  
című  tantárgyakat  és  több  szakkollégiumot  ad  elő.  

Vendégtanárként  Balogh Lajos docens „A magyar irodalmi  nyelv  
(Morfológia)",  „A  magyar  nyelv  története",  „Nyelvjárástan",  „Szo-
ciolingvisztika"  című tantárgyakat  adja  elő.  

A  levelező  tagozatos  diákokat  is  ez  a  tanári  gárda  oktatja,  de  
ott már  más tantárgyakat  is  előadnak.  

Harminc év telt el azóta, hogy  1963. szeptember 1-én húsz magyar 
szakos  hallgató  megkezdte  itt  tanulmányait.  Azóta  481-en  nyertek  
a magyar nyelv és irodalom tanítására képesítést. Az  1969—1970-es  
tanévben  megindult  a levelező  oktatás is, hogy  a dolgozó ifjúság és a 
felsőfokú  végzettséggel  nem  rendelkező  pedagógusok  munkaviszo-
nyuk  megszakítása  nélkül  szerezhessenek  magasabb  szakmai  képe-
sítést.  A  magyar  tagozat  szakembereket  képez  a  magyar  tannyelvű  
iskolák, a területi magyar rádió és televízió, a magyar nyelvű területi 
és kerületi lapok szerkesztősége, a Kárpáti Kiadó és az Oszvita Kiadó, 
az Inturiszt, valamint más intézmények  számára. Jelenleg a nappali 
tagozaton  48,  a levelezőn  75 hallgató  tanul.  

Végzőseink  között  vannak  kitüntetett  pedagógusok,  területi  és  
járási  szintű  képviselők,  iskolaigazgatók,  írók,  költők,  tudósok.  
Ezek  mind  a mai  napig fenntartják  a kapcsolatokat  a  tanszékkel,  
segítenek  nekünk  a nyelvjárási  és népköltészeti  gyűjtésekben.  

Az  Ungvári  Állami  Egyetem  Magyar  Filológiai  Tanszékén  egy-
szakos  a képzés:  magyar  nyelv  és  irodalom.  

A nappali  tagozatot elvégzett magyar nyelv- és irodalom  szakos  
diákok  a diplomával  együtt munkahelyi  elhelyezést is kapnak,  3—  



4  évenként  egyhónapos  továbbképzésen  vesznek  részt.  Szakmai  
továbbképzésben  pedagógusaink  Magyarországon  is  részesülnek.  

Említésre  méltó  az  a  tény  is,  hogy  1990-től  a  III.  és  IV.  évfo-
lyamos  hallgatók  egy  egész  szemesztert  a  Budapesti  ELTE-n  il-
letve a Debreceni KLTE-n  tanulhatnak, valamint jelentkezhetnek 
a  Debreceni  Nyári  Egyetemre  is.  A  magyarországi  szakemberek  
véleménye  szerint  nem  kell  szégyenkeznünk  diákjaink  felkészült-
sége  miatt.  

A  magyar  szakos  diákok  a tantervnek  megfelelően  a  következő  
tantárgyakat  tanulják:  Bevezetés  a  finnugor  nyelvtudományba,  
Bevezetés a nyelvtudományba, Bevezetés a szakmába, Mai  magyar  
nyelv,  A  magyar  nyelv  története,  A  magyar  irodalmi  nyelv  fejlő-
déstörténete,  Magyar nyelvjárástan,  Bevezetés  az anyanyelvi  tan-
tárgypedagógiába,  A  nyelvművelés  alapjai,  Észt  nyelv,  Altalános  
nyelvészet; Bevezetés az irodalomtudományba,  A magyar irodalom 
története,  Magyar népköltészet,  Irodalomelmélet,  Az irodalmi  kri-
tika  elmélete  és  módszertana,  Világirodalom,  A  magyar  és  világ-
kultúra  története,  A  kortárs  magyar  irodalom  aktuális  kérdései.  
E  tantárgyak  órakeretét  lásd  tovább.  

Ezen  kívül  természetesen  átfogó ismereteket  szereznek  a társa-
dalomtudományokból,  orosz  és ukrán  nyelvből,  irodalomból,  vala-
mint más tudományokból.  A hallgatók  tanulmányi  és  tudományos  
képzését  szolgálják  a  szakkolégiumok  és  a  szakszemináriumok  
(490  óra),  amelyekben  a  nyelv-  és  irodalomtudomány  időszerű  
problémáit tanulmányozzák.  Ilyen  szakkollégiumok  és  szakszemi-
náriumok  például  a  következők:  1.  Keleti-szláv—magyar  nyelvi  
kapcsolatok; 2. A nyelvföldrajz kérdései;  3. A nyelvjárástan  lexikai  
és  szemantikai  kérdései;  4.  Bevezetés  a  fordításelméletbe;  5.  A  
mondattan  elméleti  kérdései;  6.  Magyar  antroponímia;  7.  Magyar  
frazeológia;  8.  A  helyes  magyar  kiejtés;  9.  A  kárpátaljai  magyar  
nyelvjárások  sajátosságai;  10.  Magyarságtudomány  napjainkban;  
11.  Ukrán-magyar  irodalmi  kapcsolatok;  12.  Orosz-magyar  iro-
dalmi kapcsolatok;  13. Sevcsenko  és Magyarország;  14. A műelem-
zés kérdései;  15. Ifjúsági irodalom;  16. Szépirodalmi  szöveg  stilisz-
tikai  elemzése  [2].  

A  tudományos  munka  módszerét,  elveit  a  hallgatók  A  tudo-
mányos  kutatás  alapjai  című  szakkollégium  (34  óra)  keretében,  
valamint  a  tudományos  kutatómunka  foglalkozásain  (III—IV.  



évf.),  amely  heti  két  óra,  sajátítják  el.  Ez  azt  jelenti,  hogy  egy  
tanárhoz 5—6 hallgató tartozik, akik három  évre kidolgozott  egyé-
ni terv alapján bizonyos tudományos problémákat kutatnak,  amely  
szakdolgozattá,  diplomamunkává  fejleszthető.  A  tudományos  ku-
tatómunka  eredményeiről  a  hallgatók  kéthetenként  tudományos  
szemináriumokon  számolnak be, ahol a jelenlevő tanárok és diákok 
megvitatják  és  értékelik  a  referátumokat.  A  diákok  tudományos  
fejlődését  szolgálják  a  nyelvi  és  irodalmi  szakkörök,  az  egyetemi  
és egyetemközi  tudományos konferenciák.  A legjobb  beszámolókat  
tudományos  pályázatokra  nyújtják  be.  Hallgatóink  tanulmányaik  
során  népköltészeti,  nyelvjárásgyűjtő,  pedagógiai,  valamint  diplo-
ma  előtti  gyakorlaton  is részt  vesznek.  

Az  öt  év  alatt  a  hallgatók  a  nappali  tagozaton  négy  szakdol-
gozatot írnak:  az I. évfolyamon  nyelvből,  a II.  évfolyamon  nyelvjá-
rástanból,  a III.  évfolyamon  irodalomból,  a IV. évfolyamon  a nyel-
vészek  —  nyelvből,  az  irodalmárok  —  irodalomból.  Az  V.  
évfolyamon diplomamunkát kell írniuk. A szakdolgozatok  és a dip-
lomamunkák  tematikailag  felölelik  a  magyar  nyelv  és  irodalom  
szinte minden területét: lexikológia, fonetika, morfológia,  mondat-
tan,  szövegtan,  leíró  és  történeti  szempontból,  nyelv-  és  iroda-
lomközi kapcsolatok  stb. Az utóbbi 3—4 évben  a hallgatók  szívesen  
választanak  néprajzi  vonatkozású  témákat  is.  

A  diákok  tanulmányaik  során  megismerkednek  a  tudományos  
anyaggyűjtő  és feldolgozó  munka  módszereivel  is.  Ezt  a  célt  szol-
gálják  a  tudományos  diákkörök,  ahol  a  nyelv-  és  iroda-
lomtudomány időszerű kérdéseit vitatják meg. Fontos  tudományos  
feladatot  teljesítenek  hallgatóink  azzal,  hogy  részt  vesznek  Kár-
pátalja magyar nyelvjárásainak feltárásában.  Kutatásaik  eredmé-
nyéről  a tudományos  diákkonferenciákon  számolnak  be.  

Végzőseink  az  aspirantúrán  folytathatják  tanuhnányaikat.  Je-
lenleg ketten  tanulnak:  Fedinec  Csilla  és  Kálmán  Ferenc.  

Az  egyetem  elsődleges  feladata  a  szakemberképzés,  de  ez  csak  
akkor  valósulhat  meg,  ha  ezzel  párhuzamosan  nő  a  tanár  tudo-
mányos  felkészültsége  is.  

Mint  már  említettük,  1968-ban  a  tanszéken  megnyílt  az  aspi-
rantúra.  Az első  aspiráns  Kótyuk  István  volt, később Horváth  Ka-
talin (tudományos vezető Lizanec Péter), akik sikeresen  megvédték  
kandidátusi  értekezéseiket:  Kótyuk  István  „Az Ungvári járás  ma-



gyar nyelvjárásainak  ukrán jövevényszavai"-t  tanulmányozta  [3],  
Horváth  Katalin  Tartuban  védte  meg  értekezését  „A  kárpátaljai  
magyar  nyelvjárások  fonetikai  rendszere"  [4]  címmel.  1969-ben  
Vaszócsik  Vera  sikeresen  megvédte  kandidátusi  disszertációját:  
„Т.  H.  Sevcsenko  Magyarországon"  címmel  [5].  1973-ban  pedig  
Gortvay  Erzsébet  [6].  E sorok  szerzője  1959-ben  megvédte  kandi-
dátusi  [7],  1971-ben  pedig  nagydoktori  disszertációját  [8].  így  Zé-
kány  Imrén kívül,  aki  1964-ben  mint  a Tartui  Egyetem  aspiránsa  
védte  meg  kandidátusi  értekezését  „A  magyar  nyelv  hatása  a  ro-
mán  nyelvjárásokra  Kárpátalján"  címmel  [91,  e  rövid  idő  alatt  4  
kandidátussal  és egy nagydoktorral  gazdagodott  a tanszék.  1987-
ben  a tanszék  munkatársa,  Hegyes Angéla  védte meg  kandidátusi  
értekezését  „Ukrán-magyar  irodalmi  kapcsolatok  és  Olesz  Hon-
csar  munkássága"  címmel  [10].  1991-ben  volt  aspiránsunk  Gera-
szimova  Galina  Kijevben  védte  meg  kandidátusi  értekezését  
„Oroszország  története  Jókai  Mór  ábrázolásában.  Hitelesség  és  
képzelet"  [11]  címmel.  

1970—76 között három  kötetben jelent  meg  az  „Ukrán-magyar  
nyelvi kapcsolatok"  című monográfia  [12], amely pozitív  értékelést  
kapott  több  európai  országban  [13].  Folyik  a  kárpátaljai  magyar  
népköltészet  gyűjtése  és  tanulmányozása.  Ennek  eredménye  egy  
sor tudományos  cikk,  a „Három  arany  nyílvessző"  című  mesegyűj-
temény [14], s a tanszék tanárai, Vaszócsik Vera docens és Lizanec 
Péter professzor  által  1974-ben  kiadott  „Kárpátaljai  magyar  nép-
balladák"  című gyűjtemény  [15]. Zékány  Imre  docens Laver Vaszil  
docenssel  közösen  adta  ki  az  „Orosz-ukrán-magyar  frazeológiai  
szótár"-t  [16]. A tanszék  tanárainak  közreműködésével  készült  el  
a  kárpátaljai  magyar  irodalom  antológiája  [17],  amelyet  szintén  
melegen  fogadott  a kritika  [18].  

A  Magyar  Filológiai  Tanszék  tanárai  három  fő  problémakörben  
végzik  tudományos  kutatásaikat:  1. Magyar-ukrán  nyelvi  (nyelv-
járási)  kapcsolatok;  2.  Magyar-ukrán  és  magyar-orosz  irodalmi  
kapcsolatok;  3.  Kárpátaljai  magyar  nyelvjárások  és  népköltészet.  

Zékány  Imre  docens  a kárpátaljai  magyar  nyelvjárásokkal  fog-
lalkozott  és nagy figyelmet  szentelt  a nyelvjárási  frazeológiai  egy-
ségeknek. 

Kótyuk  István  docens  a kárpátaljai  magyar  nyelvjárások  szótá-
rának  összeállításával  foglalkozik, kutatja  az ukrán  (ruszin) jöve-
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vény-  és  kölcsönszavakat  a  kárpátaljai  magyar  nyelvjárásokban  
és tankönyvszerzőként  is gyakran  találkozunk  a  nevével.  

Horváth  Katalin  docens  szintén  a kárpátaljai  magyar  nyelvjá-
rások  szótárának  összeállításával  foglalkozik,  gyűjti  a  kárpátaljai  
helyneveket,  a  Tisza  vízneveit  és  magyar  nyelvtanból  tan-
könyveket  ír  a magyar  iskolák  számára.  

Sebi  Mária  előadó  a kárpátaljai  vízneveket  kutatja  és  e  téma-
körben  készíti  kandidátusi  értekezését.  

Lizanec  Péter  tanszékvezető  professzor,  a  kárpátaljai  magyar  
nyelvjárásokat  kutatja  nyelvföldrajzi  aspektusban  különös  figyel-
met fordítva  a lexikára  és  a szemantikára,  gyűjti  a földrajzi  neve-
ket  és a hidronímákat,  a készülő  kárpátaljai  magyar  nyelvjárások  
szótárának  szerkesztője.  

A tanszék irodalmárai  a kárpátaljai magyar nyelvű irodalommal  
foglalkoznak,  tanulmányozzák  e  táj  irodalmát  a  legrégibb  időktől  
napjainkig. 

Vaszócsik  Vera  docens  behatóan  tanulmányozza  a  magyar-uk-
rán  irodalmi  kapcsolatokat  és  a kárpátaljai  népköltészetet.  

Gortvay  Erzsébet  docens  az orosz-magyar  irodalmi  kapcsolatok  
kutatásával  foglalkozik,  valamint  iskolai  tankönyveket  ír  magyar  
irodalomból. 

Gulácsi  Éva előadó a kárpátaljai  magyar irodalommal  foglalkozik.  
Kálmán  Ferenc  előadó  a kárpátaljai  magyar  népköltészetet  ku-

tatja  és kandidátusi  értekezését  készíti  „Kárpátaljai  gyermekjáté-
kok  és mondókák"  címmel.  

Debreceni  Anikó  előadó  a  kárpátaljai  magyar  irodalommal  —  
konkrétabban  a XIX.  század  végi  és  a XX.  sz.  eleji  sajtótermékek  
hasábjain  megjelent  írók,  költők  műveit  kutatja.  A Tisza  helyne-
veinek  gyűjtésével  is  foglalkozik.  

Ivaskovics  Mária  előadó  néprajzzal  foglalkozik,  különös  figyel-
met  fordítva  a  lakodalmi  szokásokra.  Évente  részt  vesz  a  Tisza  
helyneveinek  gyűjtésében.  

Az  egyéni  tudományos  témakörökön  kívül  a  tanszék  tanárai  a  
diákokkal közösen  eredményesen  gyűjtik  a tájszavakat „A kárpát-
aljai  magyar  nyelvjárások  szótárá"-hoz.  A  szótár  kétkötetes  lesz,  
kb.  40  000  szócikkel.  

A  szótárnak  az  lesz  a  feladata,  hogy  a  lehető  legbővebben  be-
mutassa  a  kárpátaljai  magyar  nyelvjárások  szókincsét.  Eredmé-



nyeit  nemcsak  a  nyelvtudomány,  hanem  a  néprajz-  és  a  törté-
nettudomány  is hasznosíthatja  majd, hiszen  a vidék  magyar  ajkú  
lakosságának kapcsolatait tükrözi  az ukrán,  a román  és a  szlovák  
nemzetiséggel.  Az  itteni  nyelvjárás  sok  olyan  vonást  tartalmaz,  
ami  hiányzik  a többi  magyar  nyelvjárásból.  

A  kétrészes  kérdőív  [19]  segítségével  összegyűjtött  nyelvjárási  
anyag  alapján  elkészült  „A kárpátaljai  magyar  nyelvjárások  atla-
sza"  című  háromkötetes  monográfia,  amely  kb.  1260  nyelvészeti  
térképet (lexikait és szemantikait), valamint minden  szó kommen-
táiját  és  indexét  is  tartalmazza.  

Az  első kötet  1992-ben jelent  meg  a Magyar Tudományos  Aka-
démia  gondozásában  a „Kulturális  és  történelmi  emlékeink  feltá-
rása,  nyilvántartása  és kiadása"  program  támogatásával  [20].  

Aktívan  gyűjtjük  a kárpátaljai  földrajzi  neveket.  Már két  füzet  
meg  is jelent  az  ELTE Névkutató  Munkaközösség  támogatásával  
[21]. A tanszék tanárai  tankönyveket  [22] és módszertani  útmuta-
tókat  is  írnak  [23].  

A  Magyar  Filológiai  Tanszék  a  különböző  tudományos  kutatá-
saival  fokozatosan  foglalta  el  mai  helyét.  Az  Oroszországi  TA  és  
az Ukrajnai Tudományos Akadémia nemzetközi  tematikájának  ki-
dolgozásában is részt veszünk, például  „Európai  nyelvatlasz" és az 
„Összkárpáti  nyelvatlasz"  szerkesztésében.  Az  első  téma  kidolgo-
zásában  minden  európai  ország részt  vett,  s már két kötet  napvi-
lágot  is látott  [24].  A  másik  munkában  Ukrajnán  kívül  (beleértve  
a mi tanszékünket is), Lengyelország, Jugoszlávia,  Magyarország,  
Csehország  és Szlovákia  tudósai  vesznek  részt.  Három  kötet  már  
megjelent  [25].  

Tudományos  konferenciák  szervezése  is  feladatkörünkbe  tarto-
zik.  Fennállásunk  óta  több  ilyen  rendezvénynek  adtunk  otthont.  
A fontosabbak közül  néhány:  

1. Országos tudományos konferencia Petőfi Sándor  születésének  
150.  évfordulója  alkalmából  (1973).  

2.  Nemzetközi  tudományos  konferencia  „Összkárpáti  nyelvat-
lasz"  címmel  (1976).  

3.  Országos  finnugor  konferencia  (1977).  
4.  Országos  tudományos  konferencia  „A  nyelvföldrajz  ma  és  az  

egyenrangú  kölcsönhatás  problémája  a  nyelvtörténet  során"  
(1984). 



1989-ben  rendeztük  meg  a Nemzetközi  Magyar  Filológiai  Tár-
saság  végrehajtó  bizottságának  ülését  14 ország jeles  tudósainak  
a  részvételével.  

Tanszékünk  szoros baráti  kapcsolatot  tart  fenn  Oroszország  és  
Ukrajna  egyetemeivel,  iskoláival,  tudományos  intézményeivel.  
Ezek között: Oroszország Tudományos Akadémiájának  Nyelvtudo-
mányi  Intézetével,  Oroszország  Tudományos  Akadémiájának  Vi-
lágirodalmi  Intézetével,  az  Ukrán  Tudományos  Akadémia  Nyelv-
tudományi  Intézetével,  a  Szentpétervári  Állami  Egyetemmel,  a  
Mari,  a  Komi,  a  Mordvin,  a  Karéi  Autonóm  Köztársaságok  egye-
temeivel  és  tudományos  kutatóintézeteivel,  valamint  más  tudo-
mányos  intézetekkel.  

Tanszékünk  gyakran  lát  vendégül  ismert  nyelvészeket  és  iro-
dalmárokat  hazánk  tudományos  intézményeiből:  Ruszanyivszkij  
Vitalij,  Krutyikova  Nyina, Zatonszkij  Dmitrij,  Zsulinszkij  Mikola,  
Juhnovszkij  Igor,  Majtinszkaja  Klára,  Gálkin  Iván,  Cigánkin  
Dmitrij,  Sáhova  Kira,  Palmeos  Paula,  Kornyilov  Genagyij,  Berns-
tejn  Samuel,  Udler  Ruben  professzorokat  és  másokat.  

A 60-as  évek  második  felétől  tanszékünk  szoros  baráti  kapcso-
latot tart fenn különböző magyarországi tudományos  intézmények-
kel.  Egyebek  között  együttműködési  szerződést  kötöttünk  a  Sze-
gedi Juhász  Gyula Tanárképző  Főiskola,  a Nyíregyházi  Bessenyei  
György  Tanárképző  Főiskola  Magyar  Nyelv  és  Irodalom  Tanszé-
kével. Tevékeny kapcsolatot építettünk ki a Debreceni  Kossuth  La-
jos Tudományegyetem,  a Szegedi  József Attila  Tudományegyetem  
tanszékeivel,  a Magyar  Tudományos  Akadémia  Nyelv-  és  Iroda-
lomtudományi Intézetével. Ezek a kapcsolatok kezdettől fogva igen 
hatékonyak. Megkezdődött  a tudományos,  szépirodalmi  és kritikai 
kiadványok,  a szótárak széles körű cseréje. így például  a debreceni 
és  a  szegedi  egyetem,  a nyíregyházi  és  a  szegedi  tanárképző  főis  
kola, valamint  a Magyar Tudományos Akadémia  Nyelvtudományi  
Intézete  számos  tankönyvet,  sok  kritikai  és  szépirodalmi  kiad-
ványt küldött  nekünk.  Ebbe  a munkába bekapcsolódott  az  Orszá-
gos  Széchenyi  Könyvtár  is,  amely  nyelv-  és  irodalomtudományi,  
különböző  kritikai  és  szépirodalmi  művekkel  gyarapítja,  egészíti  
ki a tanszék könyvtárát. A magunk részéről  a Magyar  Köztársaság  
intézeteinek  és könyvtárainak  megküldjük  a legújabb ukrán  tudo-
mányos  kiadványokat,  valamint  azokat  a  szépirodalmi  műveket,  



tankönyveket,  amelyek  magyar  nyelven  jelennek  meg  területün-
kön. Együttműködésünk jelentősen  gazdagodik  azáltal, hogy felső-
fokú intézeteink,  tanszékeink  között  szoros kapcsolatok jöttek  lét-
re.  A  Magyar  Filológiai  Tanszék  tagjai  részt  vesznek  a  Magyar  
Köztársaság  tudományos  intézeteinek  konferenciáin,  szimpozion-
jain  [26].  

A Magyar  Köztársaság tudósai  rendszeresen  tartottak  és tarta-
nak nyelv- és irodalomtudományi  előadásokat egyetemünkön:  Or-
tutay  Gyula  a magyar  népköltészetről,  Hajdú  Péter  az uráli  nyelv-
családról,  Imre  Samu  a magyar  nyelvjárásokról,  Benkő  Loránd  a  
magyar  nyelv  történeti  grammatikájáról,  Kálmán  Béla  a  magyar  
személynevekről, Bárczi  Géza  a magyar irodalmi nyelv  történetéről  
és  mások.  

Diákjaink több héten  át hallgatták  Vajda László,  Hegedűs  And-
rás,  Margócsy  József,  Ferenczy  Imre,  Bessenyei  György,  Nagy  Já-
nos,  Pál  György,  Katona  Béla,  Bánszky  István  irodalmi  előadásait  
és Lőrincze  Lajos,  Sebestyén  Árpád,  Szathmári  István,  Derne  Lász-
ló,  Nyíri  Antal,  Benkő  László,  Fábián  Pál,  Bachát  László,  Mező  
András,  Békési  Imre,  Katona  Béla,  Vekerdi  József  és  mások  nyel-
vészeti  előadásait.  

Az  ilyen  alkotó jellegű  kapcsolatok  a rokon  tanszék  tudósai  kö-
zött hasznosak, és elősegítik  egymás oktatói-módszertani,  nevelői,  
valamint  tudományos  munkájának  jobb  megismerését.  Mindent  
megteszünk  azért, hogy  ezek  a kapcsolatok  továbbra is konkrétak, 
tartalmasak  legyenek.  Fontos, hogy  a jövőben  mélyítsük  az  alkotó  
jellegű kapcsolatokat  diákjaink  között  is.  

A  magyarországi  tudósok  nemcsak  a  nyelv-  és  iroda-
lomtudomány időszerű kérdéseiről  tartottak előadásokat diákjaink 
részére,  alaposan  megismerkedtek  a  tanszék  kollektívájának  ok-
tatási, módszertani  és tudományos  munkájával.  Meggyőződhettek  
arról, hogyan  fejlődik  a tanszék.  Szívesen  beszéltek  az  egyetemen  
és  tanszéken  szerzett  benyomásaikról,  felszólaltak  a  rádióban  és  
a  tévében,  írásaikkal  jelentkeztek  a területi  lapok  hasábjain  és  a  
magyarországi  sajtóban.  Rövid  véleményüket  beírták  tanszékünk  
vendégkönyvébe.  Csak  néhányat  idézünk:  

Benkő  Loránd  akadémikus  „...E  személyes  érzelmen  kívül  a tu-
domány  és  az  oktatás  munkásának  tárgyilagosságával  is  nyugod-
tan  megállapíthatom,  hogy  a tanszék  a magyar  nyelv  és  irodalom  



művelésében  és oktatásában  szép és eredményes munkát  végez..."  
(1971.  április  21.)  

Ortutay  Gyula akadémikus „...Nagyon  értékesnek  tartom  a tan-
szék minden munkatársának és vezetőjének munkáját. Ahallgatók 
érdeklődéséből, kritikus figyelméből, dolgozataikból  az itt folyó ér-
tékes  oktató-nevelő  munkára  találhattam..."  (1971. június  9.)  

Imre  Samu  akadémikus  „...Az  előttem  itt járt  sok  kiváló  tudós  
kitűnően  és  találóan jellemezte  a  tanszék  igen  eredményes  okta-
tó-nevelő  és kutatómunkáját.  Én mindezeket  a véleményeket  csak  
megerősíthetem,  szívből kívánok további  újabb szép  eredményeket  
a  tanszék  dolgozóinak  munkájuk  területén"  (1976.  november  10.)  

Köpeczi  Béla  akadémikus  „...Az  Ungvári  Állami  Egyetem  Ma-
gyar Tanszéke nagyszerű munkát végez  az oktatásban  és kutatás-
ban,  gratulálok  ehhez.  Remélem,  hogy közös javaslataink  megva-
lósulnak. Kívánom, hogy a Tanszék minden  dolgozója és hallgatója 
örüljön  az  eredményeknek,  járuljon  hozzá  a magyar  kultúra  gya-
rapításához,  a népek közötti kapcsolatok  erősítéséhez" (1987.  már-
cius  27.)  stb.  

Sajnos  az  utóbbi  időben  szinte  divattá  vált  a tagadás.  Egyesek  
(akik  nem  is ismerik  a munkánkat)  azt  állítják, hogy  a  tanszéken  
nincs kit  tanítani  (közben  3,5 jelentkező  van  egy helyre  a felvéte-
likor),  s a kárpátaljai  értelmiség „halálra  van ítélve"  stb.  Biztosak  
vagyunk  abban, hogy fölöslegesen kongatják  a vészharangot,  a tu-
dományt nem lehet huzamos ideig a politikai  szólamok  szolgálólá-
nyává  tenni.  

Attól  függetlenül,  hogy  a  tanszéknek  vannak  eredményei,  úgy  
gondoljuk,  még több a teendőnk: korszerűsíteni  kell  az oktatást,  s  
ennek  érdekében  a  tankönyveket,  a  módszertani  útmutatókat,  a  
segédkönyveket a mai és a holnapi igényekhez  szükséges  igazítani.  
Sokat kell tennünk, hogy eredményesen  működjék  az  aspirantúra.  
E feladatok megoldására kívánjuk koncentrálni  a rendelkezésünk-
re  álló  anyagi  és  szellemi  erőket.  

3. AZ UNGVÁRI HUNGAROLÓGIAI KÖZPONT 

Már  szóltunk  arról,  hogy  az  Ungvári  Állami  Egyetemen  a  ma-
gyar szakos képzés  1963-ban kezdődött.  A tanárokat ebben  az idő-



ben  az  oktatómunka  kötötte  le,  valamint  a magyar  tannyelvű  is-
kolák  módszertani  segítése.  Emellett  láttak  hozzá  a  tudományos  
kutatáshoz. Az elmúlt években hat kandidátusi  és egy  nagydoktori  
értekezést védtek meg a tanszéken. Ezek után elérkezettnek  láttuk  
az  időt  ahhoz,  hogy  továbblépjünk,  létrehozzunk  egy  olyan  intéz-
ményt,  amelyben  a  kutatómunka  a  fő  teendő.  Ebben  a  törekvé-
sünkben  nagy  segítséget kaptunk  a Magyarországi  Művelődési  és  
Oktatási  Minisztériumtól  dr.  Köpeczi  Béla  akadémikus  személyé-
ben.  1986 áprilisától  többször is véleményt cseréltünk  ebben a kér-
désben Ungváron  és Budapesten. Megállapodtunk  abban, hogy  ép-
pen  Ungváron  lenne  a  legcélszerűbb  hungarológiai  központot  
létrehozni.  Kéréssel  fordultunk  a két  ország megfelelő  minisztéri-
umaihoz,  ahol pozitív  döntést hoztak,  s  1987. október 21-én  a Ma-
gyar  Népköztársaság  Művelődésügyi  és  Oktatási  Minisztériuma  
valamint  a Szovjetunió Felső-  és Szakközépoktatásügyi  Miniszté-
riuma  szerződést  írt  alá,  amelynek  értelmében  a  budapesti  egye-
tem orosz tanszékének bázisán Ruszisztikai  Központ és az ungvári 
egyetem  magyar  tanszékének  bázisán  Hungarológiai  Központ  lé-
tesül. 

E  szerződés  teljesítésének  érdekében  az  Ungvári  Állami  Egye-
tem  rektorának  rendelete  szerint  1988. január  14-én  megalakult  
a Hungarológiai  Központ, melynek igazgatója e sorok szerzője. Első 
lépésünk  az volt, hogy kidolgozzuk  és  egyeztessük  a magyar  féllel  
a  Központ működési  szabályzatát  s az idevágó  tudományos-mód-
szertani kérdéseket.  A Szovjetunió  Oktatásügyi  Állami  Bizottsága  
1988.  szeptember  22-én  megerősítette  a rektori  rendeletet.  

Miért  éppen  Ungváron  alakult  meg  a  Hungarológiai  Központ?  
Több  okból  is.  Először:  Egyetemünkön  —  mint  már  mondtuk  —  
1965-ben  megalakult  országunkban  az  egyetlen  magyar  tanszék,  
amely  magyar  nyelv  és  irodalom  szakos  tanárokat  képez,  az  itt  
végzett  szakemberek  közül  sokan  lettek  újságírók,  könyvkiadói  
szerkesztők,  idegenvezetők  stb.  A  magyar  filológiai  tanszéken  az  
oktatói  munka mellett rendszeres kutatómunka folyik.  Másodszor:  
Kárpátalján  majdnem  200 ezer magyar él,  akik több  évszázad  óta  
közvetlen  kapcsolatban  vannak  különböző  szláv  és  nem  szláv  né-
pekkel. A kapcsolatok vizsgálatában voltak bizonyos szubjektív  ele-
mek, ezért úgy véljük, hogy  a Hungarológiai  Központ  tudományos  
munkatársai  teljes  felelősséggel  látnak  hozzá  a  kontaktusok  ob-



jektív  tanulmányozásához  nyelvi,  irodalmi,  néprajzi,  történelmi  
stb.  szempontból  egyaránt.  Minderre megfelelő  bázis  áll  rendelke-
zésünkre. Természetesen,  mi  számítunk  a magyarországi  szakem-
berek  segítségére  is.  Közös vizsgálódásaink  hozzájárulnak  a  Kár-
pát-medence  településtörténeti  kérdéseinek  tisztázásához.  
Reményeink  szerint munkánk eredményeként a hungarológia fun-
damentális  értékű  anyaggal  gazdagodik  majd.  

Tudományos  munkálataink  biztosítására  az  Ukrajnai  Oktatás-
ügyi Minisztérium  8 státust jelölt ki, lehetőség van arra, hogy kan-
didátusi  és  doktori  fokozattal  rendelkező  oktatók  is részt  vállalja-
nak  másodállásban  a kutatásokban.  A  tudományos  munkatársak  
száma  a jövőben  remélhetőleg  növekedni  fog.  

A világon még négy, a mienkhez hasonló Hungarológiai  Központ  
működik  (Bloomington,  Róma,  Párizs,  Hamburg),  és  örömünkre  
szolgál,  hogy  a világon  az  Ungvári" Hungarológiai  Központ  lett  az  
ötödik, s mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez a centrum 
példásan  működjék.  

Milyen  feladatok  teljesítésére  vállalkozik  a Hungarológiai  Köz-
pont?  Elsősorban  a hazai hungarológus  szakemberek  számára  kí-
vánunk  tudományos  bázisként  funkcionálni.  Másodsorban  számí-
tunk  a  Magyar  Köztársaság  és  más  hungarológiai  központokkal  
rendelkező  országok  tudósainak  együttműködésére.  

Az  előttünk  álló feladatok között kulcsfontosságúnak  tartjuk  az  
országunkban folyó hungarológiai kutatások koordinálását.  Hang-
súlyozni kívánjuk továbbá, hogy  a központ fő feladatai közé  sorolja  
azoknak  a  kapcsolatoknak  a  sokoldalú  tanulmányozását,  amely  
kialakult a történelem  során a Kárpátalján  élő magyarok,  ukránok  
és  más  nemzetiségek  anyagi  és  szellemi  kultúrája  között.  

Ismeretes, hogy Kárpátalja magyar lakosságának  a szláv és más 
nemzetiségekkel  való  kapcsolata  évezredes  történelmi  távlatokba  
nyúlik vissza. Ezért tartjuk kötelességünknek  a józan, tárgyilagos,  
tudományos  hozzáállást  a kapcsolatok  kutatásához  mind  a  nyelv,  
az  irodalom,  a  népköltészet,  a  néprajz,  mind  pedig  a  történelem  
területén.  Őszintén  reméljük, hogy Magyarország  tudósai  is  segít-
ségünkre  lesznek  ebben  a  munkában.  

A  ránk  váró  munkának  megvannak  a  tárgyi  feltételei:  gazdag  
népköltészeti  és néprajzi  anyag,  irodalmi  és művelődési  hagyomá-
nyok,  ősnyomtatványok,  régi  kéziratok,  levéltári  dokumentumok  



állnak  rendelkezésünkre.  Nem  mellékes  körülmény  az  sem,  hogy  
területünkön  egy  tömbben  él  a magyar  lakosság,  ez  biztosítja  te-
vékenységünkhöz  a nélkülözhetetlen  hátteret.  

Tudományos munkatársaink  szoros kapcsolatot tartanak fenn a 
terület iskoláival,  pedagógusaival,  az újság-szerkesztőségekkel,  a  
Kárpáti  Kiadóval, a területi rádió és televízió magyar  osztályainak  
munkatársaival.  Kárpátalja  lakossága  segítséget  nyújt  nekünk  a  
szellemi  és az anyagi kultúra  emlékeinek,  régi könyvek,  kéziratok 
és más régiségek, források  összegyűjtéséhez.  Úgy gondoljuk,  hogy 
a  nyelvjárási  és  a  folklóranyag  gyűjtésébe  bevonjuk  a  tanítókat,  
egykori végzőseinket,  évenként szervezünk  tudományos-gyakorla-
ti konferenciát  a hungarológia  időszerű  kérdéseinek  megvitatásá-
ra. A legjobb előadásokat, népköltészeti gyűjtéseket jutalmazni fog-
juk. Célunk az, hogy támogassuk  és egybehangoljuk  a tudományos, 
pedagógiai  vagy  egyéb közérdekű  munkát  a magyar  nyelv,  iroda-
lom,  történelem,  néprajz  és kultúra  tanulmányozása  terén,  előse-
gítsük azoknak a kutatóknak, tanároknak  és más szakembereknek 
a munkáját  és együttműködését,  akik  Ukrajna  területén  a főisko-
lákon,  tudományos  intézményekben,  iskolákban,  kiadóhivatalok-
ban  és  szerkesztőségekben  az említett  tudományok  terén  működ-
nek. 

A  Hungarológiai  Központ feladatai  a  következők:  

1.  Mint  szervezési  Központ  
—  segítséget nyújt Ukrajna  és Magyarország  megfelelő  minisz-

tériumainak hungarológiai  és ukrainisztikai  kormányközi  vegyes-
bizottságok  létrehozásában;  

—  segíti  a vegyesbizottságoknak  mind  a két  minisztérium  kon-
zultatív  és koordinációs  szervének  gyümölcsöző  munkáját:  

a)  a hungarológiai  és  ukrainisztikai  szaktantárgyak  oktatá-
sának  és  a  legfontosabb  hungarológiai  és  ukrainisztikai  kuta-
tások  megszervezésében;  

b) a hungarológiai  és ukrainisztikai  szaktantárgyak  oktatás-
módszertani, formai és tartalmi problémáinak (tantervek, prog-
ramok,  tankönyvek  stb.)  megvitatásában;  

c)  a hungarológiai  és  ukrainisztikai  szaktantárgyak  oktatá-
sának  tervezésében  a  nem  nyelvész  szakos  hallgatók  (történé-
szek,  etnográfusok,  közgazdászok  stb.)  számára.  



— megszervezi  Ukrajna  Hungarológiai  Bizottságát,  amely  segí-
teni  fogja  a  Központot  a hungarológiai  szaktantárgyak  oktatásá-
nak  és  a fontosabb hungarológiai  problémák  kutatásának  koordi-
nálásában; 

— szoros kapcsolatokat létesít az ország azon főiskoláival  és tu-
dományos  intézményeivel,  amelyekben  hungarológiai  kutatások  
folynak, koordinálja  azok  munkáját;  

—  szoros kapcsolatokat  létesít  a Nemzetközi  Magyar  Filológiai  
Társasággal,  a  Nemzetközi  Hungarológiai  Központtal  és  más  or-
szágok  hungarológiai  központjaival;  

— szervezési, módszertani  és tudományos téren  segítséget nyújt 
a kárpátaljai  magyar  tannyelvű  iskoláknak,  a területi  tanfelügye-
lőségnek,  a  Tanító-továbbképző  Intézetnek,  a  magyar  nyelven  
megjelenő  területi  és járási  lapoknak,  a területi  rádió  és  televízió  
magyar  szerkesztőségének,  valamint  a  Kárpáti  Kiadónak  és  az  
Oszvita  Tankönyvkiadónak;  

—  megszervezi  az  Ukrajnában  megjelenő  hungarológiai  tudo-
mányos  kiadványoknak,  tankönyveknek  és  módszertani  segéd-
könyvek  köteles  példányainak  cseréjét;  

— megszervezi  a nemzetközi hungarológiai  kiadványok  cseréjét;  
—  részt  vesz  a  hungarológiai  alapkönyvtár  létrehozásában  és  

fejlesztésében,  új  kiadványokkal  bővíti  és  biztosítja  a  könyvtár  
használatát  a diákok  és  a kutatók  számára;  

2.  Mint pedagógiai  Központ  
—  segíti  szervezni  és koordinálni  a hungarisztikai  szakképzést  

Ukrajna főiskoláin; 
—  elősegíti  a  magyar  nyelv  (mint  idegen  nyelv  és  mint  

anyanyelv)  oktatását  Ukrajna  más intézményeiben,  iskoláiban  és  
főiskoláin,  ahol  eddig hungarológiai  szaktantárgyakat  nem  oktat-
tak; 

— elősegíti fontos hungarológiai  kérdések magas  színvonalú ok-
tatását nem nyelvész  szakosok  számára (például  szakkollégiumok  
előadása  történészeknek,  etnográfusoknak,  közgazdászoknak  az  
Ungvári  Állami  Egyetemen  és a magyar  tannyelvű  iskolák  külön-
féle  szaktanárainak);  

—  koordinálja  a  tankönyvek  és  módszertani  segédkönyvek  ki-
adását  a terület magyar  tannyelvű  iskolái  számára;  



— biztosítja és koordinálja a hungarológiai szaktanárok szakmai  
(oktatási  és  tudományos)  továbbképzését  (továbbképző  tanfolya-
mok,  ösztöndíjak, konzultációk  stb.);  

—  részt  vesz  a hungarológiai  oktatás  tökéletesítésével  kapcso-
latos nemzetközi  munkában;  

—  tervezi  a  diákok,  középiskolai  tanítók  és  főiskolai  tanárok  
cseréjét szakmai továbbképzés céljából, valamint normatív magyar 
nyelv  és  irodalom,  szakkollégiumok  előadását,  diákok  rövidebb  
vagy hosszabb ideig terjedő  oktatását  a Magyar  Köztársaság főis-
koláin,  a  nem  nyelvész  szakos  végzősök  átképző  tanfolyamát  a  
megfelelő  szaktantárgyak  (fizika,  matematika,  kémia  stb.)  termi-
nológiájának  elsajátítását;  

3.  Mint  tudományos  és  kutató  Központ  
—  nyilvántartja,  szervezi  és  koordinálja  a  hungarológiai  tudo-

mányos kutatómunkát Ukrajna tanintézeteiben  és tudományos in-
tézményeiben; kezdeményez, javaslatokat tesz és kidolgozza a hun-
garológiai  tudományos kutatások  tematikáját;  

— önálló tudományos kutatómunkát végez a hungarológia  terén  
a  tanszék  tudományos  kádereinek  segítségével;  

— javaslatokat  dolgoz  ki  a vegyesbizottságok  és Ukrajna  Hun-
garológiai  Bizottsága  részére  a hungarológiai  kutatások  közelebbi  
és  távolabbi  terveire  vonatkozóan  és  ellenőrzi  azok  teljesítésének  
menetét; 

— koncepciókat alakít ki  a hungarológiai  szakemberek  megsza-
kítás nélküli  továbbképzése  kérdéseivel  kapcsolatban;  

—nemzetközi  és  országos  tudományos  konferenciákat,  szinpo-
zionokat  és értekezleteket  szervez  és  rendez;  

— biztosítja  a tudományos  eredmények  publikálását,  segítséget  
nyújt  a  publikálási  lehetőség  megteremtésében  és  kibővítésében  
az Ukrajna  területén  működő  hungarológusok  számára;  

—  koordinálja  az  ország  hungarológusainak  kiadói  munkáját,  
közös  kiadványokat  tervez  hazai  tudósok  és  külföldi  társszerzők  
számára  a fontosabb hungarológiai  problémákról;  

—  szerkeszti  és kibocsátja  „Acta  Hungarica"  címmel  a  Hunga-
rológiai  Központ  folyóiratát;  

—  részt  vesz  a nemzetközi  hungarológiai  értekezleteken;  



— a megfelelő minisztériumokkal  együttműködve tervezi a hun-
garológiai tárgyú disszertációk tematikáját, aspiránsokat képez és 
•segítséget nyújt más főiskoláknak és tudományos  intézményeknek  
az aspiránsképzésben  a hungarológia  fontosabb  területein;  

—  szervezi  a hungarológiai  tárgyú  levéltári  anyagok  feltárását  
és feldolgozását mind Kárpátalja területén, mind Ukrajna más vá-
rosainak  levéltáraiban;  

—  az  MK-ból  lektort  és  vendégtanárokat  (professzorokat,  do-
censeket)  von  be  a Központ  munkájába;  

4.  Mint  információs  Központ  
—  ellátja  a diákokat, középiskolai  tanítókat  és főiskolai  tanáro-

kat, kutatókat  és minden hungarológia  iránt érdeklődőt  a  szüksé-
ges információs  és  forrásanyaggal;  

—  megszerzi  a  szükséges  tudományos  információkat,  rend-
szerezi  azokat és továbbítja  a hungarológiai  kutatópontoknak;  

—  tájékoztatja  Ukrajna  Oktatásügyi  Minisztériumát  a  hunga-
rológia terén végzett munkáról, a nemzetközi  együttműködés ered-
ményeiről  a publikált  kiadványokról;  

—  mint  a  Nemzetközi  Filológiai  Társaság  kollektív  tagja  kap-
csolatokat  tart  fenn  a  nemzetközi  szervezetekkel  és  velük  tudo-
mányos információt  cserél.  

A Hungarológiai  Központnak három tudományos témáját  finan-
szírozza  az  Ukrajnai  Oktatásügyi  Minisztérium,  ami  1992-ben  6  
millió karbovanecet  tett ki.  

1991. január  14—15-én  tudományos  tanácskozást  rendeztünk  
a tiszai víznevek összegyűjtéséről  és közzétételéről. A szakemberek 
megtárgyalták  az említett témához kapcsolódó tudományos kérdé-
seket,  az  anyaggyűjtés  módszerét,  továbbá  határozatot  hoztak  a  
munkálatot  érintő  szervezeti  kérdésekben.  

Az  értekezlet  megállapodott  abban,  hogy  a kutatás  koordináló  
intézménye  a Hungarológiai  Központ,  székhelye  Ungvár.  További  
résztvevők  az Ungvári  Állami  Egyetem Magyar  Filológiai  Tanszé-
ke,  a  Kolozsvári  Egyetem  Magyar  Nyelv-  és  Irodalomtudomány  
Tanszéke,  a  Nyíregyházi  Bessenyei  György  Tanárképző  Főiskola  
Magyar  Nyelvészeti  Tanszéke,  a  Debreceni  Kossuth  Lajos  Tudo-
mányegyetem  Magyar Nyelvtudományi  Tanszéke,  az  Egri  Eszter-
házy  Tanárképző  Főiskola  Magyar  Nyelvészeti  Tanszéke,  a  Jász-



berényi Tanítóképző  Főiskola Nyelv és Irodalom Tanszéke, az MTA 
Nyelvtudományi  Intézete,  az ELTE Nyelvtörténeti  és  Nyelvjárási  
Tanszéke,  a  Szegedi  JATE  Magyar  Nyelvészeti  Tanszéke,  az  Új-
vidéki  Magyar  Nyelv,  Irodalom  és  Hungarológiai  Kutatások  Inté-
zete. Az anyaggyűjtést  és feldolgozást nemzetközi  munkabizottság  
irányítja. 

Ezen  kívül  még  négy  nemzetközi  konferenciát  szerveztünk  és  
tartottunk  meg.  Ebből  hármat  1992-ben:  

1. A  magyar kultűra  az  európai  kultúra  összefüggéseiben;  
2.  Szláv-magyar  nyelvi  (nyelvjárási)  kapcsolatok.  Bilaterális  

nyelvi  kapcsolatok  és  szövetségek;  
3.  II. Nemzetközi  Hungarológiai  Szimpózium.  
Az  utóbbi  három  évben  a  Hungarológiai  Központ  munkatársai  

a  következő  munkát  végezték:  
1. Részletes  anyaggyűjtési  programot  állítottak  össze  „Ismerjük  

meg szülőföldünket" címmel.  Ez a program  12 pontból  áll, melynek 
kérdései  a települések  fekvéséről,  vízviszonyairól,  lakóinak  és  la-
kóházainak  számáról,  a település nevének  legelső  és  további  hite-
les  előfordulásairól  írott  emlékekben,  a  falvak  földrajzi  neveiről,  
néprajzi,  történeti  és régészeti  adatokról,  népesedési  és etnikai  vi-
szonyokról,  család-  és ragadványnevekről,  a helységek  nevezetes-
ségeiről  és  sok  más  adatról  szólnak.  

E  program  alapján  számottevő  anyagot  gyűjtöttünk  össze  az  
Ungvári járás magyarlakta  településein.  A földrajzi  nevek  egy  ré-
szét ki is adtuk [27]. Sok néprajzi  anyag összegyűlt, amelyből  szin-
tén  számos  tudományos  cikk  látott  napvilágot  [28].  

Népköltészeti  és nyelvjárási  anyagot  gyűjtöttünk  több  magyar-
lakta  településen,  melynek  eredménye  a  kétkötetes  nyelvjárási  
szöveggyűjtemény  és a kárpátaljai  népballadák  sajtó alá rendezése 
lesz. 

Mivel  a kárpátaljai  magyar  iskolákban  megkezdték  a  Magyar-
ország  története  című  tantárgy  (1988-tól)  és  az  ukrán  nyelv  taní-
tását,  hozzáláttunk  a  tankönyvek  megírásához.  1989-ben  jelent  
meg „Magyarország  története"  címmel  egy  segédkönyv  129],  1991-
ben  „Magyar  nyelv  kezdőknek"  című  segédkönyvet  adtunk  ki  az  
oroszul  beszélők  számára  [30].  1992-ben  az ukránul  beszélők  [31]  
számára  és  ukrán  nyelvet  a  magyarok  részére  [32].  E három  se-
gédkönyv  azoknak  készült,  akik  kezdő  fokon  ismerkednek  az  uk-



rán,  illetve  a  magyar  nyelvvel,  akik  a  magyar,  illetve  az  ukrán  
nyelv alapvető nyelvi és nyelvtani  sajátságait kívánják  megtanulni  
abból  a célból, hogy  eligazodjanak  a mindennapi  életben.  

A  nyelvleckék  anyaga  megfelel  a  tanulási  folyamat  követelmé-
nyeinek. A hagyományos idegen nyelvi témákon kívül  szépirodalmi  
írások  is  vannak  a könyvben.  A  tananyagot  röviden  taglalja,  be-
szédközpontú, a szókincs legaktívabb részét mozgósítja. A témákat 
25  leckében  dolgozza  fel,  minden  lecke  kb.  6—8  óra  munkát  igé-
nyel.  Ez alatt az idő alatt kb.  1500—2000  szót, valamint  az  ukrán,  
illetve a magyar hangtan és grammatika alapjait lehet elsajátítani. 

Minden  egyes  lecke  tananyaga  szituatív  jellegű,  ami  lehetővé  
teszi  a gyakorlati  nyelvhasználat  kialakítását.  Minden  lecke  szö-
veggel  kezdődik,  amelyet  szótári  és grammatikai  rész  követ.  

Hozzáláttunk  a magyar-ukrán  és az ukrán-magyar  iskolai  szó-
tár  összeállításához.  Az  első  szótár  kézirata  elkészült  és  kiadásra  
vár. 

Megjelentettük  a „Hungarológia  az Ungvári  Állami  Egyetemen"  
című  bibliográfiát  [33].  A  szerkesztők  célja  az  volt,  hogy  egybe-
gyűjtsék  azokat a tudományos munkákat,  amelyek  a hungarológi-
ával kapcsolatosan megjelentek  egyetemünk fennállása (1945) óta. 
A  bibliográfiai  mutató  monográfiákat,  gyűjteményes  kiadványo-
kat,  brosúrákat,  cikkeket,  antológiákat,  népköltészeti  gyűjtemé-
nyeket,  tankönyveket,  egyetemi  jegyzeteket  foglal  magába  (1463  
jegyzék).  Az  írások felsorolása  előtt  a Personáliá-ban  a  szerzőkről  
adunk  rövid  életrajzi  adatokat,  s feltüntetjük  az  Ungvári  Állami  
Egyetemen  végzett munkaviszonyukat.  A fejezetekben  az  anyagot  
ábécé  és kronológiai  sorrendben  mutatjuk  be.  A bibliográfiai  mu-
tató  rövid  annotációt  tartalmaz  azon  a nyelven,  amelyen  a  publi-
káció  megjelent.  

Elkészült  és  kiadásra  vár  a  „Hungarológia  a  volt  Szovjet-
unióban"  című bibliográfia  is.  

A  Hungarológiai  Központ két munkatársa  behatóan  foglalkozik  
a  kárpátaljai  falvak  történelmi  nevének  visszaállításával,  szem  
előtt  tartva  azt  a  tényt,  hogy  a  helységnevek  kialakulása  törté-
nelmi  folyamat,  amelyben  benne  van  az  adott  nép  történelme  és  
kultúrája. Tudományos felelősséggel  láttunk hozzá a kérdés tanul-
mányozásához.  Több  levéltári  okmányt  vizsgáltunk  meg,  igyekez-
tünk  kideríteni  a  névalakok  első,  s  az  ezt  követő  előfordulásait  



különböző  okiratokban.  Figyelembe  vettük  a  mai,  élő,  népi  név-
használatot  is. A mintegy három éve tartó munka  eredményeként  
kidolgoztuk  a kárpátaljai településnevek használatának  alapelveit  
az  ukrán  és  a  magyar  nyelvben.  Az  összes  magyarlakta  falvak  
megkapták  eredeti  megnevezésüket:  Bátyú,  Bene,  Beregújfalu,  
Csetfalva,  Kígyós,  Nagybereg,  Nagydobrony,  Tiszaágtelek  stb.  
Tény  viszont,  hogy  az  ukrán  nyelv  a hivatalos,  így  ezeknek  a fa-
luneveknek  ukrán  nyelvű  változatának  is  lennie  kell.  Az  ukrán  
megnevezéseket  az  ukrán  nyelv  törvényszerűségei  szerint  adtuk,  
figyelembe  véve  a  régi  és  a  mai  élő  népi  nyelvhasználatot  is  pél-
dául: Батьово,  Беня,  Берегуйфалу,  Четфалва,  Кщьовш,  Береги,  
Велика Добронь,  Тисаагтелекstb.  A kérdés kapcsán kissé  felbor-
zolódtak  a kedélyek,  mert  a Beregszászi járási  vezetőség  úgy  dön-
tött,  hogy  a magyar  helységneveket  magyar  hangzás  szerint  kell  
átírni  az ukrán  ábécé betűivel.  Például: Батью, Бене, Нодь Бегань, 
Kim Бегань  stb.  Ez  viszont  azt  is jelentené,  hogy  az  ukrán  hely-
ségneveket  ukrán  hangzás  szerint  kellene  átírni  a  magyar  ábécé  
betűivel.  Például:  Szvaljava,  Nyizsnyij  Remeti,  Velikij  Bereznij  
nem pedig Szolyva, Alsóremete,  Nagyberezna  stb.,  ahogy  ez  meg-
felel  a  magyar  nyelv  törvényeinek.  Az  egyes  nyelvek  törvénysze-
rűségeinek  figyelmen  kívül  hagyása  az  adott  nyelv  szabályainak  
és a nyelvet beszélők  durva megsértése  lenne  [34]. A  falunevekkel  
kapcsolatos javaslatainkat  1991. június 5-én  benyújtottuk  a terü-
leti  tanácshoz.  

A  Hungarológiai  Központ  történésze  Soós Kálmán  feldolgozta  a  
Beregszászi  Levéltárban  megtalált  gróf  Széchenyi  István  leveleit  
[35]  és kutatja  a Tisza  szabályozására  és előzményeire  vonatkozó  
levéltári  anyagot.  Bíró  Andor  megvédte  kandidátusi  értekezését  
[36].  Ezen  kívül  más  publikációk  is megjelentek  [37].  

Munkánk  eredményének  tartjuk  az  „Acta  Hungarica"  című  fo-
lyóirat megjelenését.  Ismeretes, hogy vidékünkön  utoljára az  1941  
és  1944  között  tevékenykedő  Kárpátaljai  Tudományos  Társaság  
jelentetett meg Hajnal  címmel folyóiratot, amelyben helyi  történé-
szek,  irodalmárok,  etnográfusok  publikálták  cikkeiket.  Utána  
hosszú szünet következett.  Mi vállalkoztunk  e hiány pótlására.  Az  
Acta  Hungarica kiadvány  évente  15 ív terjedelemben jelenik  meg.  
A  folyóiratban  nyelvtudományi,  irodalomtudományi,  történelmi,  
néprajztudományi  cikkek,  dialektológiai,  népköltészeti,  levéltári  



anyagok  és  recenziók  kapnak  helyet.  A  cikkek  magyar,  ukrán,  
orosz,  angol,  német  és  francia  nyelven  jelennek  meg.  A  rezümé  
nyelvét  a szerző  szabadon választja meg, amely nem azonos  a cikk 
nyelvével.  A  szerkesztőbizottság  nemcsak  a  kárpátaljai  szakem-
berek közreműködésére  számít, hanem Ukrajna  és a külföld kuta-
tóinak  együttműködésére  is.  Eddig  két  szám jelent  meg  [38].  A  
Központ  az  eltelt  időszakban  a  tudományos  kutatómunkán  kívül  
kulturális  és népművelő,  tájékoztató  és  szervező  munkát is  végez:  
kiállításokat  és  versenyeket  szervez,  találkozókat  rendez  terüle-
tünk  tudósaival, nép-  és  érdemes  művészeivel,  festőművészekkel  
írókkal; létrehoztuk  az Ukrajnai  Hungarológiai  Bizottságot és hoz-
záláttunk  „A kárpátaljai  magyar tudósok  lexikoná"-nak  összeállí-
tásához. 

Megvan  minden  reményünk  az Ungvári  Hungarológiai  Központ  
sikeres  működéséhez.  Fő  feladatát  úgy  fogalmazhatnánk  meg,  
hogy koordinálja a magyar tudománnyal  és kultúrával  kapcsolatos  
kutatásokat  hazánkban,  segíti  a  magyar  nyelv,  a  magyar  iroda-
lomtörténet  és a magyar  történelem  oktatását  az egyetemen  és az 
iskolákban, elősegíti  a területünkön  élő magyar ajkú lakosság  sok-
oldalú  szellemi  és kulturális  fejlődését  [39].  
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[39] A  Hungarológiai  Központról  és fejlődési  távlatairól  ld.  bőveb-
ben:  Лизанец П. H. Перспективы развития советской хунгароло-
гии. — Советское финно-угроведение. — Таллинн,  1989. — №3. 
— С. 93— 95.;  Lizanec  Р. М.  Hungarológiai  Központ  a Szovjet-
unióban. —  Szovjet Irodalom. — Bp.,  1989. —  № 5. —  147—153.  
old.; Uő.:  Hungarológiai  Központ  a Szovjetunióban.  —  Hungaro-
lógiai Hírlevél. A Hungarológiai Tanács és a Magyar Lektori  Köz-



pont  tájékoztatója.  —  Bp.,  1989.  —  №  1. —  29—38.  old.;  Uő.:  
Стан i перспективи розвитку радянськсн гунгарологп. — Мовоз-
навство.  —  Khïb,  1990. —  №4.  — С. 27—32.;  Состояние совет-
ской хунгарологии и ее задачи. — Acta Hungarica,  1990. — Уж-
город,  1992. — №1. — С.  10—14.  



Horváth  Katalin  

Az Ungvári Állami  Egyetem  magyar  
filológiai  tanszékének  és  Hungarológiai  

Központjának  főbb kutatási  területei  

30  év  egy  tanszék  és  5  év  egy  intézmény  történetében  rövid  idő.  
Az első  évtized a szaktantárgyak  előadására való elmélyült felkészü-
lés időszaka,  a kutatási  témák körvonalazásának  kijelölése  volt.  

A módszeres tudományos kutatás első lépéseit a tanszék a 60-as 
évek  elején  tette  meg,  amikor  1966-ban  Lizánec  Pétert  tanszék-
vezetővé  nevezték  ki.  Első  teendője  az  volt,  hogy  tagozati  tudo-
mányos  konferenciát  szervezett  az  akkor  még  csak  három  létező  
évfolyam  diákjai  számára,  amelyen  a nyelvjárási  és  népköltészeti  
anyaggyűjtés  módszere,  lejegyzése,  cédulázása  volt  a fő  téma.  Mi,  
akkori  hallgatók  lelkesen  láttunk hozzá  a nyelvjárási  szókincs  ta-
nulmányozásához, hisz tanáraink hangsúlyozták  a kárpátaljai  ma-
gyar nyelvjárások feltáratlanságát, vizsgálatának fontosságát, va-
lamint  azt is,  hogy  ez  a feladat  csak  reánk  vár, helyettünk  senki  
nem  fogja  elvégezni,  s  különben  is,  ez  választott  hivatásunkkal  
együttjáró  szent  kötelesség.  Az  akkori  évfolyamdolgozatokban  a  
paraszti  gazdálkodás,  a népi  mesterségek,  a táplálkozás,  a hagyo-
mányok,  a szokások  stb. szóanyagát gyűjtöttük  és dolgoztuk fel. A 
kötelező  nyári  terepgyakorlatokon  tanárok  és hallgatók  együtt  és  
külön-külön járták a terület falvait, először csak jegyzetfüzetekkel, 
később  magnetofonnal  is,  gyűjtötték  a  népköltészeti  és  néprajzi  
anyagot:  meséket,  balladákat,  népdalokat,  mondákat,  legendákat  
stb.  E  gyűjtések  eredményeként jelent  meg  1973-ban  a  „Három  
arany  nyílvessző"  című népmesegyűjtemény  a Kárpáti  Kiadó  és a 
Móra Kiadó közös gondozásában  Gortvay Erzsébet, Kótyuk  István,  
Lizanec  Péter,  Punykó  Mária,  Vaszócsik  Vera,  Zékány  Imre  ösz-
szeállításában.  Ezt  követte  Lizanec  Péter  —  Vaszócsik  Vera  „A  
kárpátontúli  magyar lakosság népballadái" című kiadványa. A bal-
ladaanyag  azóta — főleg variánsok  tekintetében  — lényegesen  ki-
bővült,  a kéziratos  anyag  újabb kiadásra  is  megérett.  

Lizanec  Péter  —  bár  az  anyaggyűjtést  egyetemi  hallgatóként  
kezdte  el — a magyar  tanszék  tagja  és vezetőjeként adta  ki  tekin-



télyes,  nyelvföldrajzi  szempontú,  három  kötetből  álló  monográfiá-
ját  a kárpátaljai  ukrán  nyelvjárások  magyar  jövevényszavairól:  

1. Magyar-ukrán  nyelvi  kapcsolatok.  Uzshorod,  1970.  
2.  Венгерские  заимствования  в украинских  говорах  Закарпаття.  

Будапешт,  1976.  
3. Атлас лексичних  мадяризм1в та ïx вщповщниюв  в украТнських 

говорах Закарпатськснобласп  У PCP. Ужгород,  1976.  
Szükségesnek  tartom  itt  kiemelni  azt  a  tényt,  hogy  ebben  az  

időben  a  Magyarországgal  szomszédos  országok  magyarlakta  te-
rületein  még  nemigen  volt  szokásos  azt kutatni,  hogyan  hatott  a  
magyar nyelv és kultúra  a szerbhorvát,  a román,  az ukrán,  a szlo-
vák  nyelvre  és  kultúrára.  Sőt,  tudtommal  ma  sem  sokan  vállal-
koznak ilyen jellegű vizsgálódásokra. A nemzetközi  lingvogeográfia  
ismert  és elismert  szakembereként  látott hozzá  a kárpátaljai  ma-
gyar  nyelvjárások  szókincsének  tanulmányozásához.  Két  kérdőív  
összeállításával  kezdett  a  munkához:  az  első  321  kérdést  tartal-
mazott,  sokszorosító  eljárással  készült,  a jelenségek  felmérése  az  
anyag  feltérképezése  céljából,  a  második  kérdőív  első  része  
„Anyaggyűjtési  program.  Kérdőív  az  USZSZK  Kárpáton túli  terü-
lete magyar nyelvjárásainak  atlaszához"  1976-ban,  második  része  
1985-ben jelent  meg.  A  két  részben  összesen  1727  kérdés  és  500  
rajz  van.  így,  mintegy  20  éves  előzetes  gyűjtőmunka  eredménye-
ként  látott  végre  1992-ben  napvilágot  „A  kárpátaljai  magyar  
nyelvjárások  atlaszá"-nak  I. kötete  407 térképpel,  ezek  közül  332  
lexikai,  75 szemantikai.  A  térképlapok  szemléltető  térképezési  el-
járással  készültek.  A gyámszöveg  magyar,  orosz  és német  nyelvű.  
A kommentárok  a térképlapok  mellett  találhatók  magyar  és  orosz  
nyelven.  Fontos  szerepük  van  a kommentárok  alatt  lévő  indexek-
nek,  tulajdonképpen  ezek  egészítik  ki  a  szemléltető  térképezési  
eljárást,  előnyeivel  hiteles képet  nyújtanak  hangtani  szempontból  
is  egy-egy  kutatópont  szokásos  kiejtési  formáiról.  

Említésre méltó  az a munka is, amelyet  a tanszék nyelvészei  az  
Európai  és az  Összkárpáti  Nyelvatlasz  anyagának  gyűjtésében  és  
feldolgozásában  végeznek.  

Kéziratban  elkészült „A kárpátaljai  magyar nyelvjárások  szótá-
ra" is. Természetesen  még  sok munka vár ránk vele  kapcsolatban,  
hisz az ellenőrző  és kiegészítő  gyűjtések  során egyrészt egyre újabb 
és újabb adatok bukkannak  felszínre,  másrészt  pedig  a kérdőjelek 



is  inkább  szaporodnak,  mint  csökkennek.  A kiadás  nehézségeiről  
nem  is  beszélve.  

Az ungvári  magyar  filológiai  tanszék  és Hungarológiai  Központ  
legújabb  vállalkozásai  közé  tartozik  a  kárpátaljai  magyar  falvak  
helynévanyagának  összegyűjtése  és kiadása, valamint  a tiszai  víz-
nevek  tanulmányozása.  

A helynévanyag vizsgálatának szükségességét az idő sürgeti leg-
inkább,  valamint  az  az újabb hullám,  amely  a helységnevek  hasz-
nálata körül  csapott fel. A'kárpátaljai  sajtóban  és tudományos  ki-
adványokban  rendszeresen  jelennek  meg  cikkek  e  téma  kapcsán  
(Beregi Hírek  1992.02.08., Kárpátaljai Ifjúság 1992.03.07.,  Kárpáti  
Igaz Szó 1991.11.14., Novini Zakarpattya  1991.01.30.,  Emlékkönyv 
Benkő  Loránd  hetvenedik  születésnapjára.  Szerk.:  Hajdú  Mihály  
és  Kis Jenő.  —  Bp.:  1991,  409—415.)  

Közösen  kialakított  véleményünket  a  helynevek  használatáról  
az  alábbi  pontokban  foglalhatjuk  össze:  1.  a  névhasználatban  fi-
gyelembe kell venni  a levéltári  anyagok  történeti  adatait,  2.  az  élő  
népi  neveket,  3.  az  adott  nyelv  törvényszerűségeit,  4.  az  európai  
gyakorlatot  a párhuzamos  névhasználatot  illetően  a vegyes  lakos-
ságú  területeken.  

A helynévgyűjtések  kiadásában  nagy  segítséget kapunk  az  EL-
TE  Magyar  Nyelvészeti  Tanszékcsoportjának  Névkutató  Munka-
közösségétől  Hajdú  Mihály  személyében.  A  Magyar  Névtani  Dol-
gozatok 97. számaként megjelent Horváth Katalin: Csap helynevei, 
108.  számaként  pedig  Horváth  Katalin  —  Lizanec  Péter  —  Szabó  
Erzsébet:  Az  ungvári járás  14 településének  helynevei.  

A  gyűjtést  továbbra  is  folytatjuk,  célunk  Kárpátalja  földrajzi  
névanyagának  külön  kötetben  való  kiadása.  

A  tiszai  helyneveket  nemzetközi  együttműködésként  vizsgáljuk  
magyarországi,  jugoszláviai,  romániai  kutatókkal.  Az  első  tudo-
mányos  konferenciát  ezzel  kapcsolatban  1991. január  14—15-én  
tartottuk  Ungváron  a  Hungarológiai  Központban,  ahol  határozat  
született a munkálatokat érintő  szervezeti kérdésekben, amely sze-
rint mai  és történeti  anyagot  egyaránt gyűjtünk  a Tisza  folyó  ere-
detétől  a torkolatáig.  A gyűjtés és a majdani  kiadvány  bázisnyelve  
magyar.  A  népi  adatok  magyar  és  nem  magyar  nyelvű  átírásban  
kerülnek be az adattárba, minden más információ azonban  magyar  
nyelvű  lesz  a nem  magyar  települések  esetében  is.  Az  anyaggyűj-



tést  és feldolgozást  nemzetközi  munkabizottság  irányítja,  amely-
nek elnöke Lizanec Péter, titkára Györké Magdolna. További  tagok 
a  résztvevő  kutatóintézetek  képviseletében:  Horváth  Katalin,  Ti-
bád Levente, Mező András, Sebestyén Árpád, Fekete Péter, Farkas 
Ferenc,  Balogh  Lajos,  Hajdú  Mihály,  Szabó  József,  Papp  György,  
továbbá  néprajzi  szakértőként  Bellon  Tibor.  

A  tanszék  és  a  Hungarológiai  Központ  munkatársai  egyetemi  
hallgatókkal  közösen  1991  és  1992  nyarán  a Tisza  eredetétől  Ki-
rályházáig  elvégezték  az  előzetes  és  az  első  ellenőrző  gyűjtést,  
amelynek  során  tekintélyes  mennyiségű  élő  népi  adat  került  fel-
színre,  ennek  feldolgozása  folyamatosan  halad  előre.  Sajnos,  a  
megváltozott  körülmények  miatt  Papp  György  javaslatát,  mely  
szerint  1991 szeptemberében  Újvidéken  sor került volna a második 
munkabizottsági  ülésre,  nem  tudtuk  megvalósítani.  

Nem részletezem azokat a cikkeket, kisebb tanulmányokat, kan-
didátusi  értekezéseket,  téziseket,  amelyek  egyetemi  országos  és  
nemzetközi  konferenciákon  rendszeresen  jelennek  meg  a  70-es  
évektől,  mindössze  azt  emelem  ki,  milyen  főbb témakörökben  dol-
goznak  a tanszék  és  a  Hungarológiai  Központ  munkatársai.  

ifj. Bíró Andor: A kárpátaljai  településnevek  történeti  szempon-
tú  kutatása.  

Debreceni  Anikó:  Irodalmi  élet a XIX.  sz.  végi XX.  sz.  eleji  Kár-
pátalján. 

Gortvay  Erzsébet:  Magyar  orosz  irodalmi  kapcsolatok.  
Györké  Magdolna:  A kárpátaljai  magyar  népviselet.  
Hegyes  Angéla: Ukrán-magyar  irodalmi  kapcsolatok.  
Horváth  Katalin: A kárpátaljai  magyar  nyelvjárások  rendszere.  
Ivaskovics Mária: Vallási  népszokások  a kárpátaljai  magyar  la-

kosság  körében.  
Kótyuk  István:  Szláv jövevényszók  a kárpátaljai  magyar  nyelv-

járásokban. 
Lizanec  Péter:  Ukrán-magyar  nyelvi  kapcsolatok.  
Soós  Kálmán: Tisza-szabályozás  és  előzményei  Kárpátalján.  
Vaszócsik Vera: Magyar-ukrán  irodalmi  kapcsolatok.  
A tanszéknek  két aspiránsa  van: Fedinec  Csilla,  aki  pedagógiai  

témát  választott  kandidátusi  értekezésének  tárgyául  —  Magyar  
anyanyelvi nevelés története Kárpátalján  1945 után, valamint Kál-



mán  Ferenc,  aki  néprajzi  témát  vizsgál,  a  népi  gyermekjátékok  
gyűjtését  és feldolgozását  tűzte  célul  maga  elé.  

Végül  megemlítjük  még azt az örömteli  tényt, hogy  sok  huzavo-
na  után  végre  1993. február 4-én  megjelenhetett  folyóiratunk,  az  
Acta  Hungarica  első  két  száma, amelyben  a volt Szovjetunió  terü-
letén  tevékenykedő  hungarológusok  publikálják  írásaikat.  

Ujabban  a kárpátaljai  nyelvjárások  szociolingvisztikai  vizsgála-
ta  felé  irányul  figyelmünk,  reméljük,  a jövőben  ezen  a  téren  is  
lesznek  felmutatható  eredményeink.  

1993. február  10.  



Kótyuk  István  

A Magyar  Filológiai  Tanszék  oktató  munkája  
kiadványainak  tükrében  

A létrehozása  utáni  első  években  a magyar  tagozat  oktatási  bá-
zisát az előadók  önerejéből  sebtében  összeütött  tan menettervek  és  
az egyetemi könyvtárban, valamint a tanárok  magánkönyvtárában  
levő néhány szakkönyv képezte. Nem voltak tantervek, programok, 
hiányoztak  a  legszükségesebb  egyetemi  jegyzetek,  segédkönyvek  
is. 

A Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék  megalakítása (1966) után 
Lizanec Petro tanszékvezető  elsőrendű feladatnak tekintette  a mi-
nisztérium  által  jóváhagyandó  tantervek  és  programok  összeállí-
tását  és  a tanszék  kapcsolatainak  kiépítését  magyarországi  egye-
temekkel,  főiskolákkal,  könyvtárakkal  az  oktató  munka  
koordinálása  és a szükséges segédkönyvek,  szakmunkák  beszerzé-
se  céljából.  így  létesült  és fejlődött  a magyar  tagozat  oktatási  bá-
zisa. 

A megfelelő  magyarországi  programok  tartalmát és az  egységes 
szovjet egyetemi tantervek metodológiai-ideológiai  követelményeit  
ötvöző  programok  1967-ben  el  is  készültek,  és  a  minisztériumi  
jóváhagyás után kiadásra kerültek „Tájékoztató  a  szaktantárgyak 
programjainak  kérdésköréből"  címmel  1969-ben,  majd  az  időköz-
ben  a  főiskolai  oktatásban  bekövetkezett  változásoknak  megfele-
lően átdolgozott újrakiadásukra  is sor került  1980-ban, újabb tan-
tárgyak  programjával  kiegészítve.  

A  tanszék  munkatársai  a  szaktantárgyak  oktatásához  a  követ-
kező  tantárgyak  programját  dolgozták  ki:  

„Bevezetés  a nyelvtudományba"  (1. kiadás:  Lizanec  Petro,  Fodó  
Sándor;  2. kiadás:  Lizanec  Petro);  

„Bevezetés  a  szakmába"  (2.  Lizanec  Petro);  
„A mai magyar nyelv" (1. Kótyuk István; 2. Kótyuk  István,  Hor-

váth  Katalin);  
„Magyar  nyelvjárástan"  (1.  Zékány  Imre;  2.  Zékány  Imre,  Hor-

váth  Katalin);  



„A magyar  nyelv  története"  (1.,  2. Zékány  Imre);  
„A  magyar  irodalmi  nyelv  fejlődéstörténete"  (1.,  2.  Kótyuk  Ist-

ván); 
„Bevezetés  a  finnugor  nyelvtudományba"  (1.,  2.  Zékány  Imre);  
„Gyakorlati  stilisztika"  (1.  Kótyuk  István;  —);  
„A nyelvművelés  alapjai"  (2.  Horváth  Katalin);  
„Amagyar nyelv középiskolai oktatásának módszertana" (1. Vla-

dimir  Piroska;  2.  Horváth  Katalin);  
„Általános  nyelvészet"  (1.  Fodó  Sándor;  2.  Lizanec  Petro);  
„Az  észt  nyelv"  (2.  Zékány  Imre);  
„Bevezetés  az irodalomtudományba"  (1.,  2.  Gortvay  Erzsébet);  
„A magyar népköltészet"  (1. Gortvay  Erzsébet;  2. Fodó  Sándor);  
„A magyar  irodalom  története"  (1.  Gortvay  Erzsébet,  Vaszócsik  

Vera;  2.  Gortvay  Erzsébet,  Vaszócsik  Vera,  Fodó  Sándor);  
„Irodalomelmélet"  (1.,  2. Vaszócsik  Vera);  
„Az irodalmi  kritika elmélete  és módszertana" (2. Vaszócsik  V.);  
„A magyar irodalom középiskolai  oktatásának  módszertana"  (1.  

Vladimir  Piroska;  2.  Gortvay  Erzsébet).  
A Tájékoztató  első kiadása tartalmazza  a szakkolégiumok  prog-

ramját  is:  
„Ukrán—magyar  nyelvi  kapcsolatok"  (Lizanec  Petro);  
„A nyelvtudomány  története"  (Fodó  Sándor);  
„A mondattan  elmélete"  (Kótyuk  István);  
„A magyar  nyelvtan  alapjai"  (Zékány  Imre);  
„А  XIX.  sz.  magyar—orosz  irodalmi  kapcsolatainak  története"  

(Gortvay  Erzsébet);  
„A  Nagy  Októberi  Szocialista  Forradalom  hatása  Juhász  Gyu-

lára"  (Gortvay  Erzsébet);  
„Sevcsenko  és Magyarország"  (Vaszócsik  Vera);  
„Ifjúsági irodalom"  (Vaszócsik  Vera).  
A  Tájékoztató  második  kiadásában  a  szakkolégiumoknak  már  

csak  a felsorolása kapott  helyet  részint  az  óraszám-csökkentések  
miatti  állandó  teijedelem-változások,  részint  maguknak  a  szak-
kollégiumoknak  a gyakori  változtatása  miatt.  

Az  1993-ban  bevezetett  új egyetemi  oktatási  rendszer  és a vele 
életbe  lépő  új  tanterv  maga  után  vonja  az  érvényben  levő  progra-
mok  átdolgozását,  a  filológusképzésben  újonnan  bevezetett  tan-
tárgyak  („Magyar  népismeret",  „A  világkultúra  története")  és  az  



újabban  magyar  nyelven  előadásra  kerülő  s ezért  a tanszék  kom-
petenciájába  utalt  „A  világirodalom  története"  programjának  
összeállítását. 

Az  oktatáshoz  szükséges  alapvető  tankönyveket,  jegyzeteket,  
szakkönyveket,  szépirodalmi  müveket  stb.  a  tanszék  fokozatosan  
beszerezte magyarországi  intézményi  vagy  egyéni  adományozások  
és  hazai  egyetemi  könyvtári  vásárlás  útján  (ez  utóbbinak  a  60—  
80-as  évek virágzó szovjet—magyar könyvkereskedelme  igen  ked-
vezett). Saját egyetemi tankönyvek jegyzetek kiadására tehát nem 
volt  szükség (egyetemünk  szűkös  anyagi  helyzete  miatt  lehetőség  
sem),  legfeljebb  olyan  tantárgyakból,  amelyek  programja  koncep-
ciójában, metodológiájában  eltért a magyarországitól.  így  született  
meg  mégis három  segédkönyv:  

P. M. Lizanec:  Bevezetés  a nyelvtudományba  (Fonetika  és fono-
lógia).  Uzsgorod,  1983;  

P. M.  Lizanec:  Bevezetés  a nyelvtudományba.  Egyetemi jegyzet 
a  levelező  tagozatos filológusok  számára.  Uzsgorod,  1986;  

P.  M.  Lizanec  — K I .  Horváth  —  G.  Sz.  Tokár:  Bevezetés  a  
nyelvtudományba.  — Viscsa  Skola  Kiadóvállalat,  Kijev,  1986.  

A  tanszék  munkatársai  által  összeállított .módszertani  utasítá-
sok, útmutatók,  tájékoztatók,  szemináriumi  és gyakorlati  feladat-
kidolgozási  minták  túlnyomó  része kiadatlan  maradt.  A  legnélkü-
lözhetetlenebbeket  azonban  megjelentette  a tanszék: 

Kótyuk  István:  Leíró  nyelvtani  gyakorlatok  (szótan  és  mondat-
tan).  Uzshorod,  1970;  

Kótyuk  István:  Módszertani  utasítások  „A  magyar  irodalmi  
nyelv  fejlődéstörténete"  c.  tárgy  oktatásához  (Az  irodalmi  nyelvi  
norma  alakulásának  kezdeti  szakasza).  A  filológiai  kar  IV.  évfo-
lyama  számára.  —  Uzshorod,  1984;  

Zékány  Imre: Magyar  nyelvemlékek.  Gyakorlati  segédkönyv.  I.  
rész,  1973;  II.  rész,  1974.  (Tulajdonképpen  elemzésre  szánt  sze-
melvények  a magyar  nyelvemlékekből.)  

Pedagógusképző  munkája,  a hallgatók  pedagógiai  gyakorlata  és  
a  fiatal  végzősök  munkájának  felügyelete  folytán  a  tanszék  mun-
katársai  állandó kapcsolatot  tartanak  a magyar  tannyelvű  közép-
iskolákkal,  segítséget  nyújtva  a nyelvi  és  irodalmi  képzésben,  fő-
ként  a területi  oktatásügyi  osztály  Tanító-továbbképző  Intézetén  
keresztül.  Részt  vállalunk  a tanítók  továbbképzésében,  az  egyre-



másra változó, módosuló  tantervek  összeállításában  és  megvitatá-
sában,  tankönyvek  írásában  és véleményezésében, járási,  területi  
vetélkedők  szervezésében  stb.  

Az  utóbbi  két  évtizedben  a tanszék  munkatársai  több  középis-
kolai  tankönyvet  írtak  önállóan  vagy  társszerzőként  más  pedagó-
gusokkal,  köztük  magyar  szakos  végzőseinkkel  is.  Ezek  a  követ-
kezők: 

Gortvay  Erzsébet:  Irodalmi  olvasókönyv  a  4.  osztály  számára.  
—  Ragyanszka  Skola  Kiadó,  Kijev  —  Uzshorod,  1970.  

Gortvay  Erzsébet  —  Kolozsvári  Ilona:  Irodalmi  olvasókönyv  a  
4.  osztály  számára.  Második,  átdolgozott  kiadás,  uo.,  1972;  Har-
madik  kiadás  —  1977; Negyedik  kiadás  —  1980.  

Gortvay Erzsébet: Irodalom a 4. osztály számára. — Ragyanszka 
Skola  Kiadó,  Kijev  —  Uzshorod,  Ötödik  kiadás,  1983; Hatodik  ki-
adás  —  1987.  

Horváth  Katalin  —  Kolozsvári  Ilona: Magyar  nyelv  a 4.  osztály  
számára.  —  Ragyanszka  Skola  Kiadó,  Kijev  —  Uzshorod,  1989.  

Kótyuk  István:  Magyar  nyelvtan  a  4.  osztály  számára.  —  Ra-
gyanszka  Skola  Kiadó,  Kijev  —  Uzshorod,  1971;  Második  kiadás  
—  1972;  Harmadik  kiadás —  1976.  

Kótyuk  István:  Magyar  nyelv  a 4.  osztály  számára.  —  Uo.,  Ne-
gyedik,  javított  kiadás  —  1979;  Ötödik,  bővített  kiadás  —  1983;  
Hatodik  kiadás  —  1987.  

Kótyuk  István  —  Drávai  Gizella:  Magyar  nyelv  a 7—8.  osztály  
számára.  Ragyanszka  Skola  Kiadó,  Kijev  —  Uzsgorod,  1978;  Má-
sodik  kiadás  —  1985; Harmadik  kiadás  —  1987; Negyedik  kiadás  
—  1989.  

Kótyuk  István  —  Horváth  Katalin  —  Penckófer Mária:  Magyar  
nyelv  6.  osztály  számára.  —  Ragyanszka  Skola  Kiadó,  Kijev  —  
Uzshorod,  1992.  

Kótyuk  István:  Magyar  nyelv  a  7.  osztály  számára.  —  Oszvita  
Kiadó,  Kijev  —  Ungvár,  1993.  

De  készültek  a  tanszéken  a  középiskolák  számára  tantervek,  
didaktikai  és egyéb, az oktatómunkát  segítő  anyagok, diafilmek  is:  

Horváth  Katalin  —  Bagu  Balázs:  Didaktikai  anyagok  magyar  
nyelvből.  4—6.  osztály.  —  Kijev —  Uzsgorod,  1984 — kézikönyv  a  
tanítók számára: hangtani, nyelvtani, helyesírási  és nyelvművelési 



gyakorlatok,  illetőleg  feladatok  osztályonként  és  témakörökként  
csoportosítva. 

Kótyuk  István: Tanterv  az USZSZK  magyar  tanítási  nyelvű  is-
kolái  számára. Magyar nyelv és irodalom. 4—9. osztály.  Ragyansz-
ka  Skola  Kiadó,  Kijev  —  Uzsgorod,  1976.  

Kótyuk  István: Tanterv  az USZSZK  magyar  tanítási  nyelvű  is-
kolái  számára.  1—3.  osztály.  —  Uo.,  1977.  

Kótyuk  István: A tanulók  tudásának  és készségeinek  értékelése  
magyar  nyelvből.  —  Kijev  —  Uzsgorod,  1978.  

Kótyuk István: Magyar helyesírási  tanácsadó a középiskolák  4— 
10.  osztálya  számára.  —  Ragyanszka  Skola  Kiadó,  Kijev  —  Uzs-
gorod,  1982  —  első  része  a  magyar  helyesírási  és  központozási  
szabályoknak  a középiskolai  tananyag tagolódásának  megfelelő  és  
megtalálásukat megkönnyítő  csoportosítása, helyenként kiegészítő 
magyarázatokkal;  második  része pedig  az iskolai  használat  szem-
pontjából  módosított  és kiegészített abc-rendes  helyesírási  szótár.  

Magyar  írók életét  és munkásságát  szemléltető  diafilmek  is ké-
szültek  a  középiskolásoknak:  

Kótyuk  István: Móricz Zsigmond  élete  és munkássága.  —  Kijevi  
Híradó-  és  Diafilm  Stúdió,  1977.  

Juhász  Gyula.  —  Uo.,  1984.  
Zalka  Máté.  —  Uo.,  1986.  
Jókai  Mór.  —  Uo.,  1988.  
Váci  Mihály.  —  Uo.,  1990.  
Mikszáth  Kálmán.  —  Uo.,  1992.  
Csokonai  Vitéz  Mihály.  —  Uo.,  1993.  
A  felsorolt  csekély  számú  munka,  ha  nem  is  meghatározó  mó-

don,  de segítette  emelni  területünkön  a magyar  nyelv  és  irodalom  
egyetemi  és középiskolai  oktatásának  színvonalát.  Arról  azonban  
feltétlenül  tanúskodik,  hogy  tanszékünk  munkatársai  a  körülmé-
nyekhez  és  a lehetőségekhez  képest  legjobb  tudásuk  szerint  igye-
keztek  ebben  részt  venni.  
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Lizanec  Péter  

Ukrán valamint  orosz  elemek a 
kárpátaljai  magyar  nyelvjárásokban  

(„A KÁRPÁTALJAI  MAGYAR  NYELVJÁRÁSOK  
ATLASZÁÉNAK  I.  KÖTETE  ALAPJÁN)  

A nyelvek közötti érintkezések kérdése mind elméleti, mind gya-
korlati szempontból sok problémát vet fel. A kérdés megoldása több 
kutatót foglalkoztat, ukrán tudósokat és külföldieket egyaránt. En-
nek ellenére az ukrán (korábban keleti  szláv) — magyar kulturális 
és nyelvi kapcsolatok  problémakörének  a feldolgozása  hiányosnak  
mondható  a  szlavisztikában  és  a magyar  nyelvtudományban  is.  

A múlt  század  végén  Munkácsi  Bernát foglalkozott  ezzel  a kér-
déssel.  Nyelvtudományi  adatok  alapján  arra  a következtetésre ju-
tott,  hogy  a  magyarok  huzamosabb  ideig  voltak  kapcsolatban  a  
keleti  szláv törzsekkel  még  azelőtt,  mielőtt  mai  területükre jöttek 
volna  [1].  

Asboth  Oszkár  véleménye  szerint  a  magyarok  nem  a régi,  ha-
nem  az  új  lakóhelyükön  vették  át  a szláv  szavakat  [2].  

Melich  János  is  sokkal  kisebbnek  tartja  a  keleti  szlávizmusok  
szerepét  a magyar  nyelvben  [3].  

1955-ben  jelent  meg  Kniezsa  István  akadémikus  kétkötetes,  
alapos munkája „A magyar nyelv szláv jövevényszavai" címmel  [4].  
Ez a munka  sem helyez kellő  hangsúlyt  a keleti  szláv eredetű  szó-
kincsre,  ezzel  szemben  túlzott  jelentőséget  tulajdonít  a  délszláv  
lexikai  hatásoknak,  ami  talán  azzal  magyarázható,  hogy  a  tudós  
nem rendelkezett elegendő  keleti  szláv tájnyelvi  anyaggal,  ezenkí-
vül  nem ismerte annyira ezeknek  a nyelveknek  a lexikális gazdag-
ságát, mint a nyugati  és déli  szláv nyelveket.  A kutató  csak  három 
ukrán  szótárral  dolgozott,  nem használta fel  a terület gazdag  nép-
költészeti  anyagát,  hogy  a  többi  szótárról  már  ne  is  beszéljünk.  
Tehát  a terület  tájnyelvi  anyagának  ilyen  hiányos,  nem  teljes  fel-
használása  valószínűleg  a fő  oka annak, hogy  Kniezsa  István  fent  
említett  monográfiája  nem  magyarázza  meg  kellőképp  és  kimerí-
tően  a keleti  szláv  és különösen  az  ukrán  szókincset.  így,  például  



a  magyar  puscsina  „nagyböjt  előtti  lakoma"  szót  Kniezsa  István  
nem találta meg a rendelkezésére  álló  szótárakban  és összeveti  az  
ukrániíyi4aHHa„engedmény"  szóval, amely Csopey  László  szótárá-
ban  olvasható  [51, de a  szerző  megjegyzi, hogy  a magyar  nyelvben  
elterjedt  szláv  puscsinát  nagyon  nehéz  közvetlenül  az  ukrán  
пущання-tól  származtatni,  mivel  ennek  a hangtani  szabály  mond  
ellent.  További  megállapításai  szerint  az  ukrán  nyelvben  ennek  a  
szlávizmusnak megfelelő  szóalak  а  пущшя  volna, de a kárpátaljai 
ukrán  nyelvjárásokban  „ilyet kimutatni  nem  tudunk"  [6].  

А  пущшя  szóalakot  valóban  nem  tartalmazzák  azok  az  ukrán  
nyelvszótárak,  amelyeket  a szerző  használt,  viszont  ez  a szó  elter-
jedten  ismeretes  nemcsak  a  kárpátaljai,  hanem  más  nyugat-uk-
rajnai  nyelvjárásokban  is  [7].  

Láthatjuk  tehát,  hogy  a keleti  szláv  (később  ukrán)  —  magyar  
nyelvi  kapcsolatok  problémája  alapos  vizsgálatokat  igényel  mind  
a  szlavisták  mind  a magyar  nyelvészek  részéről.  

Véleményünk  szerint a magyarok  а XII—XIII.  sz. folyamán  szo-
ros gazdasági és kulturális kapcsolatban  álltak a kárpátaljai  ukrán  
(ruszin)  lakossággal.  így  már  а  XIII.  századból  vannak  adatok,  
hogy  az  ukránok  aratni  jártak  a  magyarokhoz.  А  XV—XVI.  szá-
zadtól  kezdve  az ukránokkal  együtt magyayok  is legeltettek  a ha-
vasokon  szarvasmarhát, juhot,  disznót.  

A kapcsolatok  ápolásában  nagy szerepet játszottak  az ukrán  tu-
tajosok,  akik  a  Tiszán  úsztatták  le  a  fát,  és  azt  a  magyar  lakos-
ságnak  adták  el.  Nagy  keresete  volt  a  magyar  lakosság  körében  
az ukrán  nemzeti  mintázatú  fafaragásoknak.  Sok  ukrán  szállított  
a  magyar  falvakba  szekérrel  szenet,  meszet,  kátrányt,  szekérke-
nőcsöt, különféle  faedényeket, kosarat  és egyéb  árut,  amit  búzára  
cseréltek  el.  Ezek  a  szoros gazdasági,  kulturális  és nyelvi  kapcso-
latok  nyomot  hagytak  mind  az  ukrán,  mind  a  magyar  nyelv  szó-
készletében. 

A magyar jövevényszókról  a kárpátaljai  ukrán  nyelvjárásokban  
háromkötetes  munkánk jelent  meg  [8],  ezért  most  csak  az  ukrán  
(ruszin)  kölcsönzésekről  beszélek.  Ezek  két  csoportra  oszthatók.  
Az  első  csoport  a leggazdagabb.  Ide a régi  ukrán  (ruszin) jövevény-
szavakat  soroljuk.  Például:  bida  „baj"  (<ukr.  бща  „ua."),  boha  „Is-
ten"  (<ukr.  бог  „ua."),  braha  „zab-  v.  gabonalisztből  készült  házi  
ital"  (<ukr.  брага  „ua."),  bránka  „a  szövőszék  egyik  alkatrésze"  



(<ukr.  бранка „ua."), buiján  „gaz"  (<ukr.  бур'ан  „ua."), cerkó „temp-
lom" (<ukr. nyj.  цир'ков „ua."), cipke „a szövőszék egyik  alkatrésze"  
(<ukr.  nyj.  цшки  „ua."),  csekáj  „várj"  (<ukr.  чекай  „ua."),  csereda  
„gulya"  (<ukr.  череда  „ua."),  cseresz  „bőrből  készült  széles  derék-
szíj"  (<ukr.  черес  „ua."),  cserpák  „vízmerítő,  nyeles faedény"  (<ukr.  
черпак „ua."), cservinka „vérhas" (<ukr. nyj.  червшка  „ua "),  durák 
„egy  kártyajáték  neve"  (<ukr.  nyj.  дурак  „ua."),  dzóbál  „csipked"  
(<ukr. nyj.  дз'обати„иа."),  haluska  „galuska"  (<ukr. галушки „ua."), 
hornya  „bádogcsésze"  (<ukr.  nyj.  горн'а  „ua."),  kalabina  „kétágú  
fa,  amelyen  útközben  az  ekét  csúsztatják"  (<ukr.  nyj.  калабина  
„ua."), kopács „száraz vessző" (<ukr. nyj. копач „ua."), kopácska „ka-
pa"  (<ukr.  nyj. копачка  „ua."),  kocsán  „kukoricacső  kaccsa  v.  csut-
kája,  melyről  a  szemet  már  lefejtették"  (<ukr.  кочан  „ua."),  kolo-
mijka  „ukrán  népdal"  (<ukr.  nyj.  коломийка „ua."),  kopka  „kupac,  
rakás"  (<ukr.  nyj.  купка  „ua."),  lipityánka  „szellős,  könnyű,  rövid  
női kabátka"  (<ukr. nyj.  лппт'анка  „ua."), lisaj „sömör"  (<икг.лишай  
„ua."), lopátka „zöldbab (<ukr. nyj. лопатка  „ua."), lapatyálni  „sokat  
beszélni"  (<ukr.  nyj.  лопот'гги  „ua."),  macsánka  „kukoricalisztből  
és tojásból készített mártás"  (<ukr. nyj. мачанка „ua."), meskár „he-
rélő"  (<ukr.  nyj.  мешкар  „ua."),  murkó  „sárgarépa"  (<ukr.  nyj.  
морков  „ua."),  nedájbozse  „ne  adj  Isten"  (<ukr.  nyj.  не дай Боже 
„ua."), pavuzina „a házfedélről v. kazalról kétfelől lecsüngő  rúdpár,  
ami  a  fedélszalmát  a  széltől  óvja"  (<ukr.  nyj.  павзни,  павузини 
„ua."),  petruska  „petrezselyem  —  Petroselinum  hortense"  (<ukr.  
nyj. петрушка „ua."),  pokrova  „Mária  Oltalma"  (<ukr. nyj.  покрова  
„ua."),  polonina  „havasi  legelő"  (<ukr. полонина  „ua."),  potya  „ma-
dár alakú kalács"  (<ukr. nyj.  пот'а  „uá."), puscsina „farsang"  (<ukr.  
nyj.  пушчш'а  „ua."),  putypinka  „gombaféle"  (<ukr.  nyj.  путпш'ки  
„ua."),  prisztás  „vőlegény,  aki  nősülés  után  a  felesége  szüleihez  
költözik"  (<ukr. пурпристаш „ua."), rokovina „amit a papnak  évente  
adtak  a hívők"  (<ukr. nyj.  роковина  „ua."),  szerbál  „szürcsöl"  (<ukr.  
nyj.  сербати: „ua."),  szirota „árvagyerek"  (<ukr.  сирота  „ua."),  szko-
tár  „gulyás,  tehén  v.  tinócsordát  őrző  pásztor"  (<ukr.  nyj.  скотар  
„ua."),  topolya  „fehér nyárfa"  (<ukr.  тополя  „ua."),  zaha  „gyomoré-
gés"  (<ukr. nyj.  зага  „ua."),  zajda,  zajdina  „háton  hordott  nagy  ta-
risznya"  (<ukr. nyj.  зайда, зайдина  „ua."),  zavadzsál  „zavar"  (<ukr.  
nyj.  завадж'ати  „ua.")  stb.  [9].  



Néhány szó azokról az ukrán jövevényszókról,  amelyeket „A kár-
pátaljai magyar nyelvjárások atlasza" I. kötetében térképeztem fel. 
Többségük  régi  ukrán jövevényszó,  például:  bába,  bábi  „nagyma-
ma"  (<ukr. nyj.  бабо „ua."), butyka  1) őrház; 2) kisebb  elárusítóhe-
lyiség;  3)  kutyaól  (<ukr.  бутька  „ua.")  —  51,  3351;  dránka  „régi  
falusi  ház  fedésére  használt  hosszúkás  falemezek"  (<ukr.  дранка  
„ua.")  —  41;  druzsba  „vőfély"  (<ukr. дружба  „ua.")  —  326;  gyidu  
„nagyapa"  (<ukr.  дщу  „ua.")  —  315; harisnya  „női  harisnya"  (<ukr.  
nyj.  холошн 'i  „vastag fehér posztóból  készült,  télen  viselt  paraszt-
nadrág")  —  172;  hásnyik  „gatyamadzag"  (<ukr.  nyj.  гаш'ник,  
гачник „ua.") —  154; holupci  „töltött káposzta" (<ukr. nyj.  голупцЧ  
„ua.")  —  285; kapcsura  „lábszártekercs"  (<ukr.  nyj.  капчури  „ua.")  
— 235; kocserha  „szénvonó  a kemencéhez"  (<ukr. кочерга  „ua.")  —  
111; koliszka  „bölcső  —  a csecsemő  ív  alakú  talpra  szerelt,  ringat-
ható  ágyacskája"  (<ukr. nyj.  колиска „ua.") —  75; kotyec  „disznóól"  
(<ukr. nyj.  кутец' „ua.") —  48; kucik  „sut, kuckó"  (<ukr.  nyj. куцик 
„ua.") —  108; kurászka  „fecstej"  (<ukr. nyj.  курастра  „ua.")  —  301;  
kutacs „piszkavas"  (<ukr.  nyj.  кутач  , szlovák  kutatf „ua.") —  107;  
lóka  „lóca"  (<ukr.  nyj.  лавка  „ua.")  —  88;  mázol  „agyag,  polyva  és  
víz  keverékével  régi  falusi  ház  szobaföldjét  bevonja"-  (<ukr.  nyj.  
мазати„иа.") — 32; noszolya „az új házasok  ágya"(<ukr.  пурносол'я  
„ua.")  —  74; pamacs  „borotvaecset"  (<ukr.  nyj.  помачалка „ua.")  —  
223;  pesztonka  „kisgyermek  gondozására  felfogadott  személy"  
(<ukr.  nyj.  пестунка, пест'унка  „ua.")  —  331;  piroha  „derelye"  
(<ukr.  nyj.  пироги  „ua.")  —  283;  rajbál  „mos  (fehérneműt)"  (<ukr.  
nyj.  райбати  „ua.")  —  217;  skvárka  „töpörtyű"  (<ukr.  nyj.  шкварка 
„ua.")  —  293;  susinka  „aszalt  gyümölcs"  (<ukr.  nyj.niyiimHKa„ua.")  
—  302;  szuszék  „búzásláda"  (<ukr.  nyj.  cycix  „ua.")  —  94;  szvátu  
„1) nász, 2) após" (<ukr. nyj.  сват  „ua.", megszólító formában  свату ) 
—  321,  325;  triszka  „forgács"  (<ukr.  nyj.  Tpicxa  „ua.")  —  102;  zá-
miska  „puliszka"  (<ukr.  nyj. замишка„иа  ")  —298.  

Az ukrán jövevény szók többsége  a magyar nyelvjárásterület  cse-
kély  hányadán  terjedt  el.  Ezeket  a jövevényszavakat  a  lakosság  
többsége  párhuzamosan  használja  a magyar  kifejezésekkel.  

1  a  megadott  szám  a  térkép  számát  jelöli  



Az ukrán elemek  második  csoportját  azok  az új  szavak  képezik,  
amelyek  1945  után  kerültek  be  a kárpátaljai  magyar  nyelvhasz-
nálatba. 

Például:  hálsztuk  „pionírnyakkendő"  (<ukr.  галстук  „ua.")  —  
181;  kufajka  „pufajka"  (<ukr.  köznyelvi  куфайка  irod.  фуфайка  
„ua.")  —  140.  

Amint látjuk, az új ukrán  elemeknek  a száma  a kárpátaljai  ma-
gyar  nyelvjárásokban  nagyon  csekély.  Ez  azzal  magyarázható,  
hogy  az  orosz  nyelv  dominált  az ukránnal  szemben  mind  az  isko-
lákban,  mind  a munkahelyeken  (gyárakban,  üzemekben).  

Például:  batarejka  „zseblámpaelem"  (<or.  батарейка  „ua.")  —  
115; beretka „svájcisapka"  (<or.  берет, беретка  „ua.") —  132; bidon 
„tejeskanna (25—30 literes)"  (<or. бидон „ua.") — 245; bihugyi  „női  
haj  göndörítésére  használt  kis  fémhenger"  (<or.  бигуди  „ua.")  —  
193; buhánka „tégla  alakú kenyér"  (<or. буханка „ua.") — 266;  búj-
jon  „tyúkleves"  (<or.  бульон  „ua.")  —  272;  bulocska  „zsemle"  (<or.  
булочка  „ua.")  —  305;  butilka  „üveg  (palack)"  (<or. бутылка  „ua.")  
—  253;  csájnyik  „teáskanna"  (<or.  чайник  „ua.")  —  247;  cserdák  
„parasztház  tető  alatti  térsége"  (<or.  чердак  „ua.") —10;  csomodán  
„bőrönd"  (<or. чемодан  „ua.")  —  95; fufajka „pufajka"  (<or. фуфайка 
„ua.")  —  140;  gyetszád,  szágyik  „óvoda"  (<or.  детсад  „ua.")  —  42;  
hálát „pongyola"  (<or.  халат  „ua.") —  165;  izolátor  „szigetelőporce-
lán a villanyoszlopon"  (<or. изолятор  „ua.") —  117; jászli  „bölcsőde"  
(<or. ясли „ua.") — 43; klijonka „viaszosvászon  (asztal  leterítésére)"  
(<or.  клеенка  „ua")  —  208;  kotleta  „fasírt"  (<or.  котлета  „ua.")  —  
288;  koznyak  „léghuzat"  (<or.  сквозняк  ,,ua.?')  —  66; kurtka  „lem-
berdzsek"  (<or.  куртка  „ua.")  —  141;  májka  „trikó  —  ujj  nélküli  
férfialsóing"  (<or.  майка  „ua.")  —  166;  nevigyimka  „hajcsat"  (<or.  
невидимка  „ua.")  —  191;  noszki  „zokni"  (<or.  носки  „ua.")  —  170;  
poduska  „párna"  (<or. подушка  „ua.")  —  83;  poncsiki  „fánk"  (<or.  
пончики  „ua.")  —  306;  roszkladuska  „összecsukható  ágy"  (<or.  
роскладушка.„иа")  —  76;  sláng  „borszívó  gumi"  (<or. шланг  „ua.")  
—  313;  slyopánci  „kéreg  nélküli  szandál"  (<or. шлепанцы „ua.")  —  
233;  stukatura,  stukatúr  „vakolat  —  a fal  felületére  felrakott  ha-
barcs"  (<or.  штукатурка „ua.") —  29;  szelyotka  „pácolt  hering"  (<or.  
селедка  „ua.")  —  300;  szirok  „10  dekás  csomagolásban  árusított  
ömlesztett  sajt"  (<or.  сырок „ua.")  —  299;  szkovorotka  „palacsinta-
sütő"  (<or.  сковородка  „ua.") — 251; szosziszki  „virsli"  (<or.  сосиски 



„ua.")  —  294;  szotek  „háztáji  földterület"  (<or.  сотка  „ua.")  —  60;  
szpicski  „gyufa"  (<or.  спички „ua.")  —  98;  szup  „disznóhúsból  ké-
szült leves"  (<or.  суп „ua.") — 273; tápocski  „házban  viselt  papucs"  
(<or. тапочки  „ua.") — 232; tázik „mosdótál,  lavór" (<or. тазик  „ua.")  
—  215;  taburetka  „hokedli"  (<or.  табуретка:  „ua.")  —  92;  usánka  
„füles  téli  sapka,  orosz  sapka"  (<or.  ушанка „ua.")  —  131;  utyuh  
„vasaló"  (<or. утюг „ua.")  —  221;  váfli  „ostya"  (<or.  вафли „ua.")  —  
307;  válenki  „vastag  posztócsizma"  (<or.  валенки  „ua.")  —  237;  
vremjánka  „nyári  konyha"  (<or.  времянка  „ua.")  —  7.  Szemlélte-
tésként  itt közlünk  néhány  térképet  az atlaszunkból  (41.,  43.,  76.,  
104.,  237.).  

Amint látjuk, a kárpátaljai ukrán—magyar hosszas és közvetlen 
gazdasági,  kulturális  és  politikai  kapcsolat  nyomot  hagyott  mind  
a két nép nyelvének  szókészletében.  Az  ilyen  szókincsbeli  kölcsön-
hatások  tanulmányozásának  fontos  történelmi  értéke  van,  mivel  
adatokat  szolgáltat  a  szláv  és  külön  a  keleti  szláv  nyelvek  törté-
netéhez,  történeti  dialektológiájához  és  e szavak  régi  jelentésének 
(ősjelentésének)  megismeréséhez.  Világossá  válik,  hogy  a  sok  ar-
chaikus  ósszláv  vonást  megőrzött  ukrán  (ruszin)  nyelvjárások  ta-
nulmányozása  mellett  felvetődik  az  az  időszerű  probléma,  hogy  
vizsgáljuk  meg  a  szomszédos  magyar  nyelvjárásokat  is.  Vélemé-
nyem  szerint  értékes  adalék  lenne  ez  az  ősszlávok,  keleti  szlávok  
(később  ukránok)  és  a többi  nemzetiséggel  fenntartott  gazdasági,  
kulturális kapcsolatok történetének tanulmányozásához. Minél be-
hatóbban kutatjuk a lexikai kölcsönhatásokat nemcsak az irodalmi 
nyelvben,  hanem  a  szomszédos  szláv  és  magyar  nyelvjárásokban  
is,  sőt,  minél  figyelmesebben  fogjuk  tanulmányozni  a  szomszédos  
helységek  szláv és magyar emlékeit, annál  értékesebb anyagot ka-
punk  a  nyelvtörténet  és  a  történeti  nyelvjárástan  problémáinak  
megoldásához. 

Közismert  ugyanis,  hogy  a  magyar  nyelv  számú  szlávizmusai  
között  sok  az ukrán,  illetőleg  a keleti  szláv  eredetű  szó,  amelynek  
vizsgálata  napjainkban  sem  mondható  kielégítőnek.  A  dialektoló-
gusok  fontos feladatának  tekinthető  a  rokon  és  nem  rokon  szom-
szédos  nyelvjárások  kutatása,  mivel  az  így  felszínre  kerülő  anyag  
nemcsak  a nyelvtudomány  számára  nyújt  meggyőző  tényeket,  ha-
nem  a történészeknek  és  a néprajz  szakembereinek  is.  
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Horváth  Katalin  — Lizanec  Péter  

A kárpátaljai  magyar  nyelvjárások  
főbb sajátosságairól  

A kárpátaljai  magyar  nyelvjárások  az  északkeleti  nyelvjárástí-
pushoz  tartoznak,  így  összefogja  őket  az  erős j-zés  (jány  „lány",  
mejj „mell"), a felső nyelvállású hosszú magánhangzók  megrövidü-
lése,  a  diftongusok  ejtése.  Hangtani  szempontból,  főleg  a  magán-
hangzók  megterheltsége  terén  mutatkozó  eltérések  alapján  több  
alegység különíthető  el.  így  például  a kőrösmezői, jaszinyai,  rahói,  
nagybocskói,  terebesi,  aknaszlatinai,  kerekhegyi  nyelvjárásszige-
tek jellemző  sajátossága  a hosszü  magánhangzók  és  mássalhang-
zók rövid ejtése: loca „lóca", olo „olló", regei „reggel"  stb.  Ez a szom-
szédos  ukrán,  ill.  román  nyelvjárások  hatása.  Kerekhegy  
nyelvjárásában  érdekes  módon  megtalálhatók  a  dunántúli  nyelv-
járásra jellemző  rúzsa,  visü,  dalul-danul,  parancsul-féle  alakok.  

Külön nyelvjárásszigetet alkot Visk, ahol a mezőségi  nyelvjárás-
rajellemző  nyílt a-zás,  illabiális e-zés  és  a zárt  í-zés  jelensége  él  
jellemző  sajátságként.  

Sajátos  nyelvjárásszigetet  alkot  a  szomszédos  magyar  nyelvjá-
rásokhoz viszonyítva  a nagyszőlősi járásban  Salánk, ahol  elterjedt  
a  zárt f-zés  és  a  zárt é-zés:  kemíny,  lemegy  stb.  

A  nagyszőlősi  és  a beregszászi  járási  magyar  nyelvjárások  egy-
ségesek, legjellemzőbb vonásuk  a kétféle é  megléte:  iég (ige) — éj,g 
(főnév),  a  polifonémikus  értékben  jelentkező  a-zás,  ë-zés,  a  szó-
tagzáró  l  gyakori  kiesése:  éhozza,  asóu  stb.  

Az ungvári járási magyar nyelvjárásokat egybefogja a zárt í-zés, 
valamint  az  igeragozási  rendszerben  jelentkező  vári,  tudi,  mondi  
alakok. 

Palócos  jellegű  illabiális  d-zásával  nyelvjárásszigetet  képez  a  
munkácsi  járásban  Rákos  és  az  ungvári  járásban  Nagydobrony:  
kápá,  száma,  nágyápá  stb.  

A kárpátaljai  magyar nyelvjárások hangtani  rendszerére jellem-
ző: 



AJ A  fonémaállomány  terén  
Nyelvjárásaink  zömében  a rövid  és hosszú  magánhangzók  ará-

nya  7:7.  Rövidek:  u,  ü,  i,  o,  ö,  a,  e.  Hosszúak:  ú,  ű, t,  ó,  ő,  é,  á.  A  
nagyszőlősi járási Salánk és a beregszászi járási Beregújfalu nyelv-
járásában  megtalálható  a  zárt  ë:  cseresznye.  A  zárt  ë  több  más  
kárpátaljai magyar nyelvjárásban is előfordul, de nem fonémaként, 
hanem  csak  fonémavariánsként.  

A  mássalhangzók  fonémaállománya  25,  az /у-t  nem  ejtik.  

B) A  fonémák  megterheltsége  terén  
Az  a fonéma. — A kny.  a:  nyj.  a  megfelelésén  kívül  számottevő  

a  viski  nyelvjárásban  a kny. о:  nyj.  a megfelelés.  Hangsúlyos  po-
zícióban  szórványos, mindössze néhány  szóra korlátozódik,  inkább  
az idősebb  nemzedék  nyelvhasználatában:  magyaróц,  harog,  talu  
stb. A  harog  és  a talu  a kárpátaljai  magyar nyelvjárásokban  min-
denütt  elterjedt.  Hangsúlytalan  helyzetben  a nyílt a-zás  törvény-
szerűen jelentkezik.  Szótövön  belül  leginkább  második  szótagban  
fordul  elő, ha  az  előző  szótag a,  á,  o,  i hangot  tartalmaz:  abrancs,  
asszany,  szalanna,  lakadalom,  három,  vászan, rokan, oruas,  othan,  
szamaru,  mastaha,  ostar,  paradicsam  stb.  A  lakadalom,  oruas  az  
egész  területen  elterjedt. Toldalékok  előtt  az о kötőhangzó  helyett  
ejtenek a - t  а következő  esetekben:  

a)  az  —s  melléknévképző  előtt:  bokras,  boras,  agyagas,  haragas,  
abrancsas,  zabas,  mámoras,  takaras,  harmatos,  saras,  piras  stb.;  

b) a —g igeképző  előtt: kó^vájag, pattog, forag, nyafag, csavarog  stb.;  
c)  a  superessivusi  -n  határozótag  előtt: padan,  házán,  
d)  a múlt  idő -t,  -tt  jele  előtt:  kapatt,  mekszállattunk  „megszál-

lottunk",  bedagasztatt,  tartatt  stb.  
e)  a -t  tárgyrag  előtt: pamutat,  csikat,  hadnagyai,  cukrát  stb.  
Jelentkezik  az a-zás  a  -dos  igeképzőben:  kabdas,  dugdos;  a  

-kodik  igeképzőben:  durcáskodik,  mosakadik,  tolakadik,  vonako-
dik,  lopakadik;  a -dogál  képzőben: száldagál  „szálldogál",  áldagál,  
csordagál. 

A kny.  á:  nyj.  a megfelelés jelentkezése  kizárólag  a tővégi  idő-
tartamot  váltakoztató  névszótövekre jellemző.  Nyelvjárásainkban  
az  -ért  határozórag  előtt  a  tővégi  a  nem  nyúlik  meg.  Pl.:  fajjér,  
baltaj^ér. Nem nyúlik meg az a  az -ék  összefoglaló képző előtt  sem. 
Pl.: MártajéjJz, Vargajéik. 



Azá fonéma. —Akny.  á: nyj. á megfelelésen kívül  szórványosan  
jelentkezik  az  egész  területen  a  kny.  é:  nyj.  á  viszony  az  alanyi  
ragozású  igék  feltételes  módú, jelen  idejű,  egyes  számú,  első  sze-
mélyú  alakjában.  A  köznyelvtől  eltérően,  ahol  ebben  az  alakban  
mindig -ne,  -né  a feltételes mód jele, nyelvjárásainkban  a -ná,  -né  
használatos.  Magas  hangrendű  szavakhoz  a -ne,  -né,  mély  hang-
rendűekhez  pedig  a  -na,  -ná  feltételes  módjel  járul.  Területünk  
nyelvjárásaiban  tehát  a köznyelvnél  és más magyar  nyelvjárások-
nál  következetesebben  érvényesül  a hangrendi  harmónia.  Pl.:  lát-
nák,  olvasnák  stb.  A kny.  a:  nyj.  á  az  egész  Kárpátaljára jellemző 
nyelvjárási  sajátosság.  A megfelelés  a köznyelvi  tőbelseji  időtarta-
mot  váltakoztató  többalakú  névszótövekben  jelentkezik.  Nyelvjá-
rásainkban  tulajdonképpen  egyalakú tövekről beszélhetünk  e név-
szótövekkel  kapcsolatban,  mivel  minden  toldalék  a  szótári  tőhöz  
kapcsolódik.  Pl.:  bogár—bogárom,  bogárok,  bogárt;  mozsár—mo-
zsárod,  mozsárok,  mozsárt;  nyár—nyárok,  nyárt,  nyáron;  kanál—  
kanálja,  kanálok,  kanált;  szamár—szamárok,  szamárt  stb.  

Az e fonéma. Mint  az északkeleti  nyelvjárások  általában,  a kár-
pátaljai  nyelvjárások  is erősen e-zők.  A kny. e:  nyj. e  megfelelésen  
kívül jelentős  a kny.  é:  nyj.  e  viszony.  Megfigyeléseink  szerint  az  
ungvári járási  magyar  nyelvjárásokban  több  morfémára  kiterjed,  
és  erősebben  érvényesül,  mint  máshol.  A  megfelelés  főleg  az  é-t  
e-vel  váltakoztató kéttagú főnevek (ritkábban melléknevek)  szótá-
ri  és nem  szótári  alakjában  realizálódik.  Pl.: tehen,  cserep,  gyökér,  
szemet,  kerek,  kötél,  közép,  középén,  közepre,  középső,  eger,  level,  
fedel,  keves  stb.  

A kny. ö: nyj. e megfelelés terén a viski illabiális e-zés  figyelemre  
méltó. Az e-zés főleg ö, ő, ü magánhangzós  szótag után jelentkezik: 
a) kéttagú  tövek  második  szőtagjában:  örem,  külen,  köszen^  püspek, 
göder,  üszek,  bükkeny,  hü ve s,  döreg,  könyereg,  köijccsen,  könyek,  
fürettem  stb.; b) toldalékok  előtt: szőyres, kötez,  külenes,  mekkötet-
tük, jövek,  ökrem,  ökrét  stb.; c) toldalékokban:  öntesztünk  „öltözik",  
üldegél,  düheng,  düleng,  köpked,  öldekel,  szöktek  (=szöktök),  tőrjén  
stb. 

A  kny.  ü:  nyj.  e  megfelelés  a  kárpátaljai  magyar  nyelvjárások  
mindegyikében megfigyelhető, de legerősebb a viski  nyelvjárásban,  

1  Az  il  alatti  Л jel  simuló  magánhangzót  jelöl  a  későbbiekben  is.  



a  többiben  inkább  csak  változatként  él.  A  viszony  az  -ük,  -jük,  
-ünk  birtokos  személyragban  realizálódik.  Pl.:  szekerenk,  nevenk,  
fő^ggyek,  kertyek,  nevek,  szivek  stb.  

Szórványos  megfelelésként  előfordul  még  a kny.  ő:  nyj.  e:  vetke-
zik;  kny.  a:  nyj.  e:  onnen,  cigeretta;  kny.  o:  nyj.  e:  pejva.  

Az  о  fonéma.  A kny. o: nyj.  о  megfelelésen  kívül jelentős  a kny. 
a:  nyj.  о viszony,  mely  a  vi ski  nyelvjáráson  kívül  mindegyik  kár-
pátaljai  magyar  nyelvjárásban  erős batásü.  Előfordul  mind  hang-
súlyos, mind hangsúlytalan  pozícióban. Hangsúlyos helyzetben  rit-
kábban  jelentkezik:  kokas,  kokasiilő,  jovába,  jova,  toszit,  osztán,  
csonár  ~ csolán  ~ csonyál.  A  mog  „mag" és a fogy  „fagy"  szavakban  
csak  az ungvári járási  Csongor  és Rákos  nyelvjárásában  van  zárt  
o-zás.  Területünkön  a  dunántúli,  Szeged  vidéki,  erdélyi,  szerém-
ségi  nyelvjárásoktól  eltérően  a mandula,  kamora,  vacsora,  vasár-
nap,  avas,  karalábé,  saláta,  madár  szavak  első  szótagjában  nem  
ejtenek o-t.  Hangsúlytalan  pozícióban  a kny.  a:  nyj.  о  megfelelés  
sokkal  számottevőbb.  Szótövön  belül  ritkább:  hanyott,  zuzmóra,  
nyavoja  stb. Toldalékok előtt a megfelelés gyakoribb. A kny. a kötő-
hangzó  például  az alábbi  esetekben  törvényszerűen  о  a  nyelvjárá-
sokban: a)  az -m,  -d,  -tok  birtokos személyjelek  előtt a láb  szóban:  
lábom,  lábod,  lábotok;  b)  a mély  hangrendű  birtokos  személyjeles  
névszókhoz  a -t  tárgyrag mindig о kötőhangzóval  kapcsolódik:  ma-
gamot,  magunkot,  lábomot,  barátunkot,  apátokot,  ruhájokot  stb.;  
с) о hangot találunk az  1. modalisi-essivusi  -n  ragban:  bizalmason,  
bánatoson,  derekason,  okoson,  hamaroson,  asszonyoson;  d)  a  bogár  
típusú  tőbelseji  időtartamot  váltakoztató  (a  mi  nyelvjárásainkban  
nem váltakoztató) tövekhez  a -k  többesjel  szintén  о  kötőhangzóval  
kapcsolódik: bogárok,  madárok,  kanálok,  szamárok,  darázsok,  mo-
zsárok  stb.  A kny.  ó:  nyj. о  megfelelés  általános  a rahói  és  a técsői 
járási  magyar  nyelvjárásokban.  Minden  köznyelvi  ő  megrövidül  
mind  hangsúlyos,  mind  hangsúlytalan  helyzetben.  Pl.:  ora  „óra",  
furo  „fúró",  Erzsoka  „Erzsóka",  vakarózik  „vakarózik".  A  szlatinai  
ó,  ő  megrövidüléséről  Csapodi  István  már  1907-ben  említést  tett.  

Kárpátalja  szerte  elterjedt  sajátság  a kny.  u:  nyj.  о  megfelelés.  
Szótövön  belül  és  toldalékokban  egyaránt  kimutatható.  Szótövön  
belül  szórványosan  jelentkezik:  onoka,  ozsonna.  Az  -uk,  -juk  bir-
tokos  személyjel  Visk  kivételével  -ok,  -jok  formában  realizálódik:  
baráttyok,  házok,  uccájok  stb.  



Az  ó  fonéma.  —  A  legszámottevőbb  kny.  ó:  nyj.  ó  megfelelésen  
kívül  erős hatású sajátsága nyelvjárásainknak  a kny. ol:  nyj.  ó~óu  
megfelelés,  mely hangsúlyos  pozícióban jelentkezik:  óucsóy,  bó\it,  
vóyt,  óudal,  роцс,  szolga,  hónnap,  kóudus,  óutás,  tóud,  dóugos;  de:  
olvas.  Hangsúlytalan  szótagban  a kny.  ol:  nyj. ó viszony  a kárpát-
aljai  nyelvjárásokban  nem  realizálódik,  a  szótagzáró  l  ugyan  ki-
esik,  de  ezáltal  nem hosszú  ó keletkezik, hanem  elnyújtott ö;  hor-
kötam,  parancsösz,  olvascTsth. Az  ol hangkapcsolat  ejtése  abszolút  
szóvégen,  az  igék  és névszók  szótári  alakjában  megegyezik  a köz-
nyelvivel:  rombol,  karmol,  parancsol,  alkohol,  mongol,  katfiol  stb.  

Amint látjuk, területünk  nyelvjárásaiban  a kny. ol  hangkapcso-
lat  főleg  hangsúlyos  helyzetben  realizálódik  d-ban,  s  különösen  
akkor,  ha  az  l  után  felpattanó  zárhang,  orrhang  vagy  affrikáta  
következik.  Ha  az  l-t  v mássalhangzó  követi,  az ol  hangkapcsolat  
a  nyelvjárási  kiejtésben  nem  tér  el  a  köznyelvitől:  olvas,  tolvaj,  
olvad. 

A kny.  ú: nyj. ó (óu)  ritka  megfelelés. Vári,  Badaló  és az ungvári  
járási  magyar nyelvjárásokban  találunk  rá példát az idősebb nem-
zedék  nyelvhasználatában.  Pl.: savanyóu,  sanyarog.  

Az  ö  fonéma.  —  A kny.  ö:  nyj.  ö  viszonyon  kívül jelentős  nyelv-
járásainkban  a kny.  ü:  nyj.  ö  megfelelés.  A  viski  nyelvjárás  kivé-
telével  törvényszerűen jelentkezik  az-ük,  -jiik  birtokos  személyjel  
ejtésében:  ingök,  fejők,  nevök,  foüggyök,  keresettyök.  Kerekhegy  
nyelvjárásában  változatként  előfordul  az  -ül  igeképző  -öl  alakja:  
kidéről,  meneköl,  meröl  stb.  

Szórványosan megtalálható a kny.  ü: nyj. ö megfelelés:  csötörtök,  
bökköny,  gyömőücs,  bötyök,  fütyöl  stb.  

Bár  területünk  az  erősen  e-ző  nyelvjárásokhoz  tartozik,  mégis  
föllelhető  a kny. e: nyj. ö megfelelés. A kárpátaljai  nyelvjárásokban  
megvan  az  illeszkedéses,  a  részleges  hangsúlyos  és  az  alaktani  
ö-zés.  Az  illeszkedéses  ö-zés  kisebb-nagyobb  mértékben  szinte  
mindenütt előfordul. Az utolsó szótagban vagy szótagokban  labiális  
magánhangzókat  tartalmazó  palatális  hangrendű  szavakhoz  a-t  
tárgyrag,  az - n  1. modalisi-essivusi  határozórag  és  az -m,  -d  bir-
tokos személyjel nem -e,  hanem -ö  kötőhangzóval kapcsolódik:  ben-
nünköt,  ötön,  tömöttön,  ölömbe,  ölödbe,  tervököt,  szemököt  stb.  
Amint  látjuk, nyelvjárásainkban  a harmónia  erősebb,  mint  a köz-
nyelvben. 



A részleges hangsúlyos ö-zés Visk  és Kerekhegy  nyelvjárásában  
él  az sz-szel  bővülő  v tövű igék kijelentő  módú, múlt idejű  alakja-
iban:  öttem,  tött,  lött,  vött,  vöttek  stb.  

Az  alaktani  ö-zés  csak  Visk  nyelvjárásában  fordul  elő.  A  -hez  
és a -szer  rag labiális: illabiális viszonylatban  nem illeszkedik.  Pl.:  
tizedikször,  negyedikször,  béiyátóutiszthöz,  ebíthöz  „ebédhez",  ke-
véjshöz,  fejjhöz.  

Független  ö-zést  csak  a  köröszt  szóban  találtunk  Kerekhegy  
nyelvjárásában. 

A kny.  ő:  nyj.  ö  viszony  a rahói  és a técsői járási  magyar  nyelv-
járásokban  erős,  ahol  —  amint  már  említettük  —,  nem  ejtik  a  
hosszú magánhangzókat: ősz,  szőlő,  völeginy,  tető, kőris,  lepedő  stb.  

Az ő fonéma. — A kny. ő: nyj. ő mgfelelésen kívül  használatának  
gyakoriságát  növeli  a kny.  öl:  nyj.  ő  viszony,  mely  megfigyelhető  
mindegyik  kárpátaljai  magyar  nyelvjárásban,  de  legerősebb  a  
nagyszőlősi  és  a beregszászi  járásban.  Az  ö+Z+mássalhangzó  kap-
csolatban  az  l  kiesik,  ezáltal  a  rövid  ö  megnyúlik,  s  a  kiejtésben  
záródó  jellegű  diftongusban  realizálódik.  Pl.:  tőüt,, öltözik,  ző^d,  
bőijucsőü,  kőilccsíg  stb.  Ez  a  változás  szóösszetételek  határán  nem  
következik  be:  ölfa,  göncölszekér.  Ha  az  öl  hangkapcsolatot  más-
salhangzóval kezdődő  toldalék következik,  az l kiesik,  de az ö  nem  
ő-vé  hosszabbodik,  hanem ö-vé  nyúlik.  Pl.:  tündököni,  körmötiék,  
körmönéik"  stb. 

A  kny.  é:  nyj.  ő  megfelelés  igen  ritka,  adataink  szerint  csak  a  
főüsű  szóban jelentkezik  területszerte,  de ugyanazon falu  nyelvjá-
rásban sem általános érvénnyel. Ugyanaz az adatközlő  hol a  főijsü,  
hol  a féj.sü alakot használja.  Előfordul  afá^sH,  físii,  fiésü  forma is.  

A kny. e:  nyj.  ő viszony  szintén  szórványos,  a mekkőül  „megkel"  
(a  tészta)  és  a fekőijil „felkel"  szavakban  jelentkezik  nyelvjárása-
inkban. 

A ë fonéma. Területünkön  Salánk és Beregújfalu nyelvjárásában 
van meg, de már felbomlóban.  A salánki  adatközlők  maguk  hívták  
fel a  figyelmet  arra, hogy  náluk különbség van a mentek  és  mentek  
között.  A  menték  kijelentő  módú, jelen  idejű,  többes  szám,  2.  sze-
mélyú alak; a mentek  pedig kijelentő  módú múlt idejű, többes  szám 
3. személyű forma. A zárté  ezekben  a nyelvjárásokban  mind hang-
súlyos, mind hangsúlytalan  pozícióban  előfordul. Hangsúlyos  hely-
zetben:  csënd,  égy,  hègy,  lë,  lënt,  szem,  cseresznye,  déreje,  deszka,  



gyenge,  hetyke,  menyasszony,  szecska,  réggé,  szerda  stb.  Hangsúly-
talan pozícióban: tëszëm,  melegítek,  ëszë,  rezeg,  enyeleg,  inget,  kon-
zervek,  kufërek,  íhés  stb. Jellemző, hogy a szomszédos  nyelvjárások  
hatására  mind  a  salánki,  mind  a  beregújfalusi  nyelvjárásban  a  
zárt é'-zés  erősen  pusztulóban  van,  a zárt ё-ző  és  a nyílt e-ző  ala-
kok  párhuzamosan  élnek  egymás  mellett.  

Az  é  fonéma. —  Hangszín-realizáció  tekintetében  igen  változa-
tos képet mutat. A nagyszőlősi  Salánk kivételével  és a beregszászi 
kerületben  nyitódó  és záródó jellegű  diftongusokban  él, másutt  í -
zés  és  záródó  jellegű  diftongus  figyelhető  meg.  A  kny.  é:  nyj.  é  
viszonyon  kívül  kimutatható  Visk  nyelvjárásában  a kny.  e:  nyj.  é  
a  be  igekötőben:  bémegy,  bejön, jöjjön  bé,  befordul.  A  kny.  ej:  nyj.  
é  is Visken  fordul  elő  a té-téi  szóban,  s annak  egyes  ragos  alakja-
iban:  télben,  téjt;  de: tejes.  A  téifel  szóban  az  egész  területen  elter-
jedt. A kny. aj:  nyj. é megfelelés  a paréj., karéj  (ety karé  kenyér,  de:  
ety  kilóu  karaj),  gané,  taré  szavakban  mutatható  ki.  

A  kny.  í:  nyj.  é  viszony  kis  hatású,  a  nagyszőlősi  járási  Sző-
lősgyula,  Fertősalmás,  Nagypalád,  Péterfalva,  Tiszakeresztúr,  
Verbőc,  Feketepatak,  a  beregszászi  járási  Badaló,  Halábor,  Vári,  
Muzsaly,  Csetfalva nyelvjárásában jelentkezik,  az idősebb  nemze-
dék  nyelvhasználatában,  csak  az  -it  igeképzőben:  tanétóy,~ta-
néftóy-tanjétóu,  szakét-szakiét,  piriét  stb. és a kéméjll  „kímél"  szó-
ban. 

Szórványos még  a kny. ő:  nyj. é:  eléb;  a kny. á:  nyj. é  megfelelés:  
gégog-géjgog-gjégog  „gágog".  

Az  и fonéma. — A  kny. u: nyj. и megfelelés után  legkiterjedtebb  
a  kny.  ú:  nyj.  u,  mely  igen  erős  hatású,  mind  hangsúlyos,  mind  
hangsúlytalan  helyzetben: buza, pup-pupp,  huz,  husz,  rud, túróig,  
varjú,  sarjú  stb.  Az  -ú,  -jú  igeképző  az  ungvári  járási  magyar  
nyelvjárások  kivételével  mindig  rövid  alakban  használatos:  hosz-
szu,  hajú, jómódú,  natyszáju,  szomorú,  natykoru  stb.  

A kny.  ó:  nyj.  и  a -ból,  -tói,  -ról  határozóragokban  realizálódik:  
abbul,  hásztul,  ablakrul.  Meg  kell jegyeznünk,  hogy  a  -bul,  -tul,  
-rul  alakok  mellett  él  a -bú,  -tú,  -rú  forma is, főleg a  nagyszőlősi,  
beregszászi,  ungvári járási  magyar  nyelvjárásokban.  

Kerekhegy nyelvjárásában  a megfelelés szótövekben  is jelentke-
zik  szórványosan:  rúzsa,  mukus,  bagu,  salu  „sarló",  karu,  turu,  
ormutlan  stb.  



A kny. о:  nyj.  и viszony  szórványosan  az egész  területen  előfor-
dul,  de  legtöbb  morfémát  Kerekbegy  nyelvjárásában  érint.  Itt  ki-
mutatható  néhány  főnév  és  ige  első  szótagjában,  valamint  a  mel-
léknévi  mutató  névmás mély  alakjában:  mustuha,  búgja  „boglya",  
kufer,  muzsár,  burul,  murzsul,  durungol  „dorongol",  ujan-ulán  
„olyan".  A kufer,  a hun,  a burit  szóban  a megfelelés  az  egész  terü-
leten  elterjedt.  

Kerekhegyen  törvényszerű  az  u-zás  az  -l  igeképző  előtt:  pa-
rancsul,  danul-dalul,  murzsul,  kortyul,  gondukodik,  kuruzsul,  ku-
kurikul,  szipákul,  pakul,  porul,  csókul  stb. A szagul  igében  az egész 
területen  u-zás  van.  

Az  ú  fonéma.  —  Megterheltségére  leginkább  az jellemző,  hogy  
jóval  ritkábban  használatos,  mint  a  köznyelvben.  A  ritka  (főleg  
szótagzáró  1, r, j  előtti)  kny.  ú:  nyj.  ü  (szúr,  nyút  „nyújt")  megfele-
lésen kívül főleg polifonémikus értékben jelentkezik  a kny.  ól:  nyj.  
ú  viszonyban:  iskolábú,  óulbú,  padrú  stb.  Meg  kell  jegyeznünk,  
hogy  az  ú ebben  az esetben  sem  mindig hosszú,  gyakori  a félhosz-
szú,  sőt  a rövid  ejtése  is.  

Területünk  magyar  nyelvjárásaiban  a hosszú  ú gyakran  polifo-
némikus értékű, kny. -úl,  új hangkapcsolat  helyén jelentkezik:  tú-
só%, gyútás,  nyúni,  nyútóuzik  stb.  

Igen ritka a megfelelés a kny. d: nyj. ú. Egyetlen  szóban és annak 
származékaiban  az egész  területen  megvan:  lú,  lúnak,  lútú,  lúhoz  
de:  lovas,  lovat,  lovai  stb.  Kerekhegy  nyelvjárásában  kimutatható  
még  a  hernyú,  gyúnni-gyunni,  orsú-orsu,  disznú  szavakban.  

A  kny.  ol:  nyj.  ú  viszony  a  szagul  szóban  és  származékaiban  
(szagúni)  jelentkezik  a  kárpátaljai  nyelvjárásokban  (kivételt  ké-
peznek  az  ungvári járási  magyar  nyelvjárások).  

Az  ü  fonéma.  —  Előfordulásának  gyakoriságát  a kny.  ü:  nyj.  ü  
megfelelésen  kívül  erősen  növeli  a  kny.  ü:  nyj.  ü:  bún,  búz,  csűr,  
fú,  fűszer,  fűzőig, gyűlöl,  hüvös-hűvöss,  szűk,  nyűgös,  sziirőű,  tűz,  
tűzre, gyüszű,  sűrű,  befűz  stb.  Megrövidül  nyelvjárásainkban  a  -tyű,  
-ttyű;  -szerű,  -ű,  -jű  képző:  billentyű,  natyszerű-naccerű,  per-
gettyű,  etyszerü-eccerü,  jószivű,  fijatalos  kűlsejű  stb.  

A  kny.  ő:  nyj.  ű  szórványosan  az  egész  területen  előforduló  sa-
játosság:  hetfü,  haj adonfütt-hajadon  fűn  „hajadonfőtt",  tűlle  stb.  
Kerekhegy  nyelvjárásában  a megfelelés  több  morfémára  kiterjed:  



vísü,  lepedä,  gyeplü,  idü,  kettü,  kiilü,  lépcsü.  Visken  a  Téicsü  „Té-
cső"  helységnévben  is  kimutatható.  

A  -bői,  -tői,  -ről  határozóragok  is  előfordulnak  — különösen  az  
ungvári járásban -bül,  -till,  -riil  formában: kerbill,  ijjeccsíktül,  me-
zőürül  stb.  

A  kny.  ö:  nyj.  ü  megfelelés  a f - s  változatú  igetövek  f - s  tövű  
alakjában jelentkezik  az egész területen: lüvök,  lüvjés,  szüvök,  szü-
viés;  de:  nőiilök,  főüléjs  stb.  Kerekhegy  nyelvjárásában  a kny.  ö:  
nyj.  ü  megfelelés  szabályszerűen  jelentkezik  az -l  igeképző  előtt:  
gyülül,  püfül,  bütül  „böjtöl",  megjelülte,  pörkül,  bükkenő.  Néhány  
szótőben is előfordul  ugyanitt  a zárt ü-zés:  kücsön,  küdök,  szemöl-
dök  stb.  A  büfög,  gyükér-gyükéir,  türül  szavakban  az  egész  terü-
leten  elterjedt  az  ü-zés.  

Egészen  ritka  megfelelés  a kny.  u:  nyj.  ü,  elszórtan  találkozha-
tunk  vele  az  öregek  nyelvhasználatában:  pilfőijk  „pufók",  püffen,  
püfög.  A püffen  és  a püfög  használata  gyakoribb,  nein  korosztály-
hoz  kötött.  

Idősebb  adatközlők beszédében  hallottuk  az ungvári járási  Tég-
lás  és  a nagyszőlősi járási  nyelvjárásokban  a kny.  i:  nyj.  ü  megfe-
lelést:  üsmerős,  hütös  ura,  szüv,  üdőij.  

Az  ű fonéma.  —  A kny.  ü:  nyj.  ü megfelelés  az  egész  területen  
igen  kis hatású,  főként  az  egytagú  szavakban jelentkezik,  szótári  
alakban  és  toldalékolt  (l,  r, j  előtt)  formában:  tű,  fűt,  tűr,  tűrni,  
szűr,  szűrte,  gyűl,  összegyűtek,  gyűt  stb.  Nyílt  szótagban  az  ű  az  
esetek  többségében  megrövidül:  szürőü,  türjés  stb.  

A  kny.  ő:  nyj.  ű  területszerte  elterjedt  sajátosság.  Jelentkezik:  
a)  egyes f - s  tövű igék és névszók  szótári  és toldalékolt  alakjaiban:  
lü,  szű,  csű,  bű,  kű;  lűnek,  szűket,  kübe,  bűvön,  büvit  stb.  Nem  
érvényesül  a megfelelés  afő-fől,  a  nő~nől  szavakban;  b)  az  egyes  
és többes  számú,  3.  személyű  személyes névmásokban:  ű,  űtet,  űk,  
űköt;c)  a -bői,  -tői,  -ről  határozóragokban polifonémikus értékben: 
erdőijbű,  Feritű,  mezőürű  stb.  Kerekhegy  nyelvjárásában  találko-
zunk  még  néhány  morféma  tővégi  ő  hangjának  ű-ző,  illetve  ü-zö  
ejtésével: fenyű-fenyü,  erdü~erdü,  kerülü-kerülü  stb. — A  bőr,  dől  
szavak  bűr,  dűl  alakban  élnek.  

A kny.  ej:  nyj.  ü megfelelés  néhány  morfémájában  van  meg,  in-
kább  az  öregebbek  beszédében:  fűrevalöu,  fükötőü,  fűkendőü,  bu-
zafű,  fűbe  vág  és  Salánkon:  fűtűfa  „fejfa".  



A  kny.  ül:  nyj.  й  a  legtöbb  kárpátaljai  nyelvjárásban  elterjedt  
sajátosság,  az l,  r nyújtó  hatásával  és kiesésével  van  összefüggés-
ben: fësèrdût  „felserdül",  kíídi,  gyűrkőüzik.  

A  kny.  öj:  nyj.  ű  a  bűt  „böjt"  szóban  és  származékaiban  jelent-
kezik:  bűtől,  bűtös,  bűti.  

Az  i fonéma. — A kny.  i: nyj. i megfelelésen kívül  használatának  
gyakoriságát erősen növeli  a kny. t: nyj. i viszony, mely hangsúlyos 
és  hangsúlytalan  szótagban,  toldalékokban  egyaránt  érvényesül:  
tiz,  viz, hires,  szines,  szivesen-szivessen,  sirás,  tanit,  bisztosit,  aprit  
stb.  Az  ungvári járás  több  nyelvjárásában  (Salamon,  Rát  stb.)  az  
-ít  képző  nem  rövidül  meg  a  kiejtésben:  segít,  feszít,  takarít,  ípít  
stb. 

A  kny.  é:  nyj.  i  erős  hatású  megfelelés.  Altalános  érvényű  az  
egyes  számú,  3.  személyű  birtokos  személyjeles  főnevekben:  ker-
tyibe,  levelibe,  idejibe,  felibe,  nevi.be, ültibe  stb.  

A  kny.  é:  nyj.  i  viszony  jelentkezik  még  azokban  a  zárt  í-ző  
nyelvjárásokban, amelyekben  erős hatású a megrövidülési  tenden-
cia (Kerekhegy, Visk),  sokszor párhuzamosan  használatos  egymás  
mellett a hosszú és a rövid ejtés: szegíny-szeginy,  íp~ip  stb. A meg-
felelés  szórványosan  jelentkezik  még  területünkön  az  olyan  sza-
vakban,  mint fázik,  krizantin,  firc,  enyim,  marik  stb.  

A kny.  ü: nyj. i viszonylag kis hatású megfelelés: firdőif,  firidni,  
siket,  file,  ri  „rüh", filbevalóu,  filemile,  bikfa,  rihes  stb.  

A kny.  ű: nyj.  i  szintén  néhány  szóban  élő  megfelelés  területün-
kön: ficfa,  firiész-fírísz.  

A  kny.  e:  nyj.  i  a  vider,  a  messzi  és  az  eriggy  szavakban  élő  
megfelelés. 

Az í fonéma. — A kny. í: nyj. í nyelvjárásainkban  igen kis hatású 
viszony,  főként  egytagú,  zárt  szótagú  szavakban  realizálódik:  híj  
„hív", híjnak,  zsír,  sír.  Nyílt szótagban  az í  megrövidül:  zsíros-zsi-
ross,  hijom,  birok,  nyírás  stb.  

A  kny.  é:  nyj.  í  azokban  a  nyelvjárásokban  nagy  hatású,  ame-
lyekrejellemző  a zártt-zésjelensége.  Ilyenek területünkön: a mun-
kácsijárásban  Csongor, Rákos, Izsnyéte, az ungvári járási  magyar  
nyelvjárások zöme,  a técsői járásban  Kerekhegy,  a huszti járásban 
Visk,  a  nagyszőlősi  járásban  Salánk.  Ezekben  a  nyelvjárásokban  
a  zárt  í-zés  a következő  pozícióban  fordul  elő:  



1.  Hangsúlyos  helyzetben:  csípel,  hike,  bika,  fii  (ige),  kír,  mir,  
rímit,  gyíkíny,  níma,  níp, pintek,  szíp,  víka,  szíles,  vitel,  vir,  níha,  
kíreg,  lilék,  vígé,  kíve,  rígi,  ítel,  fínyes,  ídes,  íccaka-iccaka,  m íj 
„mély",  vín  stb.  

2. Hangsúlytalan  helyzetben: dicsír,  fecsírel,  bámíszkodik,  ebíd,  
setít,  vendig,  beszíl  stb.  

3.  Képzőkben:  

-észik:  cseperíszik,  fütyöríszik;  
-décsel:  nyügdícsel,  szögdícsel;  
-ékol:  kukoríkol,  motyoríkol,  toporzíkol;  
-dék:  ajándík,  fojadík;  
-ék:  festik,  maradik;  
-ékeny:  írzíkeny,  töríkeny;  
-mény:  termíny,  sütemíny;  
-vény:  kérvíny,  jövevíny;  
-énk:  fílínk,  ílínk;  
-és:  őürís,  termís,  festís;  
-ész:  ípitísz,  kertísz,  míhísz;  
-lék:  apróulík,  hajlik;  
-ség:  kőüccsíg,  felesig;  
-ték:  hagyatík,  írtík,  mírtík  stb.  

4. Ragokban:  a)  igei  személyragokban:  küggyík,  kéirdezzík,  sze-
ressík,  ütöttík,  nísztík,  kírtík;  

b)  határozóragokban:  hasonlóukíppen,  máskínt,  kenyírír,  pínzír  
stb. 

A  kny.  ül:  nyj.  i  szórványos  megfelelés,  a  kísőij  „külső"  szóban  
mutatható  ki,  inkább  az  idősebb  nemzedék  nyelvhasználatában.  
Párhuzamosan  él  a küsöü-kiiső  alak  is.  

л 
A  kny.  ü:  nyj.  í  ritka  megfelelés,  néhány  szóban  fordul  elő,  az  

öregebbek  beszédében:  kümíves,  főüdmíves.  Az  ungvári  járási  
nyelvjárásokban  használatos  még  а fürész  szó fírísz  alakja.  

C) A  magánhangzók  hang  szín-realizációi  
Hangszín  tekintetében  a  magánhangzók  eléggé  színesek.  Leg-

jellemzőbb sajátosság területünk  nagyszőlősi  és beregszászi  járási  
magyar  nyelvjárásaiban  az  l,  r, j  erős  nyújtó  hatása:  tolták,  ára,  



ajtó;  sőt: hórög,  cira,  örvas  stb.  Ezek  előtt  a mássalhangzók  előtt  a  
magánhangzók  nemcsak  megnyúlnak,  hanem  zártabbá  is  válnak  
és  diftongizálódnak:  tciky,r~takoar,  szcima-szoáma,  szercla-szëèr-
da,  hejbe-hëèjbe.  Területünk  nyelvjárásai  igen  gazdagok  a kettős-
hangzók  ejtése  terén.  

Elsősorban  a középső  nyelvállású hosszú magánhangzók  difton-
gizálódnak; a nagyszőlősi  és a beregszászi járásban  gyakori  az alsó 
nyelvállású  magánhangzók  kettőshangzós  ejtése; Nagydobrony  és  
Rákos nyelvjárásában  a legalsó nyelvállású magánhangzó  realizá-
lódik  diftongusban  (mint  a palóc  nyelvjárásokban).  

Az  ó,  ő  mindig  záródó jellegú  diftongusban  érvényesül.  Termé-
szetesen  a monoftongusos  ejtés  is  előfordul,  leginkább  az  ungvári  
járási  magyar  nyelvjárásokban,  de  ugyanaz  az  adatközlő  is  ejthet  
hol  diftongust,  hol  monoftongust: jóu~jó,  vóut,  motóulla,  kói^rház,  
sóu,  turóu,  csikóu,  hátúsóu,  tanitóu-taniétóu,  őiisz,  tőüke,  szőüllőü,  
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erouss,  Legelou, mezou  stb.  

Az  é fonémának  a nagyszőlősi  és  a beregszászi járási  nyelvjárá-
sokban nyitódó  és záródó jellegú kettőshangzós  variánsa  egyaránt  
megtalálható,  méghozzá  jelentésmegkülönböztető  szereppel:  iég  
(ige),  éig  (főnév),  iék  „ékesség",  éj,k „hegyesszögű  eszköz"  stb.  Az  
i-ző  nyelvjárásokban  az  é  hangnak  csak  a  záródó  típusú  kettős-
hangzós  variánsa  él:  kéjz,  kéis,  béijeg  stb.  A  nyitódó  diftongusok  
használata  a kny.  é helyén  a fönt  említett  nyelvjárások  egyik  jel-
lemző  sajátossága  mind  hangsúlyos,  mind  hangsúlytalan  pozíció-
ban,  szótövekben,  toldalékokban  egyaránt  élő  jelenség.  

1.  Hangsúlyos  pozícióban:  fj.él,  mijér,  „(meg)mér",  csiépel, ki^ér, 
niézelőüdik,  sziédiill-sziédiil,  viédekezik,  zsjémbelőiidik,  bjéke,  csié-
ve,  iédes,  iének,  iélet,  iéccaka,  ietkes,  létvágy,  fiéreg,  kiéreg,  kiényes,  
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viekony  stb.  

2.  Hangsúlytalan  pozícióban:  besziél,  szomsziéd,  vendiég,  götjény,  
ed'yény,  penyiész,  emiészt,  dicsbér, setiét,  kemiény,  i,tiél~i.tiéll  stb.  

3.  Képzőkben:  
-és:  jöviés-meniés,  árvereziés;  
-ség:  becsületessiég,  ellensj.ég;  
-mény:  eredmiény,  sütemiény,  vetemiény;  
-vény:  űtetviény,  Mérv lény; 
-ék:  teritiék,  szakadiék,  maradiék,  hasitiék;  
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-ték:  miértjék,  hagyatnék;  
-dék:  válladiék-váladfék,  töredfék;  
-lék:  tőüteliék,  moslfék;  
-ékeny:  termiékeny,  hisziékeny,  éirziékeny;  
-énk:  fféliénk,  iéliénk;  
-séges:  hüsiéges,  szörnyű sièges. 

4. Ragokban. Igei személyragokban: kéirdezzfétek,  njézziétek,  éj[r-
csiék  „ért",  vigyjék,  vegyiék  stb.  Névszói  viszonyragokban: főiiki^ép-
pen,  máskfént,  termiényiér,  buzajiér  stb.  

A  nagyszőlősi  és a beregszászi  s részben  a munkácsi járási  ma-
gyar  nyelvjárásokban,  ahol  erős  az l, r , j  nyújtó hatása, gyakori  az  
alsó nyelvállású  magánhangzók  (a, e)  hosszú,  nyújtott  ejtése,  s ez-
zel  párhuzamosan  diftongusos realizációja  is: szoámci,  ïïma-oama,  
émegy-éemegy,  tarka-tyarka,  leejtő,  ëre-ëère,  szerda-szëèrda,  ta-
kár-takoar  stb.  

я 
Területünk  palóc típusú nyelvjárásaiban  (Nagydobrony,  Rákos)  

az alsó nyelvállású hosszú magánhangzó,  az á  realizálódik  difton-
gusban:  ápáom, jâorok,  tànaol,  hâozba  stb.  

Dercen  és'Badafó nyelvjárásában  találkozunk  az u,  ú, ii, й felső 
nyelvállású  magánhangzók  kettőshangzós  ejtésével,  leggyakrab-
ban  az -ul,  -ül  igeképzőben,  az -ú,  -ü,  -tyű,  -tyű  névszóképzőben  
és néhány  szótőben: megmerijöll,  hegedüöl,  guruol,  csüöllqü  „csör-
lő",  nyuol,  nyüöttük,  keserüö,  savanyja,  dugattyuo,  fogantyuo,  vi-
duol, csikorduol,  forduol  stb. Az ilyen jellegú diftongusok a magyar 
nyelvjárásokban igen ritkák. A fönt említett két nyelvjárásban biz-
tos a meglétük.  Csak érdekességként jegyezzük  meg, hogy  a szom-
szédos  falvakban  a badalóiakat  így bosszantják:  Szalad  a nyuol  a  
düölőün. д 

D) A  mássalhangzók  
A mássalhangzó-rendszert  illetően nyelvjárásaink szinte azonos 

képet mutatnak  a köznyelvvel.  Erősen J-zők: jány,  pájinka,  tajiga,  
ijen,  ojan  stb.  A mássalhangzók  állománya  25,  az /y-t  nem  ejtik.  

A hasonulás.  A mássalhangzók  egymásra hatása  terén jellemző, 
hogy  a részleges  hasonulás  teljesen  ügy  realizálódik,  mint  a  köz-
nyelvben.  A  teljes  hasonulást  illetően  a köznyelvtől  három  eltérő  
jellemző  sajátosságot  emelhetünk  ki:  1.  a  -val,  -vei  rag  v  eleme  



Salánk  és  részben  Fertősalmás  nyelvjárásában  nem  hasonul:  ka-
ndival,  Iréinvë,  kéjsvë,  barátomvei  stb.  2.  az  idősebb  nemzedék  
nyelvhasználatában  elszórtan  megfigyelhető,  hogy  a -va,  -ve  ha-
tározórag  V eleme hasonul:  meg  van  kôtôzzë,  le  van szeddë,  kacag-
gá,  szaladdä  stb.;  3.  az  ungvári járási  nyelvjárások  kivételével  az  
egész  területen  elterjedt  a  suk-sükölés.  Az  -st,  -szt  végű  igékben  
a hasonulás kijelentő módban is bekövetkezik -.kiossza a lapot,  meg-
válasszák  az  elnököt,  elosszák  a pjénszt  stb.  

Az  rl  hangkapcsolatban  az  r  hasonul  a /-hez:  sallőif,  tallőu,  de:  
korlát,  törlesztiés  stb.  Az  összeolvadás  terén jellemző  vonás,  hogy  
az  alaktani  kötöttségű  összeolvadás  nemcsak  felszólító  módban,  
hanem kijelentő  módban  is bekövetkezik:  bisztcissa,  taniccsa,  aras-
sák,  befiiccsiik  stb.  Técsőn  és  környékén:  tanissa,  füssiik  „fütjiik",  
takarissa  stb.  

A  kiesés.  —  A köznyelvvel  megegyező jelenségeken  kívül  nyelv-
járásainkra  igen  jellemző  a  szótagzáró  l  kiesése.  Leggyakrabban  
az -al,  -el,  -ol,  -öl,  -ül  hangkapcsolatban  esik  ki  az l:  âma-oàma,  
szcima-szoàma,  asóu-oásőu,  ëment-ëement,  lenyëte-lenyëete,  póuc,  
óudal,  főijd,  fekőütt,  leűnek,  űtetis-ütetiés  stb.  Nem  ejtik  az -l  igei  
személyragot  sem:  olvasó,  mosd,  hozó;  niézë,  beszjégetë  stb.  Elma-
rad  az  l  a  -tói,  -tői,  -ról,  -ről,  -bői,  -bői  ragok  végéről  (kivétel  az  
ungvári járás): attú-attul,  kemencéitü-kemencéitül,  házrú-házrul,  
tetőürü-tetőürül,  asztalbu-asztalbul,  tekenőübü-tekcnőübül  stb.  

Лч  А  '  Л  Л  
Nem  esik  ki  az  l  az  -il  hangkapcsolatban:  szilva,  tilcsák  „tiltják"  
és  szótövek  végén:  fal,  kanál,  tanáll-tanál,  merül,  térüll-téirül,  
sikerül  stb.  

A  -hoz,  -hez,  -höz  rag z-je  szintén  kiesik:  asszonyho,  emberke,  
kisjányokho,  tehenhe  stb.  

Elmarad  a -t  az -ért határozórag végéről:  mijjér,  kenyiérjér,  há-
ziér,  faj jé r, piéndziér  stb.  

Л  A  megrövidülés*—  A köznyelvvel  közös  eseteken  kívül  igen jel-
lemző  az aknaszlatinai,  nagybocskói,  s általában  a rahói járási  ma-
gyar  nyelvjárásokra  a  hosszú  mássalhangzók  általános  megrövi-
dülése:  válás  „vállas",  Ana  „Anna",  hoza  „hozza",  hozá  „hozzá",  
esünk  „essünk"  stb.  

A  nyúlás.  — Nyelvjárásainkban  legerősebben  az ungvári járásban 
elterjedt az s,  l mássalhangzók  nyúlása  magánhangzóközi  helyzet-
ben: essőü,  egyenessen,  seb es sen; ellem,  örülök,  tiillem,  nállatok  stb.  



A  mássalhangzó-torlódás.  Nyelvjárásaink  nem  tűrik  a  mással-
hangzók  torlódását, ha két vagy kettőnél  több mássalhangzó  kerül  
egymás  mellé, közülük  egy,  szó  elején  leginkább  az  első,  kimarad  
vagy  a  torlódást  egy  magánhangzó  beiktatásával  küszöbölik  ki:  
katuja,  néjdli,  colostok,  právka  „szprávka"  (kérvény)  stb.  

A  palatalizáció  jelensége  igen  elterjedt  területünkön:  penyiész,  
sifony,  Irény,  szappany,  halkony,  téirgy  stb.  

A depalatalizáció  is kimutatható, főleg  az ny  végű  szavak  ragos  
alakjaiban:  asszontú,  asszonnak,  asszonho,  asszony-asszo,  leg jen-
nek,  legjénhe  stb.  Magánhangzóközi  helyzetben  a  depalatalizáció  
nem következik  be:  asszonnya,  legiények  stb.  

E) Alaktani  sajátosságok  
A kárpátaljai magyar nyelvjárások alaktani rendszere alapjában 

megegyezik a köznyelvvel, mégis vannak sajátos jegyek a tőtípusok 
és a szóképzés  rendszerében.  A névszótövek  rendszerében  megkü-
lönböztetünk: 

1.  egyalakú töveket.  Az  egyalakú  tövek  rendszere  alapjában  véve  
megegyezik a köznyelvivel. Jellemző  sajátosságként említhetjük meg, 
hogy az -í,  -ú,  -й  (nyelvjárásainkban -i,  -u,  -ü)  végű melléknevekhez 
a  -k  többesjel  és  az -n  határozórag  kötőhangzó  nélkül  kapcsolódik:  
nyárik „nyáriak",  niégylábuk  „négylábúak",  szomorún,  keserűn  stb.;  

2. többalakú,  változó töveket.  A köznyelvvel  megegyező  sajátos-
ságokon  kívül  nyelvjárásainkra  jellemző:  

a) a kny.  út:  utat, tűz: tüzet,  víz:  vizet tőbelseji  időtartamot  válta-
koztató  tövek nyelvjárásainkban  egyalakúak,  a hosszú ú, ű, í hango-
kat röviden  ejtik:  ut, utat, útra; tüz, tüzet, tűzre;  viz, vizet, vizre; 

b)  a  szekér,  bogár  típusú  névszók  szintén  egyalakúak:  szeker,  
szekeret;  bogár,  bogárok,  bogárt  stb.;  

c)  a fa:  fát  típusú  névszókhoz  az  -ért,  -ig  határozórag  és  az  -é  
birtokjel  a szótári  tőhöz járul: fa,  fajjér-fajír,  fajig,  faj éj; 

d)  az  —n határozórag,  a  -k  többesjel  és  a  -t  tárgyrag  középső  
nyelvállású  o,  ó  kötőhangzóval  kapcsolódik:  m.agosson,  bisztoson,  
kapottok  „kapott", jányokot,  nőüköt., ruhákot  stb.  

Az  igetövek  rendszerében  nyelvjárásaink  megkülönböztetnek:  
1.  egyalakú  töveket.  A  -d,  -t  végű  igetövekhez  az  n-nel,  Z—lel  

kezdődő  toldalékok  kötőhangzó  nélkül  kapcsolódnak  az  esetek  
többségében:  tanitni,  kűdni,  kűdlek,  szabadítnák,  érontnák;  



2.  többalakú  töveket.  A  köznyelvvel  megegyező  töveken  kívül  
nyelvjárásainkra jellemző:  a)  hí,  szí  igék  nem f-vel  bővülnek,  ha-
nem ./-vei:  híj,  hijok,  szíj,  szíjnak.  A  nő  ige /-lel  bővül:  nőül,  nőü-
lünk;  b)  a köznyelvi  sz-es  és  d-s  tövű  igék  a  kárpátaljai  magyar  
nyelvjárásokban  csak  d-s  tővel  élnek:  öregedik,  verekedik.  

A  szóképzés.  A  szóképzés  terén  nyelvjárásaink  alig  térnek  el  a  
köznyelvtől.  A jellemző  sajátosságok  közül  megemlíthető:  a)  igen  
kedvelik  a kicsinyítő  képzős formákat, legelterjedtebbek az-/ ,  -ka,  
-ke,  -eska,  -cske  diminutiv  képzők:  bábi  „nagymama",  Juli,  Mari;  
Andráska,  Erzsike,  Istike;  szjépecske,  nagyocska;  b) a -va,  -ve  képző  
-val,  -vei  alakban  is használatos:  nyitval-nyittá,  eladval-eladda,  
megniézvel-megnjézze  má egjésszen  mást  mutat;  c)  szenvedő  igea-
lakot  gyakran  visszaható  képzővel  fejeznek  ki:  a  máiéi  mekkapá-
lódik,  a púja  fenevelőüdik  stb.  

Ragozás.  — A) Névszóragozás.  A köznyelvvel  megegyező  formá-
kon  kívül  a kárpátaljai  magyar  nyelvjárásokra  jellemző:  

a)  a páros  testrészek  nevét  többes  számban  használják:  fájnak  
a  lábaji,  ojan  kezeji  vannak,  mint  a  párna;  

b) a többes szám 3. személyú birtokos  személyjelek  magánhang-
zójaközépső  nyelvállású: nagyannyok,  fájok,  lábok,  kiépjek-képjek,  
kezök  néinnyök  stb.;  

c)  az  -s,  -sz,  -z,  -zs,  -c,  -cs  végű  főnevek  egyes  és  többes  számú  3.  
személyű birtokos alakja ./-vei bővül, a kiejtésben  a j  teljesen hasonul  az  
előtte álló mássalhangzóhoz: az ű kiesse,  a tornáecok csupa szemet stb.; 

d)  a magashangú főnevek  nagy  része  egyes  szám  3.  személyben  
nem  é,  hanem  i birtokjelet  tartalmaz:  kézit,  szemit,  fejit;  

e)  a főnévi  igenevet  nyelvjárásaink  nem  ragozzák:  Marinak  le-
velet  ke  irni  (=irnom  v.  írnia);  

f)  elterjedt  a  -nul—nú,  -nül—nü  határozóragok  használata:  
Sándornú  jövök  (=Sándórtól  jövök).  

B) Igeragozás.  A köznyelvvel  megegyező  vonásokon  kívül  nyelv-
járásainkra  jellemző:  

a) az ikes igeragozást nem őrizték meg: eszek,  iszok, alszok,  fázok  
stb.  A  legöregebb  adatközlők  beszédében  még  találkozhatunk  az  
eszem,  fázom  alakkal;  

b)  a  változó  ikes  igék  egyes  szám  3.  személyben  csak  ikes  for-
mában  élnek:  hullik.  Egyes  iktelen  igék  is felveszik  az  -ik  végző-
dést  egyes  szám  3.  személyben:  fagyik;  



c) az  ungvári járási  magyar nyelvjárásokban  egyes  iktelen  igék  
felszólító  módja  egyes  szám  3.  személyben  ikes:  űjik  le,  mennyik  
innét  stb.;  

d)  a van,  megy,  tesz,  lesz,  hisz,  visz  igék  egyes  szám  3.  személy-
ben n-nel  bővülnek:  vagyon,  leszen,  teszen,  hiszen,  viszen.  

A  van  és  a  megy  ige  ragozása  kijelentő  mód jelen  időben:  

Egyes  szám  
1. megyek,  mejek  
2.  méj.sz, menc,  miégy-mégy  
3.  megyen,  mejen,  megy  

1.  vagyok,  vájok  
2.  vagy  
3.  van,  vagyon  

Többes  szám  
1. megyünk,  mejünk  
2.  mentek,  miétytek-métytek-mésztek-méictek  
3.  megynek,  mennek  

1.  vagyunk  
2.  vatytok  
3.  vágynák,  vannak  

e)  Ha  az  ige  töve  magánhangzóra  vagy j,  1, r  mássalhangzóra  
végződik,  a  2.  személy  személyjele -sz,  a többi  esetben  -1:  nőüsz-
nőülsz-nyőüsz,  kiérsz,  kiérdeze-kiérdezel,  tanito-tanitol,  látol~lá-

—  ^  Л  Л  А  А  

to; 
f)  az  ungvári járási  magyar  nyelvjárásokban  a  kijelentő  módú,  

jelen  idejű,  egyes  szám  3.  személyű,  tárgyas  ragozású  igealakok  
i-re  végződnek:  láti,  tudi,  mondi,  akari., adi.  A  többes  szám  első  
személyű  alakok  -uk,  -ük  ragosak:  monduk,  látuk,  váruk,  viszük  
stb.  Többes  szám  harmadik  személyben  a  személyrag  - ik:  látik,  
várik,  mondik,  akarik  stb.  A  veláris  hangrendű  igék  többes  szám  
2.  személyben  -itok  személyragot  vesznek  fel:  váritok,  monditók,  
látitok  stb.;  



g)  a  beregszászi,  a  nagyszőlősi  és  a  técsői  járásban  a  -t  végű  
igék  ragozása  kijelentő  és  felszólító  módban  egybeesik:  taniccsa  
(=tanítja,  tanítsa),  lássa  (=látja,  lássa)  stb.  

Szókincs 
A kárpátaljai  magyar  nyelvjárások  szókészletére jellemző,  hogy  

gazdagnak  mondhatók  mind  megőrzött  régiségekben,  mind  pedig  
kölcsönelemekben.  A  kölcsönelemek  sokasága  a  több  évszázados  
ukrán  és román együttéléssel  magyarázhatók.  Ha a kölcsönelemek 
szempontjából  vizsgáljuk nyelvjárásainkat,  arra a következtetésre 
jutunk,  hogy  román  nyelvi  elemekben  a  rahói  és  a  técsői  járás  
nyelvjárásai  gazdagok;  szlávizmusokban  a rahói, técsői,  munkácsi  
és ungvári  járási  nyelvjárások.  A  szlávizmusok  között  legtöbb  az  
ukrán,  a szlovák és az orosz eredetű  szó. Az  1945 utáni  nyelvhasz-
nálatra jellemző  a  társadalmi-politikai  és  gazdasági  élettel  kap-
csolatos  szovjetizmusok  térhódítása.  Jellemző  kárpátaljai  tájszók:  
szád  „a hordónak  az a dongája,  amelyiken  a nyílás  van",  verő  „ka-
lapács",  róstonkiént  „időnként", gör  „rög",  bukó  „sok",  lábétól  „csa-
varog", fűtő  „spór, tűzhely",  kocserha  „szén vonó", cerkó  „templom",  
abajgat  „zaklat",  misál  „zavar",  kácsál  „pumpál"  stb.  

Szovjetizmusok:  szofhoz-coffosz  „állami  gazdaság",  szpráv-
ka~prászka~právka  „kérvény",  zájáva  „kérvény",  nácsálnik  „fő-
nök",  szilráda  „községi  tanács",  lánkás  „csoportvezető"  stb.  

Az Ungvári Állami  Egyetem  magyar filológiai  tanszékén  készül  
„A  kárpátaljai  magyar  nyelvjárások  szótár"-a,  mely  kb.  40  ezer  
címszót fog  tartalmazni.  

A kárpátaljai  magyar  nyelvjárások  szókincse  archaizmusokban  
gazdag  és  színes.  Hangtani  és  grammatikai  rendszerükben  is  ta-
lálunk  több  olyan jellemző  vonást,  amely  a szomszédos  ukrán,  ro-
mán  és  szlovák  nyelvi  érintkezés  eredményeként jött  létre,  tanul-
mányozásuk  a  nyelvi  kontaktusok  szempontjából  kitűnő  forrást  
jelent  az  általános  nyelvészet  számára  is.  



Kótyuk  István  

Népi növényismeret  és  növénytani  
szókincs  Ráton  

Rát községben  etnobotanikai  és növénytani  szókincsgyújtést  ed-
dig nem végeztek. Az itt közölt anyag az  1986—1990.  évi  helyszíni  
gyűjtőmunkám  eredménye.  

A  Nagyrát  és  Kisrát  újraegyesítésével  létrejött  Rát  község  az  
Alföld északkeleti  szélén, Csap és Ungvár középvonalától  kissé  dé-
lebbre,  a község határait  átszelő  országút  és vasútvonal  keleti  ol-
dalán  fekszik.  Határa  mintegy  pávaszem szerűen  környezi  a  dél-
nyugati  szélen  kezdődő  és  nagyjából  délnyugati-északkeleti  
irányban  húzódó  falut.  

A falu határa  sík, amelyet azonban  kisebb kiemelkedések,  „gor-
cok"  és  lapályok,  „laposok",  morotvák,  tocsogók,  „báhonyok",  déli  
részén  pedig  szelíd  lankák,  dombok  is  változatossá  tesznek.  A  te-
rület  még  a múlt  században  is  csaknem  összefüggő  erdőség  volt,  
a  század  második  felében  azonban  az erdőket fokozatosan  kiirtot-
ták  (nyomukat  ma is őrzi  néhány  dúlőnév:  Fenyves,  Szilas,  Irtás).  
Ma  nagyrészt  szántóföld,  a laposabb,  tavasszal  elárasztott  részek  
rétek,  kaszálók,  legelők.  Erdő  csak  a  déli  határszéllel  érintkező  
Latorca-ártéren  van:  a  Peres.  A  határ  tengerszint  fölötti  magas-
sága  115—130 méter,  éghajlatát illetően beletartozik  az alföld  de-
rült, meleg őszi időjárású övezetébe,  a tavasz  azonban  rendszerint  
hűvös a hegyekből  lezúduló hidegek  miatt. A legnagyobb meleg 35 
fok júliusban,  a legerősebb  hideg  pedig —30  fok januárban.  A fa-
gyos  napok  száma  átlag  120,  a  25  fok  fölötti  nyári  napok  száma  
pedig  90  (1,  77).  

Maga a falu ősi Árpád-kori  település,  első  írásos említése  1284-
ből  való  (1,  189).  A  lélekszámát  tekintve  „átlagon  felüli  falu"  la-
kosságát a háborús pusztítások,  dúlások, járványok  többször  meg-
tizedelték,  utolsó  betelepítése  1725—ben  volt  (1,  189).  Lakossága  
színmagyar,  csak  az  utóbbi  2—3  évtizedben  telepedett  le  néhány  
ruszin  család.  Az  őstermelő  kis-  és középbirtokos  lakosság  zömé-
ben  ma  is  földművelő,  a  fiatalabbak  közül  azonban  sokan  a  két  
közeli város, Ungvár és Csap üzemeiben, intézményeiben  vállalnak  



munkát.  (Háztájija  azonban  mindenkinek  van.)  Nyelvjárásuk  az  
északkeleti  nyelvjárástípus erősen í-ző  és j-ző  változata. Népi kul-
túrájukban,  így növényismeretükben  is tükröződik  a ruszinsággal 
való  együttélés, gazdasági,  kulturális,  vallási  stb. kapcsolatok  ha-
tása. 

AkétRáton  10 adatközlőtől gyűjtöttem növényismereti  adatokat  
és nyelvjárási  szakszóanyagot színes növényhatározói  és szakköny-
vi  rajzok  (2,  3,  4,  5,  6), herbáriumok  segítségével  vagy  egyenest a 
helyszínen, a természetben. A gyűjtött anyagot adattárba rendezve 
mutatom  be,  ökológiai  és  néprajzi  szempontok  alapján  kialakított  
13  csoportba  rendszerezve  (Rab  János  —  Tankó  Péter  —  Tankó  
Magdolna hasonló  tárgyú munkája  nyomán  — 7, 24—33).  Minden  
csoporton  belül  a  helyi  népi  növénynév  betűrendjét  követem.  A  
fonetikus  írásmódú  népi  növénynév  a  szócikk  elején  címszóként  
áll.  Ha  ez  eltér  hangalakjában  a  köznyelvtől,  akkor  gondolatjel  
után  a szó köznyelvi  alakján  is közlöm.  Ezt követi  a latin  növény-
név,  majd  az  illető  növényfajhoz  fűződő  népi  tapasztalati  ismeret  
vagy  hiedelem.  

1. Lágyszárú  mezei  növények  
aranka:  Cuscuta trifolii Bab. et Gibs.  Főleg lucernán, lóherén  élős-

ködik, „kípes  megölni  a  lucernyát".  
árvácska:  Viola  tricolor  L. Virágát  a gyerekek  koszorúba  kötik.  
árvalányhaj :  Stipa  L.  A  falu  határában  nem  nő,  vázadísznek  vá-

sárolják.  Régebben  a legények  kalapjára  bokrétába  is  tették.  
bakfü:  Betonica  officinalis L.  
bíkavirág  — békavirág:  Ranunculus  sardous  Cr.;  R.  repens  L.;  R.  

sceleratus  L. A  fajták között  nem  tesznek  különbséget.  
bogáncs:  Carduus  nutans.  
bogojszekfü  —  bagoly szegfű: Verbascum  densiflorum  Bert.  
bojtocska:  Bellis  perennis  L.  
búzavirág  — búzavirág:  Centaurea  cyanus  L.  Vö.:  dídíke.  
bürök:  Conium maculatum  L. Tudják, hogy mérgező, „mírges  dág-

vány". 
cintórija  — cintória: Centaurium  minus Mönch. A legközismertebb 

gyógynövény, „ezer bajtúl jó".  Rendkívül  keserű ízű teáját epe-
és  májbántalmak  ellen,  gyomorfájástól,  étvágytalanságtól  
isszák.  Vö.:  ezeijófü; fődepe. 



csattogó:  Fragaria  viridis  Duch.  Illatos  levelét  teapótlónak  hasz-
nálták.  Termése  a gyerekek  kedvenc  csemegéje. Vö.:  komócsa;  
szamóca. 

csudafa  —  csodafa:  Datura  stramonium  L. Mérgező  hatását  isme-
rik.  Vö.:  maszlag.  

csúszóhagyma:  Muscari  comosum  (L.)  Mill.  
dídíke  —  ld.  búzavirág.  
egerfarok  — egérfarok: Achillea millefolium  L. Gyógyhatását  isme-

rik.  Teáját  étvágyjavítónak,  emésztést  serkentőnek,  „puffadt-
ságtul  igen jónak"  tartják.  

ezerjófü  —  ld.  cintórija.  
farkasalma:  Aristolochia  clematitis  L.  Drogjának  forrázatával  ne-

hezen  gyógyuló  sebeket,  gyulladásos  testrészeket  borogatnak.  
fejír  iboja  —fehér  ibolya:  Viola  alba  Bess.  
fejír  lúhere  —fehér  lóhere:  Trifolium  repens  L.  
fődepe  — földepe,  ld.  cintórija.  
fődibodza  — földibodza:  Sambucus  ebulus  L.  „Undok,  büdös  dág-

vány". 
gyöngy fürt:  Filipendula  vulgaris  Mönch.  
iboja  —  ibolya:  Viola  suavis  M.  B.  Kedvelt  vadvirág.  
igízőfü  —  igézőfű:  Thymus  vulgaris  L. Teáját hülés  ellen,  toroköb-

lögetőnek  használják.  Vö.:  kakukfü.  
jegenyevirág:  Ajuga  genevensis  L.  
kakukfü  —  kakukkfű,  ld.  igízőfü.  
kemimmog  —  köménymag:  Carum  carvi  L.  Nem  termesztik,  nem  

is  gyűjtik.  Vásárolt  magja  fontos fűszer,  a  belőle  készült  teát  
kisgyerekeknek  adják,  „ha  megáll  bennek  a  szél".  

kígyóhagyma:  Allium  scorodoprasum  L.  
kisasszonycipő:  Lathyrus  tuberosus  L.  Vö.:  lednek.  
komócsa  —  ld.  csattogó,  
komócsin:  Phleum  pratense  L.  
koronafürt:  Coronilla  varia  L.  
kutyatej:  Euphorbia  cyparissias  L.  
lednek  —  ld.  kisasszonycipő.  
lippantyü:  Campanula  patula  L.  
lüfodorminta  —  lófodormenta:  Nepeta  pannonica  L.  
madárkasóska:  Oxalis  europaea  Jord.  Zsenge  leveleit  a  gyerekek  

szívesen  eszik.  



madártej:  Ornitogalum  umbellatum  L.  
margaréta,  margaretta:  Chrysanthemum  leucanthemum  L.  Igen  

kedvelt  vadvirág.  
maszlag  —  ld.  csudafa.  
nád:  Phragmites  vulgaris  (Lam.)  „Semmi  hasznát  nem  vészük".  

Régen  sem  használták  semmire,  talán  mert  errefelé  kevés  nő  
belőle.  Nagyobb  nádasok  sehol  a környéken  nincsenek.  

nadragulya:  Atropa  belladonna  L. Tudják,  hogy  erősen  mérgező.  
nyúlhere:  Trifolium  campestre  Schreb.  
orbáncfű:  Hypericum  perforatum  L. Forrázatával  külsőleg bőrbán-

talmakat  és nehezen  gyógyuló  sebeket kezelnek.  Egyéb  gyógy-
hatását  nem  ismerik.  

ördögszem:  Scabiosa  canescens  W.  et  К.;  S.  ochroleuca  L.  
pipacs:  Papaver rhoeas  L.  Mezőinken  ritka,  ezért  „igen  nagy  a be-

cse". 
pitypang:  Taraxacum  Boehm.  Közhasználatú  neve:  csorbóka.  Li-

bák,  tyúkok  kedvenc  csemegéje,  gyerekek  kedvelt  virága.  
rezgő:  Briza  media  L.  Kedvelt  téli  vázadísz.  
sárkelet  —  ld.  sárkerep.  
sárkerep:  Lotus  corniculatus  L.  Vő.:  sárkelet.  
sejemfü  —  selyemfű:  Festuca  L.  „Nem  fogi  a  kasza".  
sóska:  Rumex  acetosa  L.  Gyerekek  eszik  a  levelét.  
szamóca  —  ld.  csattogó.  
szentantalfü,  szentantalfüve:  Galium  verum  L. Teáját epe-  és máj-

bántalmak  ellen  isszák.  
szunyogvirág:  Lychnis flos-cuculi  L. Lapályokon,  utak  mentén  tö-

meges. 
szuróka:  Eryngium  planum  L.  
tátogó:  Linaria  angustissima  (Lois.)  Ré.  
teafü:  Agrimonia  eupatoria  L.  Drogja  teapótló.  Sokhasznú  gyógy-

növénynek  ismerik.  
tippan:  Calamagrostis  epigeios  (L.)  Roth.  Bugája  téli  vázadísz.  
tyúkszem:  Anagallis  arvensis  L.  
tyuktaraj:  Gagea  lutea  (L.)  Ker-Gawl.  
vadbököny  —  vadbükköny.  Vicia  silvatica  L.  
vadmorkó:  Daucus  carota  L.  



2.  Lágyszárú  vízi  és  vízmenti  növények  
gójahír  — gólyahír:  Caltha palustris  L. Vö.:  lotács.  
gyíkiny  —  gyékény:  Typha  angustifolia  L.  
hidőr:  Alisma  lanceolatum  With.  
hínár:  Myriophillum  verticillatum  L.  
káka:  Schoenoplectus  Rchb.  Fajtái  között  nem  tesznek  különbsé-

get. 
kálmos:  Acorus  calamus  L. Gyógyhatását  nem  ismerik.  
kutyaszőlő:  Solanum  dulcamara  L. „Mírges  a  bogyója".  
lizinka:  1. Lysimachia  nummularia  L.;  2.  Lysimachia  vulgaris  L.  
lotács  —  ld.  gójahír.  
nefelejcs:  Myosotis  palustris  (L.)  Nath.  
nyílfü:  Sagittaria  sagittifolia  L.  
ráska:  Lemna  minor  L. A  víz  színén  gereblyével  összehúzva  gyűj-

tik,  a kacsát  etetik  vele,  „fúl  bele,  úgy  szereti  a kacsa".  
sárgasás:  Iris pseudacorus  L.  
sás:  Carex  appropinquata  Schumacher;  С.  paniculata  Jusl.  Fajai  

közt  nem  tesznek  különbséget.  Takarmánynak  kaszálják,  míg  
zsenge.  Kévét  kötni  hegyével  szembefogva  kötelet  csavarnak  
belőle.  A vöröshagymát  is  sással  fonják  koszorúba.  

sujom  —  súlyom: Trapa natans  L. Terméséről  tudják, hogy  ehető,  
de ma már nem gyűjtik:  a termés tüskéjének  szúrása  igen fáj-
dalmas. 

tavirózsa:  Nymphaea  alba  L. Vö.:  vízililiom.  
tóvirág:  Cardamine  amara  L. Vö.:  vizitorma.  
vízililiom  —  ld.  tavirózsa,  
vizitorma  —  ld.  tóvirág.  
vizitök:  Nuphar  lutea  (L.)  Sm.  

3.  Erdei  fák  és  bokrok  
bikfa  —  bükkfa:  Fagus  silvatica  L.  A  legjobb  épület-  és  tűzifa.  

Hamujából  legjobb  a  szapulólúg.  
bírkefa  — barkafa: Salix  alba L. Barkás ágát szentelik  virágvasár-

nap. 
bocfa,  bodzafa:  Sambucus  nigra  L.  Friss  virágzatából  üdítő  italt,  

a  szárítottból  pedig hűléstől  izzasztó  teát készítenek.  Bogyójá-
nak  kisajtolt  levét  régen  tintának  használták,  de  igen  hamar  
kifakult. 



csipkerózsa:  Rosa  canina  L.  Termése,  a  csipkebogyó,  hecsebogyó,  
hecsepecse,  seggdugacs  meleg vízben  áztatva kitűnő  üdítő  ital.  
Ha  a dér  megcsípi,  nyersen  is fogyasztható.  Vö.:  vadrózsa.  

égerfa:  Alnus  glutinosa  L.  
ficfa  —  fűzfa:  Salix  elaeagnous  Scop.  „Semmire  se jó,  a  tűzön  is  

csak  elfüstölög".  
galagonya:  Crataegus monogyna Jacq. Termését  régen  fogyasztot-

ták.  Fájából  van  a legjobb  „bünkősbot".  
gyertyánfa:  Carpinus  betulus  L.  
juharfa:  Acer  platanoides  L.; A.  campestre  L.  
kecskerágó:  Euonymus  europaeus  L. Vö.:  papsapka.  
kökinyfa  — kökényfa:  Prunus  spin osa  L. Termése  ehető,  „ha  meg-

csípi  a dér". Régen kedvenc  csemege  volt.  Merev hajtása  a leg-
jobb  szalonnasütő  nyárs.  

kőrisfa:  Fraxinus  excelsior  L. Jó  tűzifa,  könnyű,  erős  szerszámfa.  
kutyabenge:  Frangula  alnus  Mill.  „Semmi  hasznát  nem  veszik".  
mogyorófa:  Corylus avellana L. Termését gyűjtik.  Kertbe is ültetik. 
nyárfa:  Populus nigra  L.  Fájából  „fakanált,  szakajtót,  tekenőt  váj-

nak." 
nyírfa:  Betula pendula Roth. A vesszőiből  készült  „nyirákseprővel"  

udvart,  utcát,  szérűt  söpörnek.  
pallagi  rózsa  —  parlagi  rózsa:  Rosa  gallica  L.  
papsapka  —  ld.  kecskerágó.  
rakattya  —  rekettye:  Salix  cinerea  L.  Vesszőiből  a  gazdaságban  

használt  durvább  kosarakat  (tűzifa-,  szecskahordó  stb.)  fon-
nak,  „szüksígtül  seprőt  is" kötnek.  Ha  a húsvét későre  esik  és  
a  barkafüz  már  elvirít,  ennek  a barkáját  szentelik.  

rezgőnyárfa:  Populus  tremula  L.  
szeder:  Rubus  caesius  L. Ma  már „nem  szedik  úgy  a szedret,  mint  

rígen".  Levele  teapótló.  
szilfa:  Ulmus  minor  Mill.  
tamariska:  Ligustrum  vulgare  L.  
tőgyfa  —  tölgyfa:  Quercus  robur  L.  
vadalmafa:  Malus  silvestris  (L.)  Mill.  
vadkörtífa  —  vadkörtefa:  Pyrus  achras  Gártn.  Termését  gyűjtik,  

„ha megszotyósodik,  jóízű".  
vadrózsa  —  ld.  csipkerózsa.  



verezsgyürő  som  —  vörösgyűrű  som:  Cornus  sanguinea  L.  Botnak  
vágják. 

4. Lágyszárú  erdei  növények  
angyalvirág:  Sedum  acre  L.  
bobóriska  —  ld.  bürök.  
bürök:  Conium  maculatum  L. „Mírges".  Vö.:  bobóriska.  
fagyöngy:  Vi scum  album  L.  
fakin:  Loranthus  europaeus  L.  
gyöngyvirág:  Convallaria majalis L. Igen kedvelt csokorvirág.  Ker-

tekbe  is  ültetik.  
harangvirág:  Campanula  glomerata  L.;  C.  rapunculoides  L.  
iboja  —  ibolya:  Viola  elatior  Fr.  
kacsabír — kacsabér: Leucojum vernum L.; L. aestivum L. Vö.: kikerics. 
kakukkvirág:  Melampyrum  nemorosum  L.  
kikerics  —  ld.  kacsabír.  
komló:  Humulus  lupulus  L.  
kukorincs:  Fritillaria  meleagris  L.  
macskatöki:  Echinocistis  lobata  (Michx.)  Torr,  et  Gray.  Kerítésre  

is füttatják. 
moha:  Climacium  dendroides.  Ez  a  legelterjedtebb.  A  különböző  

mohafajokat  nem különböztetik  meg.  

5.  Vetési  gyomok  
árvacsinál  —  árvacsalán:  Lamíum  purpureum  L.  
aszat:  Cirsium  arvense  (L.)  Scop.  
csorbóka:  Sonchus  arvensis  L.;  S.  oleaceus  L.  
folyóka:  Convulvulus  arvensis  L.  
kanamosó  — kannamosó:  Equisetum  arvense  L.  
keserűfü:  Polygonium  L.  Fajai  között  nem  tesznek  különbséget.  
konkoj  — konkoly:  Agrostemma  githago  L.  
korsócska:  Symphium  officinale L. Gyökerének  főzetével  gyulladá-

sos testrészeket  borogatnak.  Vö.:  nadáj.  
laboda:  Atriplex  patula  L.  Mindenféle  nagynövésű  gyom  neve  is.  
muhar:  Setaria  viridis  (L.)  R.  et Sch.;  S.  Lutescens  (Weigel)  Hub-

bard.  Tyűknak,  disznónak  adják.  
nadáj  —  nadály,  ld.  korsócska,  
őszidudva:  Galinsoga  parviflora  Cav.  



paraj:  Atriplex  nitens  Schk.  
pásztortáska:  Capsella  bursa-pastoris  (L.)  Medic.  
perje:  Agropyron  repens  P.B.  
pokolievei  — pokollevél:  Chenopodium  hybridum  L.  
szarkaláb:  Consolida  regalis  S.  F.  Gray.  
tyúkhúr:  Stellaria  media  (L.) Vili. 
vadárvácska:  Viola  arvensis  Murr.  
vadrepce:  Sinapis  arvensis  L.  

6.  Útmenti  gyomok  
árvacsinál  — árvacsalán:  Lamium  album  L. Virágdrogjának  teája  

gyulladásos  betegségeket  gyógyít.  
beléndek:  Hyoscyamus  niger  L.  Erősen  mérgező,  „igen  mírges".  
bojtorváng  —  bojtorján:  Arctium  tomentosum  Mill.;  A.  lappa  L.  

Gyökerének  főzetét  hajmosó  víznek  használják  hajhullás  és  
korpásodás  ellen. Vö.:  lapu.  

cicóka  —  ld.  csicsóka.  
csicsóka:  Helianthus  tuberosus  L.  Gumóját  régen  fogyasztották,  

termesztették  is.  Vö.:  cicóka.  
csinál,  csipős  csinál  — csalán: Urtica dioica  L. Reumás  bántalmak 

gyógyítására  a  beteg  végtagokat  friss  csalánnal  megcsapkod-
ják.  Zsenge hajtásaival  disznót, baromfit  etetnek.  

farkasfog:  Bidens  tripartitus  L. Vö.:  farkasnyila.  
farkasnyila  —  ld.  farkasfog.  
fejírüröm  —  fehér  üröm:  Artemisia  absinthium  L.  Közismert  

gyógynövény,  „gyomorfájástul  a legjobb". 
feketeüröm:  Artemisia  vulgaris  L. „Haszontalan  dágvány".  
gójakut  —  gólyakút:  Dipsacus  lacimiatus  L.  
katlomgóré:  Cichorium  intybus  L. Vékonyabb  hajtásaiból  máj-  és  

epebántalmak  ellen  teát főznek. 
keserülapu:  Rumex  obtusifolius  L.  
kígyófü  —  ld.  utilapu  1.  
kódustetű  — koldustetű:  Lappula  squarrosa  (Retz.)  Dum.  
kutyakopor  — kutyakapor:  Matricaria  inodora  L.  
lapu  —  ld.  bojtorváng.  
lúpenyíszke  — lópenészke:  Althaea  pallida  W.  et  К.  
lúsóska  —  lósóska:  Rumex  species.  
penyíszke  —  penészke:  Mal va  pusilla  Sm.  



porcfii:  Polygonum  aviculare  L.  
székfii:  Matricaria  chamomilla  L. Virágát Szent János napig (júni-

us 24) kell gyűjteni,  azután már nem érdemes. Teája  nyugtató  
(kisgyerekeknek), gyomorerősítő,  szélhajtó, izzasztó, fertőtlení-
tő, külsőleg  szemborogató,  toroköblítő.  

utilapu:  1.  Plantago  lanceolata  L.,  vö.: kígyófü;  1. Plantago  major  
L.  Friss leveleit nehezen  gyógyuló  sebekre  teszik.  

varádics:  Tanacetum  vulgare  L.  

7. Kerti  virágok  
amerikai  virág:  Cosmos  bipinnatus  Cav.  
árvácska:  Viola  wittrockiana  Gams.  
bazsajikom  — bazsalikom:  Ocimum  basilicum  L.  
bazsarózsa:  Paeonia  officinalis L. 
béleskerózsa:  Althea  rosea  L.  
betónia  — petunia:  Petunia  atkinsiana  Don.  
bojtocska:  Bellis  perennis  L. Vö.:  százszorszép.  
boldogasszonylevel:  Chrisanthemum  balsamita  L.  
borsfü:  Satureja  hortensis  L.  Bablevesek  fűszere.  
borzoskati  — borzaskati:  Nigella  damascena  L.  
börving  — börvéng: Vinca  minor  L. Teája  vérnyomáscsökkentő.  
császárkorona:  Fritillaria  imperialis.  
csengőcske:  Dicentra  spectabilis  (L.)  Lem.  
csillagfürt:  Lupinus polyphyllus  Lindl.  
csutora:  Zinnia  elegáns  Jacq.  
dália:  Dahlia  variabilis  (Willd)  Desf.  Vö.:  georgina.  
dílignyíló  —  délignyíló:  Convulvulus  tricolor  L.  
diszmák:  Papaver  somniferum  L. Vö.:  rítesmák.  
diszpaszúj  —  díszpaszuly:  Phaseolus  coccineus  L.  Termését  fo-

gyasztják  is.  
disztök:  Cucurbita  maxima  var.  burbaniformis.  
erzsikevirág:  Iberis  amara  L.;  I.  umbellata  L.  
estike:  Hesperis  matronalis  L.  
fátyolka:  Aster  ericoides  L.  Zöldjével  csokrokat  lazítanak.  
fejírnárcis  — fehérnárcisz:  Narcissus  poeticus  L.  
ftlfii  —  fülfű: Sempervivum  tectorum  L.  Zsúpos  háztetőkre  is  ül-

tették.  Pozsgás leveleinek  nedvét a fájós fülbe csepegtetik.  Vö.:  
kövirózsa. 



flox:  Phlox  paniculata  L. Vö.:  macskafark,  nyári  orgona.  
fodorminta  —  fodormenta:  Mentha  gentilis  L.  
garaska:  Coreopsis  tinctoria  L.  
georgina  —  ld.  dália.  
gójamosó  —  gólyamosó:  Primula  elatior  (L.)  Schreb.  
gyüszővirág  —  gyűszűvirág:  Digitalis  purpurea  L.  
harangláb:  Aquilegia  vulgaris  L.  
harangvirág:  Campanula  persicifolia  L.;  С.  medium  L.  
iboja  —  ibolya: Viola  odorata  L.  
ígőszerelem  —  égőszerelem:  Lychnis  chalcedonica  L.  
jáccintus  —jácint:  Hyacinthus  orientális  L.  
judáspindze  — júdáspénze:  Lunaria  annua  L.  Kedvelt  téli  váza-

dísz. 
kakastaraj:  Celosia  argentea  L.  
kanna:  Canna generalis  Bailey.  Ritka,  de  parkokból  ismerik.  
kardossás  —  ld.  kardvirág.  
kardvirág:  Gladiolus  gandavensis  v.  Houtte.  Vö.:  kardossás.  
kassai  virág:  Lychnis  coronaria  (1.)  Desr.  
kenyírkevirág:  Achillea  ptarmica  L.  
kenyírmorzsa  —  kenyérmorzsa:  Chrisanthemum  cinerariaefolium  

(Trev.)  Vis.  A  hiedelem  szerint  a húsvéti  kalács,  a  pászka  el-
szórt morzsáiból  kel  ki.  Vö.:  maromka.  

kíknárcis  — kék nárcisz:  a Hyacinthus  orientális  szimpla, kék  szí-
nű fajtái.  

kíksás  —  kék  sás:  Iris germanica  L.  
kisasszonycipő:  Aconitum  napellus  L.  
klárikavirág:  Clarkia  elegáns.  
kövérke:  Sedum  spectabile  L.  
kövirózsa  —  ld.  fílfü.  
krizantin:  Chrysanthemum hortorum  Bailey. Egyetlen kertből  sem  

hiányzik.  A halottak  napjának  kegyeleti  virága.  
lengyenke  —  lengyelke:  Tagetes  patulus  L.  Igénytelensége  miatt  

igen  közkedvelt.  
lilijom,  fejír  lilijom:  Lilium  candidum  L.  Gyógynövény  is:  levelét  

sebekre  kötik;  a gennyes  gyulladásokat  is  gyorsan  gyógyítja.  
macskafark  —  ld.  flox.  
margaréta:  Chrysanthemum  maximum  Rámond.  
márialevel  —  ld.  márialiliom.  



márialiliom:  Hosta  plantaginea  (Lam.)  Asch.  Vö.:  márialevel.  
maromka  —  ld.  kenyírmorzsa.  
moktika:  Calendula  officinalis L. Virágával  sebeket  gyógyítanak.  
nefelejcs:  Myosotis  silvatica  convar,  culta  Voss-Vilmorin.  
nenyújhozza  —  nenyúljhozzá:  Impatiens  balsamina  L.  
nyáriorgona  —  ld.  flox.  
nyúlárnyík  —  nyúlárnyék:  Asparagus  tenuifolius  Lam.  Csokorla-

zító. 
nyúlfile  —  nyúlfüle:  Stachys  byzantina  C.  Koch.  
őszirózsa:  Callistephus  chinensis  (L.)  Nees.  Igen  közkedvelt.  
páfrány:  Dryopteris  filix  mas  (L.)  Rich.  Csak  kertekbe  ültetve  nő.  
pipacs:  Papaver  orientale  L.  
pipafüst:  Aster  novi-belgii  L.  Gyakran  elvadul.  
portulácska:  Portulaca  grandiflora  Hook.  
pünkösdirózsa:  Paeonia  lactifiora  Pali.  
pünkösdiszegfü:  Dianthus  plumarius  L.  Vö.:  rojtos  szegfű.  
ricinus:  Ricinus  communis  L.  Csak  dísznek  ültetik.  
rítesmák  —  rétes  mák  (=telt  virágú),  ld.  diszmák.  
rojtos  szegfű  —  ld. pünkösdi  szegfű.  
sárgaliliom:  Lilium  croceum  Chaix.  
sárganárcis  —  sárga  nárcisz:  Narcissus  pseudonarcissus  L.  
sárgarózsa:  Rudbeckia  laciniata  L.  „Nagyanyámék  virága",  egyre  

ritkább. 
sárgaviola  —  ld.  téli  viola,  
sarkantyúka:  Tropaeolum  május  L.  
sásliliom:  Hemerocallis  lilio-asphodelus  L.  
seprőfü  —  seprúfű:  Kochia  scoparia  (L.)  Schrad.  
szalmarózsa:  Helichrysum bracteatum (Vent.) Willd. Téli  vázadísz  

is. 
szalvia:  Salvia  splendens  Sellow.  
szappanvirág:  Saponaria  officinalis  L.  Ma  már  alig  ültetik.  
szarkaláb:L.  Consolida ajacis (L.) Schur, (egynyári); 2.  Delphinium 

cultorum  Voss  (évelő).  
százszorszép  —  ld.  bojtocska.  
téli  viola:  Cheirantus  cheiri  L.  
tömijénvirág—tömjén  virág: Geranium macrorrhizum  L.  Szárított  

levele  a tömjént  pótolja.  
törökszegfü:  Dianthus  barbatus  L.  



tulipány  — tulipán: Tulipa gesneriana  L. Sok más hibridje is kerti 
dísznövény. 

verbéna:  Verbena hybrida  Voss.  
vijola  — viola:  Matthiola  incana  (L.)  R.  Br.  
víkonylevelű szekfü — vékonylevelű szegfű: Dianthus csryophyllus L. 

8.  Cserepes  dísznövények  
áloé:  Aloe  arborescens  Mill.  Kettéhasított  levelét  sebekre  kötik,  

„alatta  hamar  beheged".  Kisajtolt  nedvét  a  tébécésekkel  itat-
ják. 

amarilisz:  Hippeastrum  reginae  (L.)  Herb.  
aszparátusz:  Asparagus  sprengeri  Regei.  Vö.:  zsidószakáll.  
begónia:  Begonia semperflorens Lk. et Otto;  В. tuberhybrida  Voss.;  

В.  luzerna  L.  
ciklámen:  Cyclamen  persicum  Mill.  Üzletben  vásárolják.  
cinerária:  Senecio  cruentus  (Masson)  DC.  Üzletből.  
csüngőfukszia:  Fuchsia  magellanica  Lam.  
diszcsalán:  Coleus  blumei  Benth.  
futómájva  — futómályva:  Pelargonium  peltatum  (L.)  Ait.  
golgotavirág:  Passiflora  coerulea  L.  
hónapos  rózsa:  Rosa  damascena  Mill.  
jégvirág  —  ld.  vizifukszia.  
kaktusz:  1.  Epiphyllum  Haw.;  2.  Echinopsis  eyriesi  (Turp.)  Zucc.;  

de minden ismeretlen  pozsgás vagy tüskés dísznövény  neve is.  
kála  — kalla:  Zantedeschia  aethiopica  (L.)  Spr.  
karácsonyi  kaktusz:  Zygocactus  truncatus  К  Sch.  
kínai  rózsa:  Hibiscus  rosa-sinensis  L.  
májva  —  mályva:  Pelargonium  zonale  (L.)  Ait.  A  legkedveltebb  

dísznövény.  A  muskátli  név  is  közismert,  de  így  sohasem  ne-
.  vezik.  

nígylevelű  lúhere  —  négylevelü  lóhere:  Oxalis  deppei  Lodd.  
olejánder  —  oleandef:  Nerium  oleander  L.  Régi  kedvelt  növény.  
páfrány:  Nephrolepis  exaltata.  
pálma:  1. Phoenix  canadensis  hört.;  2.  Chamaerops  humilis  L.  
papsapkakaktusz:  Astrophytum  myriostigma  Lern.  
pelergónia:  Pelargonium  grandiflorum  Willd.  
pletyka:  Tradescantia  albiflora  Kunth.; T.  blossfeldiana.  
primula:  Primula  obconica  Hance.  Üzletben  vásárolják.  



szanszeveria:  Sansevieria  trifasciata  Prain.  
vizifukszia:  Impatiens  sultani  Hook.  
zsidószakáll  —  ld.  aszparátusz.  

9.  Díszfák  és  díszcserjék  
ágáca,  ágácka  —  ld.  akác.  
akác,  akácka,  akácfa,  akácafa:  Robinia pseudo-acacia  L. Nyers vi-

rágát  a gyerekek  eszik,  a  szárítottból  hűlés  elleni  tea  készül.  
aranyesső:  Forsythia  suspensa  (Thunb.)  Vahl.  
árvaficfa  —  árvafűzfa:  Salix  alba  tristis  (Ser.)  Gaud.  
boroscsán,  borostyán:  Hedera  helix  L.  
ciprus,  citrus:  Biota  orientális  (L.)  Endl.  Régen  lakodalmi  bokré-

tákhoz  használták.  Köszörűt  is kötnek  belőle.  
diszmandula:  Amygdalus  nana  L.  
ecetfa:  Rhus hirta (L.) Sudworth. Őszi vörös lombját vasalóval meg-

szárítva  vázába  teszik.  
ezüstfennyű  —  ezüstfenyő:  Picea  pungens  Engelm.  
fennyűfa  — fenyőfa:  Picea  abies  (L.)  Karst.  Vö.:  karácsonyfa.  
futórózsa:  Rosa multiflora Thunb.  Igen  kedvelik.  
gesztinyefa,  gesztenyefa:  Aesculus  hippocastanum  L.;  Ae.  carnea  

Hayne.  Vö.:  lúgesztinye.  
gyöngyvessző:  Spirea  vanhouttei  Zab.  
hásfa,  hársfa:  Tilia  platyphyllos  Scop.  Szárított  virága  élvezeti  és  

hüléstől  igen hatásos  gyógytea.  
hortenzia:  Hydrangea  macrophylla  (Thunb.)  Ser.  Ujabban  igen  di-

vatos. 
istenfa:  Artemisia  abrotanum  L. Kendőbe fejre kötve „leveszi  a fej-

fájást".  Kertekben  ma már  ritka,  sírokra  ültetik.  
japánbirs:  Chaenomeles  lagenaria  (Lois.)  Koidzumi.  
jázmin:  Philadelphus  microphillus  Gray.  
jegenyefa:  Populus italica (Duroi) Seemen. Sövények,  utak  mentén  

ültetik. 
karácsonyfa  —  ld.  fennyűfa.  
klematisz:  Clematis jackmannii  Moore.  
labdarózsa:  Viburnum  opulus  roseum  L.  
levendula:  Lavandula  angustifolia  Mill.  Ritka.  
lilaakác:  Wistaria  sinensis  (Sims.)  DC.  
lúgesztinye  —  ld.  gesztinye.  



májusfa:  Padus  avium  Mill.  Érett bogyóit  a gyerekek  eszik.  
magnólia:  Magnolia  soulangeana  Soulange-Bodin.  Most  van  ter-

jedőben. 
olajfa:  Elaeagnus  angustifolia  L.  
orgona:  Syringa vulgaris  L. Több faját is  ültetik.  
ótott  rózsa  —  oltott rózsa,  ld.  tearózsa,  
porcelánvirág:  Philadelphus  coronatius  L.  
prucpáng:  Buxus  sempervirens  L.  
rozmaring:  Rosmarinus  officinalis  L.  Régen  legények  kalapjának  

a  dísze  volt.  Ma  ritkább.  
rózsa:  1. Rosa omeiensis Rolfe; 2. R. rugósa Thunb.; 3. R. centifolia 

L.  és  egyéb,  téli  takarást  nem  igénylő  rózsák.  
rózsaszinakác:  Robinia  hispida  L.  
szádokfa:  Tilia  argentea  Desf.  
tearózsa:  Rosa  chinensis  Jacq.  Vö.:  ótott  rózsa.  
tubarózsa:  Paeonia  suffruticosa Andrz.  (Az igazi  tubarózsát —  Po-

lianthes tuberosa  L.  —  nem  ismerik.)  

10. Konyhakerti  növények  
borsó:  Pisum  sativum  L.  
cékla:  Beta vulgaris  convar.  conditiva  Alef.  
feketeretek:  Raphanus  sativus  v.  niger  (Mill.)  DC.  
fokhagyma:  Allium  sativum  L.  
fődieper  — földieper:  Fragaria  ananassa  Duch.  
görögdinnye:  Citrullus  lanatus (Thunb.) Mansfeld.  Ritkán,  inkább  

csak  kísérletképpen  vetik.  
hagyma  —  ld.  vereshagyma.  
hónaposretek:  Raphanus  sativus  convar.  radicula  (Pers.)  DC.  
káposzta:  Brassica  oleracea  conv.  capitata  L.  
karalábé:  Brassica  oleracea  var.  gongyloides  DC.  
karfiol:  Brassica  oleracea  convar.  botrytis  (L.)  Alef.  
kelkáposzta:  Brassica  oleracea  var.  sabauda  L.  
kender:  Cannabis sativa L. Mindig a háztájiban  vetették. Az utóbbi 

évtizedekben  már  nem  termesztik.  
kopor  — kapor: Anethum  graveolens  L.  
len:  Linum  usitatissimum  L.  Régen  is  alig  termesztették:  „nem  

kiadós". 
magizeller:  Levisticum  officinale  Koch.  



mák:  Papaver  somniferum  L.  A  száraz  gubójábból  főtt  teával  a  
csecsemőket  itatták,  hogy  ne  sírjanak.  Ujabban  termesztését  
hatóságilag  tiltják  „a  narkósok  miatt,  mer  kípesek  lelopni  az  
egísz  termíst  még  ződön".  

morkó:  Daucus  carota  L.  ssp.  sativus  (Hoffm.) Arcang. Vö.:  sárga-
rípa. 

paradicsom:  Lycopersicon  esculentum  Mill.  Kettévágott  termését  
gennyes  daganatokra  teszik,  „kihuzi  a kelíst".  

paszternák:  Pastinaca  sativa  L.  Ismerik,  de  nem  termesztik:  „ídes  
tülle  a  leves".  

paszúj  —  paszuly:  Phaseolus  vulgaris  L.  
pattitengeri:  Zea  mays  L.  ssp.  microsperma  Koern.  
petrezsejem  — petrezselyem:  Petroselinum  crispum  Hill.  
popriga  —  paprika:  Capsicum  annum  L.  
retek:  Raphanus  sativus  L.  
sáfrány:  Carthamus  tinctorius  L.  Szárított  virágával  a  húslevest  

sárgítják,  „de  sok  nem jó  belőlle".  
sajáta  —  saláta:  Lactuca  sativa  L.  
sárgadinnye:  Cucumis  melo  L.  
sárgarípa  —  sárgarépa,  ld.  morkó.  
spenót:  Spinacia  oleracea  L.  Ismerik,  de  nem  termesztik,  nem  is  

fogyasztják. 
torma:  Armoracia  lapathifolia  Usteri.  Elvadulva  is  nő.  
ugorka:  Cucumis  sativus  L.  
vereshagyma:  Allium  сера  L.  Nehezen  fakadó  kelésekre  ecetes  

hagymát  tesznek.  
vereskáposzta:  Brassica  oleracea  var.  capitata.  
zeller:  Apium  graveolens  L.  

11.  Szántóföldön  termesztett  fajok  
árpa:  Hordeum  vulgare  L.  
bécsitök:  Cucurbita  maxima  Ducha. Sütve kedvelt őszi-téli  cseme-

ge. 
bököny  — bükköny:  Vicia  sativa  L.  
buza:  Triticum  aestivum  L. A belőle hántolt burizs  a rizst  pótolja.  
cirok,  ciru:  Sorgum  bicolor  (L.)  Mönch.  
csillagfűH:  Lupinus  angustifolius  L.  
dohány:  Nicotiana  latissima  Mill.  Főzete  permetezőszer.  



gabona:  Secale  cereale  L.  Szalmájából  kötötték  a  zsúpot.  
grecska  —  ld.  tatárka,  
kompír:  Solanum  tuberosum  L.  
köles:  Panicum  miliaceum  L.  
lencse:  Lens  culinaris  Medic.  Ma  már  nem  termesztik.  
lucernya,  lucerna:  Medicago  sativa  L.  
lúhere  — lóhere: Trifolium  pratense  L. A szarvasmarha, ha  legeli,  

felfúvódik  tőle.  
marhatök  —  ld.  tök.  
napraforgó:  Helianthus  annuus  L.  Fontos  olajnövény.  Magját  cse-

megeként  is fogyasztják:  „cinkéznek".  
repce:  Brassica  napus  L.  
rípa  —  répa:  Beta  vulgaris  L.  
tallórípa  —  tarlórépa:  Brassica  rapa  L.  em.  Metzger.  
tatárka:  Fagopyrum  esculentum  Mönch.  Vö.:  grecska.  
tengeri:  Zea mays  L.  
tök:  Cucurbita  pepo  L. Vö.:  marhatök.  
zab:  Avena  sativa  L. Szalmájának  fözete  szőkíti  a hajat. 

12.  Gyümölcsfák  és  cserjék  
alma:  Malus  domestica  Borkh.  
aszalószilva  —  ld.  beszterceszilva,  
barack:  Armeniaca  vulgaris  Lam.  
beszterceszilva:  Prunus  domestica  L. Vö.:  aszalószilva.  
bizsalma  — birsalma:  Cydonia  oblonga  Mill.  
cseresznye:  Cerasus avium  (L.) Mnch. Fája bútornak  igen  keresett.  
dió:  Juglans  regia  L.  Levele  féregúző,  molyúző.  Jó  bútorfa.  
eper:  Morus alba L. Régen  nagyon kedvelt gyümölcs volt, „ma csak  

a  tyúk  eszi".  
fekete ribizli:  Ribes  nigrum  L.  „Jó  szíverősítő".  
fosószilva,  fosókaszílva:  Prunus  domestica  ssp.  insititia  (Jusl.)  

Schneid. 
körtí,  körte:  Pyrus  communis  L.  
köszméte:  Ribes  uva-crispa  L.  
málna:  Rubus  idaeus  L.  A málnaszirup  húléstől  igen jó.  
megy  —  meggy:  Cerasus  vulgaris  Mill.  
mogyoró:  Corylus  avellana  L.  
naspoja  —  naspolya:  Mespilus  germanica  L.  



őszibarack:  Persica  vulgaris  Mill.  Ritka,  „nem  bírja  a talajt".  
ringló:  Prunus  domestica  ssp.  rotunda  Werneck.  
som:  Cornus  mas  L.  Ritka.  
szelidgesztenye:  Castanea  sativa Mill.  Ismerik,  de nem  termesztik.  
szilva:  a fajták  összefoglaló  neve.  
szőlő:  Vitis  vinifera  L.  Régebben  csak  a  gyümölcséért  ültették,  

újabban  bornak  is  feldolgozzák.  
veresszilva:  Prunus  domestica  ssp.  praecox  werntck.  

13.  Gombák  
bolondgomba:  minden  mérgező  gomba,  meg  amit  nem  ismernek.  
csírkegomba:  Cantharellus  cibarius.  
galambgomba:  Russula  alutacea;  R. cyanoxantha;  R. virescens;  R.  

delica. 
fejírgomba  — fehérgomba:  Boletus  edulis.  Vö.:  tőtyfagomba.  
huszárgomba:  Boletus  regius.  
keserűgomba:  Lactarius  piperatus.  
légy ölő galóca:  Amanita  muscaria.  
lúfing  —  ld.  pöffeteg.  
papsapkagomba:  Morchella  esculenta.  
pecérke:  Agaricus  campester;  A.  edulis; A.  arvensis.  
pöffeteg  —  pöfeteg:  Calvatia  maxima.  Nem  fogyasztják.  
putypinka:  Armillariella  mellea.  Tömegesen  terem,  igen  kedvelt.  
sampinyon:  Amanita  rubescens.  Sokan  mérgezőnek  hiszik.  
tinóragomba:  Leccinum  scabrum;  L.  aurantiacum;  
tőtyfagomba  —  tölgyfagomba,  ld.  fejírgomba.  



A  növények  megoszlása  

A növényismeret  növénycsoportok  szerinti  megoszlását  a követ-
kező  táblázat  szemlélteti:  

Növénycsoportok Az  ismert  fajok  
száma százalékos 

aránya 
1. Lágyszárú  mezei  növények  57 14,8% 
2.  Lágyszárú  vízi  és  vízmenti  növények  17 4,4% 
3.  Erdei  fák  és  bokrok  26 7,0% 
4.  Lágyszárú  erdei  növények  13 3,4% 
5. Vetési  gyomok  20 5,1% 
6. Útmenti  gyomok  20 5,1% 
7.  Kerti  virágok  82 21,3% 
8.  Cserepes  dísznövények  26 7,0% 
9.  Díszfák  és  díszcserjék  36 8,8% 
10.  Konyhakerti  növények  34 8,7% 
11.  Szántóföldön  termesztett  fajok  21 5,3% 
12.  Gyümölcsfák  és  cserjék  22 5,6% 
13.  Gombák  13 3,5% 

Összesen 387 100% 

Az  adattárba  felvett  387  fajból  116  a  spontán  (vad)  flórát  kép-
viseli  (1—6.,  13.  csoport),  221  fajt  pedig  termesztenek  vagy  ter-
mesztettnek  ismernek.  Növényismeretükben  tehát  a  kultúrflóra  
gazdagabb,  mint  a spontán  flóra.  A növénytermesztés  régi  múltja  
és hagyományai  erre  meg  is  adják  a  magyarázatot.  

Az  adattárban  433  növénynév  és  névváltozat  szerepel:  némely  
növénynek  ui.  több  neve  is  van.  
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Zékány  Imre  

A kárpátaljai  magyar  nyelvjárások  
frazeológiai  egységeinek  típusai  

Akárcsak  a  szavak,  a  frazeológiai  kapcsolatok  is  vidékenként  
eltéréseket,  különbségeket  mutatnak.  Ezek  a frazeológiai  kapcso-
latok  tájnyelvi jellegűek  még  mindig,  sajátos  jelentéstartalommal  
és alak-,  szerkezeti  változatokkal,  egyúttal  sajátos  színt  is  képvi-
selnek. 

A frazeológiai  egységek használata terén is érvényesül  az a tény, 
hogy  az irodalmi  nyelv bármelyik  nyelvjárásból  képes  és hajlandó 
átvenni tájnyelvi frazeológiai kapcsolatokat, gazdagítva általuk sa-
ját  kifejezési  lehetőségeit.  

Napjaink  magyar  nyelvének  frazeológiai  kapcsolatai  javarészt  
tájnyelvi  eredetűek,  néha  az  írók,  költők  tudatos  közvetítésével  
kerültek be az irodalmi nyelvbe, közismert  stilisztikai  értékeik mi-
att.  Legyenek  bár  az  ilyen  frazeológiai  egységek  világos  vagy  ho-
mályos  indítékúak,  határozottan  kiviláglik  tájnyelvi  eredetük,  
ezek más-más időben, különböző  tájegységekről  kerültek át a köz-
nyelvbe,  pl.:  halászat,  vadászat:  lépre  csal;  tőrbe  ejt;  halászik  a  
zavarosban;  állattenyésztés:  kirúg  a hámból;  összerúgják  a  patkót;  
mezőgazdaság:  nincs  rendben  a  szénája;  üres  szalmát  csépel;  népi  
szokások:  elveti  a  sulykot;  nem  teszi  az  ablakába,  stb.  (D.  Szabó,  
A  mai  magyar  nyelv  I,  Budapest  1958  (kézirat)  124.  1.).  

Nemcsak  nyelvjárási  frazeológiai  egységek  kerültek  át  a  köz-
nyelvbe,  az  ellenkező  irányú  mozgásra  is  sok  példát  idézhetünk.  
Gyakran hallani  a falvakban  a nyelvjárás jellegzetes  hangszínezé-
sével  ejtett  irodalmi,  sőt  néha  argószerű  kifejezéseket,  pl.:  olajra  
lípett  „eltűnt,  meglépett";  elhúzta  a csíkot  id.  stb.  

Ismeretesek  a tájszavak  nyelvészeti,  nyelvtörténeti,  illetve  kul-
túrtörténeti  értékei;  a  tájnyelvi  eredetű  frazeológiai  kapcsolatok  
éppolyan  értékeket  képviselnek,  sőt még  többet  is,  mivel  közülük  
egyesek  nemcsak  ősrégi  eredetű jelentéstani,  hanem  mondatszer-
kezeti  egységek  is.  

* A  tanszék  alapítótagja,  1991-ben  elhunyt  



Talán  finnugor  eredetűek  is!  
Bizonytalan,  de  azért  meglepő  eredményre  jutunk,  hogyha,  fi-

gyelembe  véve  a  tájnyelvi  frazeológiai  kapcsolatok  jelentéstani,  
alaktani  és  kultúrtörténeti  sajátosságait,  összevetéseket  eszköz-
lünk. Csak néhány példát: Úgy szalad,  hogy  a lába sem  éri. a  földet.  
Ennek  a frazeológiai  egységnek  a következő  finn-ugor  nyelvi  vál-
tozatai  ismeretesek,  pl.  finn:Menemään  niin  ett.ä jalat  maata  eivät  
koskettaneet;  észt:  Jookseb  nii,  et. jalad  ei puutu  vast.u maad;  vót:  
johzeb  rii,  ettijafigad  таЛе evüfpátu.  (X.  Рятссп,  Об историческом 
исследовании  фразеологии  прибалтийско-финских  языков.  —  
Вопросы финно-угорского  языкознания,  Москва,  1962,  103.  1.)  
Továbbá  megvan  még  a mari,  mordvin  és udmurt  nyelvekben  is>.  

Ismeretesek  még  a  következő  magyar  tájnyelvi  eredetű  fra-
zeológiai  egységek  finnugor  megfelelői:  foggal,  körömmel  ka-
paszkodik;  nincs  mit  a szájába  tenni  „nincs mit  enni";  szívét  (lel-
két)  rágja  „kínoz";  észben  tartani  „emlékezni,  megjegyezni"  stb.  
(И.  В. Зикань,  К вопросу о происхождении  фразеологических  оборо-
тов в современном  венгерском  языке. —  Матср1али  XXI  nayKOßi  кон-
ференцн  Ужгородського державного  университету,  КиУв  1967,  116. 1.) 

Érdekes megemlíteni,  hogy  ezek  a frazeológiai  egységek  nincse-
nek meg  a feltételezett  átadó:  szláv, germán,  latin,  török  nyelvek-
ben. 

A  kárpátaljai  magyar  nyelvjárások  peremnyelvjárás  típushoz  
tartoznak,  s  az  ilyenekben  rendszerint  igen  sok  a  régies  szó-  és  
kifejezésváltozat.  A  lakosság  egy  része,  noha  modern  keretek  kö-
zött,  űzi  még  az ún.  ősfoglalkozásokat:  halászatot,  vadászatot,  ál-
lattenyésztést,  földművelést  stb.  Jobban  reagálnak  ennek  követ-
keztében  az  időjárás  viszontagságaira:  az  emberi  kapcsolatok  a  
falusi  embernél  érzelmileg telítettebbek  stb. Sok olyan  frazeológiai  
egységet használnak,  amely  az irodalmi  és a köznyelvből  hiányzik,  
tehát  csak  nyelvjárási  szinten  használatos,  ismeretes.  Továbbá  
igen  sokféle,  a köznyelvtől  eltérő  szöveg-  és jelentésvariánst  talá-
lunk  ezen  a  nyelvjárásterületen.  

És  mégis  a  kárpátaljai  magyar  nyelvjárások  frazeológiai  egy-
ségeit  elsősorban  két  fő  csoportra  osztjuk:  magyar  és  idegen  ere-
detűekre,  mivel  a  területen  főképpen  ukránok,  kisebb  számban  
románok,  szlovákok,  németek  és  cigányok  laknak,  akik  termé-



szetesen nyelvileg is hatottak  a kárpátontúli  magyar nyelvjárások-
ra,  és  így  a nyelvjárási  frazeológiára  is.  

I.  A  magyar  eredetű  nyelvjárási  frazeológiai  egységek:  
1. Elsősorban  ide  tartoznak  azok  a nagyszámű  nyelvjárási  fra-

zeologizmusok, amelyek szöveg és jelentés tekintetében  csak a kár-
pátaljai  nyelvjárásokban  ismeretesek.  A  legjobban  akkor  nyilvá-
nulnak  meg  jellegzetességeik,  hogyha  a  következő  fogalomkörök  
szerint  csoportosítjuk  őket:  

a)  A  falu  mindennapi  életével,  a  munkával  kapcsolatos  frazeo-
logizmusok.  Pl.:  ülltmre  ver  „kaszát  élesít,  munkára  készül"  (Riv-
ne);  elment  a  medvetáncot  nézni  „munka  helyett  butasággal  tölti  
az idejét" (Perehresztya); kőüt,  mint  a hangya, „sokat költ, pl. hogy-
ha  a  liba  minden  tojását kikölti"  (Tiszjanka)  stb.  

b)  Emberi  tulajdonságok,  főképp  a fogyatékosságok  sajátos  fra-
zeológiai  egységei.  Pl.:  körömhegyen  jár,  mint, a  Dönikus  csirkéje  
„büszkén,  kényeskedve jár"  (M.  Dobrony);  hamar  megbüdösödnek  
„nem  sokáig  fognak  békében  élni"  (Csomonyin);  van  esze,  mint.  
Szernyén  Pöuty óknak  „nem  sok  esze  van"  (Barkaszovo)  stb.  

c) Az időjárással kapcsolatos megfigyelések.  Pl.: Lapistcgirul  bo-
rul,  essőü  lesz  „hamarosan  eső  lesz"  (V.  Dobrony);  szöijke  fejjeg  
(fehér  felleg) jeget  jelent  ,jégeső  lesz"  (Sztrumkivka);  víka  essoü,  
köböl  sár  (mondják  ősszel,  amikor  nagy  a  sár)  (Tiszjanka)  stb.  

d)  Különböző  hiedelmekkel,  babonás  szokásokkal  kapcsolatos  
frazeológiai  egységek.  PL:  ülj,  mint  a  torma  (szokták  mondani  a  
tyúknak, mikor kotlani  teszik) (Perrovo); elesett  a füsüm  (leesett  a 
fésűm),  vendig jön  (mondják,  amikor  leesik  a fésű)  (Javorovo);  to-
jással  álmodtam,  beteg  leszek  (álomfejtéssel  kapcsolatos  hiedelem)  
(Perehresztya)  stb.  

e) A falusi ember gyakran kinyilvánítja érzelmeit  szitkozódások,  
átkok, fenyegetések formájában  (mind gyakrabban  tréfás  színezet-
tel).  Ezek  közt  is  sok  a  frazeológiai  egység.  Pl.:  vigyen  a  vihari  
(mondják,  mikor  valaki  mindenáron  el  akar  menni)  (Popovo);  va-
kuljon  meg  a  szem,  amék  mindent  meglát  „ne  érdekeljen  a  más  
ügye"  (Csomonyin);  vigyetek  oda,  hadd  ölöm  meg  (erőtlen  ember  
tréfás fenyegetőzése)  (Szalóka)  stb.  

D Nyelvjárásiak  továbbá  azok  a  frazeológiai  kapcsolatok,  ame-
lyek helyi  természeti  katasztrófával,  történelmi  eseménnyel,  vagy  
helyi  ismert  személy-  és  földrajzi  névvel  kapcsolatban  használa-



tosak. Pl.: örül,  mint a hetyeniek  az árvíznek  (Popovo); elment,  mint  
Engli  turojér  (táróért)  „elment  és nem jött  vissza  soha"  (Szolotvino);  
Dobronyban  hüppen  az alma  (gúnyolódó  mondás, mert a dobronyi-
ak  a  „lepottyan,  leesik"  szavak  helyett  a  hüppen  tájszót  használ-
ják). 

g)  Falun  általában  szívesek  az emberek,  szeretnek  útbaigazíta-
ni, kioktatni  másokat,  főképpen  fiatalokat,  gyakran  ez is frazeoló-
giai  egység formájában  történik.  Pl.: a  csúf jánynak  minden  tükör  
rossz  „kár próbálkozni  valamivel, ha az úgysem fog sikerülni" (Sza-
lóka);  más  kezével  csak  tüzet jó  kaparni  „legjobb,  ha  magunk  vé-
gezzük  el  a munkát"  (Viskovo)  stb.  

2.  A  kárpátaljai  magyar  nyelvjárásokban  mind  a  köznyelvi,  
mind a nyelvjárási frazeologizmusok szövege, alakja különbözőkép-
pen  módosulhat,  variálódhat.  

a) A köznyelvi  frazeologizmusok  szövege  gyakran  fokozatokban  
módosul,  de jelentése  nem  változik.  Pl.: nem  ettünk  egy  tálból  cse-
resznyét  „nem  vagyunk  egyformák,  semmi  közünk  egymáshoz".  A  
szólás  szövegében  egy  szó felcserélésével  egy  újabb,  de már  nyelv-
járási  variáns  keletkezik,  pl.:  nem  ettünk  egy  tálból  kását  id.  To-
vább,  más helyen  már  egy  egész  szószerkezet  variálódik,  pl.:  nem 
ettünk  egy fazékból  darát  id.  (Rivne)  stb.  

b)  Ismeretes,  hogy  egyazon  frazeológiai  kapcsolat  szövege  bizo-
nyos mértékig nyelvileg fokozatokban  variálódhat, jelentése  ebben  
az esetben  nem változik  (V. Voigt,  A  szólások  változatainak  szint-
jei.  —  Magyar  Nyelvőr  95  1,  Budapest  1971,  30.  1.).  Pl.:  úgy  néz  
rám,  mint  a kutyájára  „barátságtalanul  néz valakire"; avval  a  sze-
mével  néz  rá,  amékkel  a kutyájára  id..: kutyás  (görbe) szemmel  néz  
rá  id.;  kutyául  néz  rá  id.  (Uzlovoje)  stb.  

c) Megtörténik, hogy két köznyelvi  frazeológiai kapcsolat konta-
minálódik,  aminek következménye,  eredménye már nyelvjárási je-
lenség.  Pl.: nincs  emberi  ábrázata  „eltorzult  az  arca  +  nincs  bőr  a  
képén  „arcátlan"  = nincs  emberi  ábrázat  a képén  „eltorzult  az arca" 
(Rakosino);  nem  is  álmodott  róla  +  nem  is  gondolt  rá  =  nem  is  
álmodott  rá  (Szolotvino)  stb.  

3.  A  nyelvjárási  frazeologizmusoknak  nem  csupán  szövege,  ha-
nem a szövegek jelentése is módosulhat,  némely  esetben  a jelentés 
és  a  szöveg  is  variálódik.  



a) A  szóláshasonlatok  szövege gyakran  szerkezetileg  azonos fel-
építésű  és  azonos  jelentésű  is.  Pl.:  részeg,  mint  az  ágyú,  részeg,  
mint  a disznó, jelentésükben  is módosulnak,  pl.: iszik,  mint  a  csap  
> részeg,  mint  a  csap;  buta,  mint  a  tök  >  részeg,  mint  a  tök;  buta,  
mint  az ökör  >  részeg,  mint  az ökör  stb. Természetesen  az  utóbbiak  
már nyelvjárási  szóláshasonlatoknak  minősülnek.  

b)  Sok  esetben,  ha  a  szöveg  is  variálódik,  a jelentés  is  ennek  
megfelelően  módosul.  Pl.:  vtka  essőü,  köböl  sár  (ősszel  mondják,  
amikor  nagy  a  sár); köböl  essőü,  víka  sár  (nyáron  mondják,  mikor  
kevés  a  sár) (Tiszjanka)  stb.  

c)  Egyes  köznyelvi  frazeologizmusok  jelentése  a  nyelvjárásban  
módosul. Pl.: üres szalmát  csépel  (köznyelvi jelentése: „feleslegesen 
sokat beszél; tájnyelvi jelentése pedig: „hamisan beszél")  (Holmok)  
stb. 

d)  Megtörténik,  hogy  két  köznyelvi  frazeológiai  kapcsolat  kon-
taminálódik és ennek következtében  új jelentésvariánsok  keletkez-
nek  a  nyelvjárásban.  Pl.: fő  a feje  „nagy  gondban  van"  +  nem  fáj  
többé a feje  „meghalt" = nem fő többé a feje  1. „meghalt. 2. „elvégezte 
a  munkáját".  3.  „levizsgázott  valamiből".  4.  „adósságát  megadta"  
(Rivne)  stb.  

e) Egyes frazeológiai  egységek bizonyos helyzetekben  használa-
tosak  és  így  sajátos  szituácionális jelentésvariánsok  keletkeznek.  
Pl.:  1.  ülj,  mint  a  torma  (babonás  mondóka;  a  tyúknak  mondják,  
mikor  kotlani  teszik.  2.  mondják  a  gyereknek  is  „ülj  csendesen"  
jelentésben.  3.  a  legények  is  mondják  tréfásan  „ne  rendetlenked-
jék"  értelemben  (Petrovo)  stb.  

f) A legtöbb frazeologizmusnak  ideologikusabb,  általánosabb  ér-
telmi  mondanivalója  van.  Ezek  általános  értelme bizonyos  szituá-
ciók  közepette  módosulhat  a nyelvjárásban  is.  P.:  muszáj  az  árok-
ban  megdöglött  1.  „amit  képtelenség  megtenni,  arra  hiába  is  
kényszerítik  az embert".  2. „nem  tűrünk kényszert!"  3. „nem jó  az,  
amire  kényszeríteni  kell"  (Perehresztya)  stb.  

II.  Az  idegen  eredetű  nyelvjárási  frazeológiai  egységek  száma  
sokkal  kevesebb,  mint  a  magyar  eredetúeké,  és  nem  mutatnak  
annyi  variánstípust  sem  a  kárpátaljai  magyar  nyelvjárásokban.  
Sőt  még  területileg  is  leszűkül  a használatuk,  csak  ott  fordulnak  
elő,  ahol  a  szorosabb  nyelvi  érintkezések  feltételei  megvannak  a  
magyarok  és  az ukránok,  románok,  németek,  szlovákok,  cigányok  



között.  Többnyire  akkor  használatosak,  ha  ezekről  a  nemzetisé-
gekről  van  szó.  

1.  A  legtöbb  idegen  eredetű  frazeologizmust  le  sem  fordítják,  
esetleg  egy  kissé  magyarosan  ejtik.  

a)  Pl.: nye  krics,  nye  voláj  „ne rendetlenkedj"  <  szlovák:  nie  kric,  
nie  voláj  „ne  ordíts,  ne könyörögj"  (Ratovci)  stb.  

b)  zo  is  da  Üben  „ilyen  az  élet"  <  német:  so  ist  das  Leben  id.  
(Davidkovo)  stb.  

c) dobri  vecser,  lyudi  dobri!  ,jó  estét jó  emberek!  <  ukrán:  добрий  
веч!р, люди ao6pi  id.  (Verbovec)  stb.  

d)  dutyé  lá  dráku  „menj  a  pokolba!"  < román:  dute  la  dracu!  
(Szolotvino)  stb.  

e)  náné  lové,  náne  masz  „nincs  pénz,  nincs hús"  cigány  eredetű  
stb. 

2.  A  legszínesebb  idegen  eredetű  frazeologizmusok  a  kárpáton-
túli  magyar  nyelvjárásokban  azok,  amelyek  „fele  ná fele"  haszná-
latosak, vagyis csak félig fordítottak magyarra,  esetleg idegen  szó-
val  variálódott  a magyar  szöveg,  pl.:  

a) sírva pujdes  domu  „sírva mégy haza"; dáj  bozse  szerencse  „adj  
isten szerencsét"; keress  tá nájdes  „ha keresel, találsz" (ezek ukrán 
szavakkal  variálódtak  (Ratovci))  stb.  

b) tum,  vi ti talpa  „buta,  mint a talpa"  <  német dumm,  wie  die...  
(Davidkovo)  stb.  

c) nézd  csak  odajt  „nézd csak azt" (cigány  szóval); néha: dik  odaj  
id. 

d)  sárika  nem  dolgozik  „nem  tud  gondolkozni"  (mert  részeg)"  <  
orosz  шарики не работают  „a  kerekek  nem  dolgoznak"  (népi  eti-
mológia)  (Salamon)  stb.  

e)  csincs  pe  dovozecsit  kapott  „huszonöt  botot  kapott"  <  román:  
cinci  pe  douzeci  „huszonöt"  (Szolotvino)  stb.  

3.  Vannak  olyan  idegen  eredetű  frazeologizmusok  is  a  magyar  
nyelvjárásokban,  amelyeket teljesen  lefordítottak  magyar  nyelvre,  
pl.: 

a)  egy  szekér  éve  nem  láttalak  „nagyon  régen  nem  láttalak" < 
román:  un  car  de  ani  n' am  vázut  pe  tine  id.  (Szolotvino)  stb.  

b)  itt  van a  kutyus  elboronálva  „itt  van  a hiba"  <  német:  hier  ist  
der  Hund  begraben  id.  (Vilok)  stb.  



Összegzésképpen  csak annyit, hogy a fentiek csupán  valamelyes  
deskriptív bemutatását adhatták  a kárpátaljai magyar nyelvjárási  
frazeologizmusok típusainak.  Egy nagyobb konkrét anyagon  kelle-
ne  megfigyelni,  megvizsgálni,  hogy  itt  a  szinkron  leírásban  rögzí-
tett  típusok  hogyan  bonthatók  történeti,  etnikai  összetevőkre.  És  
így behatóbb, világosabb képet kapnánk nemcsak  a kárpátaljai ma-
gyar nyelvjárások frazeologizmusainak típusairól, hanem nyelvtör-
téneti  és kultúrtörténeti  vonatkozásairól  is.  

1977 



Debreceni  Anikó  

A tiszai  helynevek  

(A terepgyakorlat  eredményeiről  
és  tapasztalatairól)  

A földrajzi  nevek kutatása  nemcsak  fontos ága a  nyelvészetnek,  
hanem  sok más tudományszak  nélkülözhetetlen  segédtudománya.  
Nagyrészt  a nevek  és a névadás nyelvészeti  elemzésére  támaszko-
dik  a népiség-  és településtörténet,  megállapítva  belőlük,  milyen  
korban, milyen sorrendben, milyen nyelvű népek szálltak meg egy-
egy területet,  milyen  lakosságot  találtak  ott. A  történeti  földrajz e 
nevekből következtet a térszín  egykori  állapotára (tó, mocsár, erdő, 
puszta, folyómeder  stb.),  a növény földrajz  a növénytakaró  egykori  
jellegére  (nyír, tölgy, bükk  stb.), az állatfóldrajz  egyes állatok  egy-
kori életszínterére (hód, farkas stb.), a gazdaságtörténet a termesz-
tett növényekre,  az  állattenyésztésre,  az  ipartelepek  létesülésére,  
a birtoklás módjainak változásaira, hogy az általános történet, csa-
ládtörténetet,  helyi  történetet  ne  is  említsük;  a  néprajztudomány  
a névadásban megnyilvánuló  néplélektani  vonásokra kap  adalékot  
stb. 

Bárczi  Géza  meghatárrozása  szerint  földrajzi  neveknek  nevez-
zük a földfelszín egyes pontjának vagy kisebb-nagyobb lakott vagy 
lakatlan  területének, hegy-  és vízrajzi  alakulatainak  elnevezését,  
tehát  dűlők,  erdők,  mezők,  hegységek,  hegyek,  völgyek,  határré-
szek, tanyák,  utak, utcák, faluk, városok, folyók, tavak,  mocsarak  
stb.  tulajdonneveit  [1].  

Ha konkrétan  a földrajzi nevekhez tartozó hidronímákról  ejtünk  
szót,  akkor  elsősorban  azt kell  megjegyeznünk,  hogy  a víznevek  a  
természetes nevekhez tartoznak, hosszú életűek  és  településtörté-
neti  kérdésekben  a víznevek  vallomásának  nagy  a  súlya.  Vegyes  
nemzetiségű  lakosság  esetében  azt  a  népet  számíthatjuk  korábbi  
települőnek,  amelynek  nyelvéből  az  illető  terület  víznevei  megejt-
hetők  [2].  

A honi  névtudományban,  szűkebben  az Ungvári  Állami  Egyete-
men  — a földrajzi  nevek  vizsgálata  egyre jelentősebb  helyet foglal 



el.  Szinte  mindenkit  érdekel  ugyanis,  mit jelent  tulajdonképpen  
annak a folyónak, tónak, hegynek, barlangnak  stb. neve,  amelynek 
közelében  él.  Ilyen  tájékoztató jellegű kiadvány  itt még nem  léte-
zik,  éppen  ezért kézenfekvő,  hogy  a  Hungarológiai  Központ  mun-
katársai  és  a Magyar  Tanszék  tanárai  közösen  a Tisza  helyneve-
inek az összegyűjtését  tűzték  ki  célul.  Hogy miért  éppen  a Tiszára 
esett a választás?  A magyarázat  egyszerű:  a Tisza  Kárpátalja  leg-
nagyobb  folyója.  A  Fekete-Tisza  Kőrösmezőtől  18 km  felfele  ered  
Okole tisztásnál, ahol gyenge kis csörgedező  erecske. A Fehér (Sző-
ke)—Tisza a Hoverlánál  veszi kezdetét.  Rahónál  találkoznak  össze,  
ahol már széles folyóvá dagad.  Innen  már Tisza  a neve, végigfolyik 
a  egész  Kárpátalján.  De  a  Tisza  nemcsak  a  mienk,  hanem  érinti  
Szlovákiát,  Romániával  határfolyó,  majd  Tiszaújlaknál  ér  át  Ma-
gyarországra,  ahol  Szegedtől  délre elhagyja  az országot  és Titelnél 
Ömlik  a Dunába.  Ezért  egy  nemzetközi  munkacsoport  létrehozása  
volt  célszerű,  melynek  élére  Lizanec  P.  M. professzor,  a  Hungaro-
lógiai  Központ  igazgatója  és  a Magyar  Tanszék  vezetője  került.  

Első ízben  1991. január  14—15-én  a Hungarológián  találkoztak  
Románia,  Magyarország,  Jugoszlávia  és  Ukrajna  szakemberei.  A  
tudományos tanácskozáson  megtárgyalták  az említett  témakörhöz  
kapcsolódó  kérdéseket,  az  anyaggyűjtés  módszerét.  

A  konkrét  munkára  1991  nyarán  került  sor,  amikor  is  az  első  
és  második  évfolyamos  hallgatók  a Magyar  Tanszék  tanárai  és  a  
Központ  munkatársai  kéthetes  terepgyakorlatra  indultak  a Tisza 
eredetéhez.  Itt  nemcsak  a Tisza  hely-nevëinek  a  feljegyzésére  ke-
rült  sor,  hanem  jelentős  nyelvjárási  és  népköltészeti  anyagot  is  
rögzítettünk. 

Szakaszonként  végeztük  a  gyűjtést.  Az  első  szakaszon  együtt  
voltunk mindannyian (az eredettől Kőrösmezőig). Innen kisebb cso-
portokra  osztódtunk.  Balogh  Lajos  tanár  úrral  a Fekete-Tisza  fo-
lyásátkövettük  Kőrösmezőtől  Szvidovecig.  MajdTiszaborkút(Kva-
szi)  és  Bálin  után  a  Fehér-Tisza  folyását  kísértük  Vidricskán  és  
Rosztokán  (Nyilas)  keresztül  Rahóig,  ahol  a  két  folyó  egyesül  és  
Tiszaként  hömpölyög  tovább.  Rahó  határától  Berlebás  (Kosztiliv-
ka) faluig  mentünk.  

A  gyűjtést  tősgyökeres  lakosok  körében  végeztük,  olyan  szemé-
lyeket kérdeztünk,  akik jól  ismerik  a határt (pásztorok,  földműve-
lők,  mezőgazdászok,  gátőrök,  halászok  stb.).  Vegyes  lakosságú  te-



lepülés  esetében  párhuzamosan  felgyűjtöttük  a  neveket  mind  a  
magyar,  mind  a nem magyar  adatközlőtől  is.  

A  vízneveknél  különös  figyelmet  fordítottunk  a  folyó,  patak,  
holtág,  csatorna,  ér,  szárazér,  tó,  mocsár,  örvény,  szurdok,  hor-
gász-  és  halászhely  stb.  megnevezéseire.  Ezen  kívül  jegyeztük  a  
Tisza  melletti  különböző  földrajzi  megnevezéseket:  réteg,  legelők,  
füzesek,  erdők,  a  folyó  közelében  vezető  utak  elnevezéseit,  a  fo-
lyókhoz  kapcsolódó  létesítmények,  gátak,  hidak,  fürdőhelyek  ne-
vét. 

Bővebben az első szakaszon összegyűjtött névanyagról  szeretnék  
szólni  néhány  szót.  A megnevezéseket  a kiegészítő  megjegyzések-
kel  együtt  gyűjtőlapra jegyeztük  fel.  A gyűjtőlap  fejrészébe  az  or-
szág,  megye  (járás)  és a település  nevét  írtuk.  Ezen  kívül  még hét  
rovatot  tartalmaz  a gyűjtőalap,  melynek  1.  pontjába  a népi  nevet  
írtuk  az  adatközlő  kiejtése  szerint;  a  2.  pontban  a  térszínforma  
vagy  az objektum jellemzését  adtuk (sík, domb, magas part, gödör, 
lapály, híd, gát stb.); a 3. pont a művelési  ágat, jelleget  (rét,  legelő,  
szántó,  árterület  stb.)  tartalmazza;  a  4-ben  a  név  eredetére,  ke-
letkezésére  vonatkozó  népi  magyarázatokat  írtuk  (ha  volt  ilyen);  
az  5-ben  a  névhez  kapcsolódó  esetleges  mondákat,  történeteket,  
balladákat  stb. jegyeztük.  A  hatodik  rovatban  az  esetleges  régé-
szeti  ásatások  céljáról  és  eredményeiről  kellett  volna  írnunk,  de  
sajnos  a helybeliek  nem emlékeztek  ilyesmire.  A hetedik  pont  tar-
talmazza az esetleges egyéb észrevételeket. A gyűjtést  sajátkezűleg 
rajzolt térképvázlat segítségével  végeztük, amelyet a későbbiek  so-
rán egyeztettünk hivatalos hegy-  és vízrajzi  vagy politikai  térkép-
pel.  Néhány  példa  az  összegyűjtött  névanyagból:  

FEKETE-TISZA  falunév,  folyónév,  a Tisza jobb  oldali  mellék-
folyója, Rahónál  egyesül  a Fehér-Tiszával,  ne-
vét  sötét  árnyalata  miatt  kapta;  

LAZISCSINA  vagy  HAVASALJA,  falurész  (régen  önálló  falu  
volt) most Kőrösmezőhöz tartozik  közigazgatá-
silag; 

LAZISCSINA  vagy  MEZŐHAT  folyó,  a  Golovcseszki  és  a  Zá-
gonivec  patakok  összefolyásából  keletkezett,  a  
Fekete-Tiszába  Kőrösmezőn  balról  ömlik,  ma-
gyar  nevét a Mezőháti  Erdőgazdaságtól  kapta;  

SZTEBNA  pataknév,  A  Laziscsinába  (Mezőhát) jobbról  ömlik;  



REPEGÓ  folyónév  —  a  Tatár-hágó  felől  jön,  a  Laziscsinába  
jobbról  ömlik;  

ZIMIR  patak  —  a Laziscsina  mellékfolyója  balról;  
LOPUSÁNKA  folyó — balról  a Laziscsina  mellékfolyója;  
USZTYIRIKI  vagy  ÖSSZEFOLYÁS  a  Fekete-Tisza  és  a  La-

ziscsina  találkozása;  
HAVRILEC  patak,  de  a  legelőt,  a  réteket,  a  falurészt  is  így  

hívják, jobbról  ömlik  a Tiszába; 
VAJDAMENEC  patak — Kricsun falurész központjában,  balról  

ömlik  a  Fekete-Tiszába;  
KOCIBIV  patak  —  balról  a  Fekete-Tiszába;  
VOLOVEC  patak,  falurész  is, balról  a  Fekete-Tiszába;  
HRÁBLYA  vagy FARAKTÁR  lapályos rész, árterület, itt fogták 

ki a Tiszán  leusztatott fákat, a Havrilec  patak-
kal  szemben  volt,  ma  elhanyagolt  szemét-  és  
vashulladékgyűjtő  hely;  

SZVIDOVEC  pataknév,  falurésznek  a  neve,  hegynek  a  neve,  
jobbról  ömlik  a  Fekete-Tiszába;  

GROPINEC  patak  — jobbról  a  Fekete-Tiszába;  
TRICJÁTOK  MISZT  vagy  KÖZPONTI  HÍD  híd  a  Laziscsina  

folyó  felett,  nevét  a  Tricjátokot  azért  kapta,  
mert  30  krajcárt  kellett  fizetni  valamikor  az  
átkelésért;  a magyarok  most  Központi  hídnak  
hívják, mert a község központjában  van  és a fő 
üt  (Mira  út)  vezet  rajta  át;  

SZTUPNYÁNSZKIJ  MISZT  vagy  FAHÍD  híd  a  Fekete-Ti-
szán, betonból  készült,  a magyarok  a Fahíd  el-
nevezését  is  használják,  t.  i.  a  régi  híd  fából  
készült.  A  Fekete—Tisza  utcán  van,  mellette  
egy  malom  állt  régen,  s  az  ukrán  név  innen  
ered  (ступати) ; 

FEHÉR-TISZA  vagy  SZÖKE-TISZA  folyónév,  a Tisza  bal  ol-
dali  mellékfolyója,  Rahónál  egyesül  a  Fekete-
Tiszával, nevét  az adatközlők  azzal  magyaráz-
ták, hogy gyors folyása következtében  a meder 
kövein  elakadva,  megtörve,  szinte  habos  a fel-
színe,  fehéres-szökés  árnyalatot  kap  a  víz;  

VIDRICSKA  falu-  és pataknév —  balról  ömlik  a  Fehér-Tiszába;  



CÉRLINKA  vagy KIS-VIDRICSKA  ér, kis patak,  a Vidricskát 
táplálja jobbról,  s  egyesülve  vele  a  Fehér-Ti-
szába  ömlik;  

PAVLIK  pataknév, jobbról  a vasúti  híd  előtt ömlik  a  Fehér-Ti-
szába; 

MEDVEGYICA  falurész  és  pataknév  is,  a  Rahóra  vezető  utat  
keresztezi,  balról  ömlik  a Fehér-Tiszába  stb.  

Ez csak  egy kis része  annak  a névanyagnak,  amit  rögzítettünk.  
Hely-  és  idő  szűke  miatt  csak  a  víznevek  (hidronímák)  csekély  
hányadát  említettem.  A  hegyek,  dűlők,  mezők,  utak,  hidak  stb.  
neveit  majd későbbiekben  elemezzük.  

A felgyújtott  névanyag  elemzése  során  felfigyeltünk  arra,  hogy  
Kőrösmezőn  még  mind  a két  nyelven  ismerik  a  megnevezéseket,  
de  tovább  egészen  Rahóig  már  csak  az  ukrán  nyelvű  anyag  él.  
Rahótól  már  ismét találkozunk  kétnyelvű  megnevezésekkel.  

Véleményünk  szerint a Tisza helyneveinek  az összegyűjtése fon-
tos  és  felelősségteljes  feladat.  Nemcsak  azért,  mert  egy  nép  gon-
dolkodásmódjának,  lelki  világának  a  tükörképe,  hanem  a  név-
anyag  rögzítésével  az  utókor  számára  is  felbecsülhetetlen  értékű  
adalékkal  szolgálhatunk,  s  ami  nem  mellékes,  a névanyag  teszi  a  
nyelvek  és népek  közötti  kapcsolatok  tanulmányozását  is.  
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Balogh  Lajos  

A  magyar  nyelv  Kárpátalján  

Amióta  vendégtanárként  tanítok  az  Ungvári  Állami  Egyetem  
Magyar  Filológiai  Tanszékén,  sokan  kérdezték  már  tőlem,  hogy  
milyen  a  magyar  nyelv,  Kárpátalján,  a  kívülálló  szemével  nézve  
látok-e  különbséget  a  magyarországi  és  az  itteni  nyelvhasználat  
között.  A kérdezők  szavaiból  megfogalmazatlanul  is érződött  vala-
mi  olyasféle  gondolat, hogy  mi biztosan  nagyon  rosszul  beszélünk  
magyarul, meg sem közelítjük azt a szintet, amely  Magyarországon 
mindenki  számára  természetes.  

A kérdés lényegi  részére nehéz rövid és egyértelmű választ adni. 
Ha érzelmi  alapon  próbálkozunk  valamiféle magyarázattal,  akkor  
nem tehetnénk  mást, mint idéznünk kellene Ábrányi  Emilt,  Kosz-
tolányi  Dezsőt,  Sütő Andrást  és még  sokan  másokat,  akik  a költé-
szet és a próza művészi  eszközeivel  tettek vallomást az anyanyelv-
ről,  annak  kimondhatatlanul  nagy  közösségi  összetartó  erejéről.  
Mert  a kárpátaljai  magyar nyelv is  az itt  élő  magyarságnak  anya-
nyelve, amely mindenkiben  a legbensőségesebb emlékeket idézi föl, 
a gyermekkort,  a családot,  a szülőket  és a testvéreket,  azt  a falut, 
várost,  utcát,  ahol  születtünk,  ahol  iskolába jártunk. 

Ha kizárólag  szakmai, nyelvészeti  szempontból  akarjuk  megkö-
zelíteni  a kérdést,  akkor  röviden  azt  mondhatjuk,  hogy  általában  
olyan, mint minden más nyelvváltozat, bonyolult  struktúra,  amely 
területi  és társadalmi  szintekre tagolódik, működési  körét,  módját 
pedig  számos  belső  és  külső  tényező  határozza  meg.  Kárpátalja  
meglehetősen  nagy terület,  az  Ungtól  a Tisza fúrásáig  igen  válto-
zatos és archaikus nyelvjárásokkal találkozunk. Ungvár, Munkács, 
Beregszász  környéke  a  kelet-magyarországi  tájnyelvvel  van  ro-
konságban,  a Huszt, Técső,  Rahó körüli  falvak  pedig  inkább  a ro-
mániai  magyar  nyelvjárásokhoz  állanak  közelebb.  Természetesen  
számolnunk  kell  azzal  is,  hogy  a  különféle  népek  évszázados  
együttélés  során  igen  változatos  nyelvi  kölcsönhatás  alakult  ki,  
amely főként a szókészletet érintette, de kisebb mértékben a gram-
matikai  rendszer  egyéb  területeire  is kisugárzott.  Az  idegen befo-
lyás  fokozott  mértékben  fölerősödött  az  elmúlt  évtizedekben,  kü-



lönösképpen  akkor,  amikor  a  magyar  nyelv  elvesztette  az  állami  
életben  betöltött  hivatalos  funkcióját,  és kisebbségi  pozícióba  szo-
rult  vissza.  

Az  elmúlt  három  évben  különféle  kárpátaljai  kiadványokat  —  
újságokat,  folyóiratokat,  szépirodalmi  műveket  —  olvastam,  és  
megfigyeltem  a környezetemben  élő  emberek  mindennapi  nyelv-
használatát.  A  sztenderd  magyar  köznyelvtől,  a köznyelvi  norma  
által  előírt  szabályoktól  való  eltérésekről  alkalmanként  cédulákat  
készítettem, elsősorban  olyan jelenségekről, amelyek regionális jel-
legűek.  Ilyen  módon  állt  össze  ez  a  szójegyzék,  amelyet  most  a  
szélesebb körű  nyilvánosság  előtt  is  szeretnék  bemutatni.  

Nem  szabad  azonban  figyelmen  kívül  hagyni  a  válogatás  eset-
legességét.  Ebből  következően  nem  mondható  el  az,  hogy  ilyen  a  
kárpátaljai magyar nyelv. Közelebb áll az igazsághoz az, hogy ilyen 
is, mert azért nem mindenki  így  ír és így beszél  ebben  a régióban. 
Az  már  inkább  csak  technikai  kérdés,  hogy  a  szógyűjteményben  
nem különítettem  el  a különböző  eredetű  nyelvi  regionalitásokat.  
Ebből  a szempontból  szét lehetne  válogatni  több kategóriát:  a  táj-
nyelvi  és  a regionális  köznyelvi jelenségeket,  az  orosz  vagy  az  uk-
rán nyelv hatását tükröző jelenségeket,  a sajtó nyelvében  élő  zsar-
gon-  és divatszavakat  stb.  Úgy gondolom,  ezek  így  együtt  vannak  
jelen  a  nyelvben,  és  az  anyag  sem  olyan  bőséges,  hogy  részletező  
elemzésre  is  módot  adna.  

A közlemény  végén  kiemeltem  néhány hangtani,  alaktani,  lexi-
kális  és  mondattani  jelenséget,  amelyek  nagyobb  részben  inkább  
a  nyelvművelés  kérdéskörébe  tartoznak.  
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a  szovjet  nő  szellemi  potenciálja...  (KISZ  1990.  március  8.  1. oldal) 
állít  1. üzembe  állít  
által  1. délenáltal 
ankéta  'kérdőív,  nyomtatvány'  A  szomszédom  is  beadta  a  kár-

pótlási  igényét,  én  segítettem  neki  betölteni  az  ankét.át..  (é.b.)  
apaszt  1. elapaszt 
átcsinál 'átdolgoz'A  tervet  többször  átcsinálták,  mivel  kevés  föl-

det  utaltak  ki  az  építkezéshez.  (UH  1991.  okt.  26.  2.  oldal)  
-ba,  -ban  településnevekhez  kapcsolódva>  1978-ban  Bereg-

szászba  irányították  dolgozni  (KISZ  1991.  ápr.  13.  1. oldal);  Ti  leg-
alább  Ungváron  és  környékén,  és  főként  Beregszászban  meg  a  vi-
dékén  sokan  vagytok,  egy  tömbben  éltek  (BL  238.)  

bádog 'alumíniumból  készült pohár, bögre' Hozzad  csak  a  veder  
vizet,  majd  én  magasra  tartom  a beleket,  s  t.e  töltögeted  a  bádoggal  
bele  a  vizet.  (BI  107.) Vö.  ÚMTsz.  bádog,  

bánka  'öblös  befőttesüveg'  (é.b.)  
bárka  'deszkából  készült burok,  amelybe  a koporsót  a sírba  te-

szik' (ÚMTsz.)  ...vajon  tettek-e  föléje  fejfát,  padmalyt.  vagy  bárkát,  
ráírták-e  a  koporsójára...  (NZM  89.)  

beregújfalusi  1. -s i  képző  helynevekben  
bérfa  'a szekéroldal  felső, vízszintes  fája' ...néha  egy-egy  kíván-

csi szempár  lesett  át a bérfa oldalán...  (NZM 65.). Vö. ÚMTsz.  bélfa.  
betölt  'kitölt'  <nyomtatványt>  Betöltötték  már  az  évvégi  jelentés  

papírjait?  (é.b.)  



bitangjában hagy 'veszni hagy' Szakállék  bérelt házban  laktak,  
a  bútorukon  kívül  semmijük  sem  volt,  így csak  azt a kis  holmijukat  
kellett  bitangjában  hagyni  —  illetve  még  azt  sem.  (BL  32.)  

biztat  1. megbiztat 
biztosít  'ad,  rendelkezésre  bocsát'  A  zöldséget  és  a  gyümölcsöt  

a  hétvégi  telkekkel  rendelkező  munkások  biztosítják,  akik  ingyen  
adják  le  ide felesleges  termékeiket.  (UH  1991.  ápr.  20.  2.  oldal)  

bot  1. görbebot 
butélia 'palackos üveg5  ...hoz  bort,  adj  most,  bort,  összetöpörödve  

ücsörgött  a  butélia  mellett...  (NZM  31.)  
bútor  Van  új  székházunk,  és  új  butrunk  is  van.  A  régi  butrot  

eladtuk,  (é.b.) Altalános  a használata  a kárpátaljai  regionális  köz-
nyelvben.  Vö.  motor.  

cinke  Fr.  cinkét  fogott  az  orra  'taknyos  lett  az  orra'  ...Balázs  
Gyula  bátyámnak  cinkét  fogott  az  orra,  áttetsző  gyöngyként  reme-
gett  orra  hegyén  a  takony...  (NZM  109.)  

csanak  'pohár'  ...belül  a csanaknyi  bor  émelyítő  tüze  nem  mele-
gített...  (NZM  16.) Vö.  ÚMTsz.  csanak1  

csenget  'telefonál' csengess  ide,  ha szerencsésen  hazaértél!  (é.b.)  
Általánosan  elterjedt  a kárpátaljai  regionális  köznyelvben.  

csíkié  (valószínűleg  valamilyen  leves)  ...hányingerrel  néztem  a  
máskor  jöízü  ételekre,  nem  kellett  a  csíkié,  a  köménymagos  leves...  
(NZM  60.) Vö.  ÚMTsz.  csíkié,  

csinál  1. átcsinál 
darab  1. fadarab 
délentáltal 'délidőben' Az ágyban  megpihenünk,  s holnap  új erő-

re  kelve  majd  folytatjuk.  Inkább  kinn "maradunk  délenáltal  (ti.  a  
mezőn  BL)  (BI  99—100.)  

deszka  1. aljdeszka 
dicsérettábla  'dicsőségtábla'  H ova  diagrammát  rendeltek  az  

ötéves  terv  mutatóiról,  hova  vörös  anyagra  írt jelszót:  „Lendülete-
sebb  szocialista  versenyt!"  (Persze  oroszul),  hol  meg  dicsérettáblát  
akartak  csináltatni.  (BL  155—6.)  

dolgozik 'működik'  Ez a telefon  már  megint  nem dolgozik,  (é.b.)  
dolog  1. szó 
döntő  Az  ott  dolgozók  által  elkészített  v egy elemzésnek  döntő  je-

lentősége  van  a  leendő  termést  illetően.  (KISZ  1990.  márc.  8.  2.  
oldal).  Itt  is  divatszó  a sajtó  nyelvében.  



dúcsocsodik  1. kidúcsosodik 
együttes  1. munkaegyüttes 
-ékhoz  '-éknál'  Tegnap  voltunk  Zékányékhoz.  (é.b.)  
elad  <vmint vmire> 'elad  <vmint vmiért>' ...150  rubelre  adtunk  el  

magyar  újságokat...  (Ka  II.  évf,  23,  szám,  1991.  dec.,  10.  oldal)  
elapaszt  'elapad'  ...egyik  napról  a  másikra  elapasztott  a  tehe-

nünk...  (NZM  151.)  
élettartam  'életkor'  ...nem  kell  attól  félni  —  mint, a  magas  vér-

nyomásnál  —>  hogy  a beteg  várható  élettartama  megrövidül.  (KISZ  
1991.  febr.  9.  7.  oldal)  

elhivatott  volt  Аг  osztrák  Alpok  délvidékén,  Villach—Warm-
badban  került  megrendezésre  szeptember  27—28  között  az  a  kong-
resszus,  amely  az  Európában  élő  nemzeti  kisebbségek  helyzetét,  
gondjait,  terveit  volt  elhivatott  megtárgyalni.  (Ka  1990.  október,  I.  
évfolyam,  12.  szám,  4.  oldal)  

ekonfiskál 'elrekvirál'  ...a  lovakat  édesapám  negyvenhárom  vé-
gén  eladta,  nehogy  elkonfiskálják,  mint,  a  tizennégyes  háborúban...  
(NZM  34.)  

ellenőriz  1. leellenőriz 
ember  'személy'  (a  választással)  kapcsolatos  listákon  831.312  

ember  szerepelt...  a  szavazásban  757.354  ember  vett  részt.  (KISZ  
1990.  márc.  8.  1.  oldal)  

érkezik  'tud,  képes  vmit  megtenni'  Ez  ugyanis  ahhoz  vezetett  
hogy  azok  akik  a jegypénztárakban  nem érkeznek  megváltani  a  me-
netjegyeket,  a  vonaton  sem  tudják  azt  megtenni.  (KISZ  1991.  jan.  
12.  3.  oldal);  Hitler  már  nem  érkezett  bevetni  új fegyverét,  a  japá-
noknak  adta  át.  (BL  24.);  ...jóformán  körül  sem  érkeztem  nézni...  
(NZM  160.) (Az  öregekről  van  szó:)  Gyermekkori  emlékeikre  az  idő  
még nem érett  teljesen  fátylat  borítani...  (Illés Mónika: Magyar népi 
gyermekjátékok  és  mondókák  Beregdéda  községben.  Egyetemi  
szakdolgozat.  Kézirat.  Ungvár,  1992.  24.  oldal)  

esik  1. felesik 
falusi  1. -si  képző  helynevekben  
fadarab  '<a rétes> vége'  ...<a cigányasszonyok>  kikönyörögtek  egy-

egy  karéjt  a  karácsonyi  cipóból,  fadarabot  a  rétesből...  (NZM  32.)  
fee 'a tehén  első  teje borjazás  után'  ...úgy  húzta  ki  a  tehénből  a  

borjút,  fecet  főztünk,  jóllaktunk  belőle...  (NZM  97.)  
fektet  1. hangsúlyt  fektet  <vmire>  



felad  1. kérdést  ad  fel  
felcserközpont  'egészségügyi  központ'  Tavaly  például  négy  is-

kola,  öt  óvoda,  két  klub,  három  felcserközpont,  két  orvos  rendelő  és  
két  körzeti  kórház  átadása  maradt  el  a  területen.  (KISZ  1991.  ápr.  
17.2.  oldal)  

felesik 'elesik' Egy  mankóra  támaszkodó  nénikét  ellöktek  a  pult-
tól,  a  néni  felesett.  (UH  1993.  febr.  20.  4.  oldal)  

felhatványoz  'megsokszoroz,  felhalmoz'  Az  évtizedes  elnyoma-
tás, a felhatványozott  gazdasági  gondok,  a társadalom  és azon  belül  
az  egyének  szegénysége,  a jelenlevő  kilátástalanság  —  növelik  az  
intoleranciát.  (Ka  I.  évf.  12.  szám,  1990.  okt.  4.  oldal.)  

feljelentés  megy rá  'feljelentik'  —  Igen.  Feljelentés  ment  rád,  
Gábor.  —Rám?  Ugyan,  ne  beszélj  badarságokat.  (KV  159.)  

felszólal  'szerepel  vmilyen  műsorban,  előadást  tart  vmilyen  
rendezvényen'  Láttam,  tegnap  felszólaltál  a  televízióban,  (é.b.)  

felvesz 'felver'  ...mit  óbégatsz,  felveszed  az  egész  határt,  hallom  
így  is...  (esetleg  sajtóhiba?)  (NZM  63.)  

findzsa  'bögre'  ...nem  ad  egy  findzsa  tejet  sem...  (NZM  151.)  
fogad  1. vizsgát  fogad  
folyvást  'folyton'  A  pulya  se  tud  tőle  tanulni,  folyvást  a  rádiót  

bújja.  (KV  107.)  
gagó  'gólya'  —  És  mondja  csak,  gagónak  hívják  még  a  gólyát,  

édesanyám?  —  Gagónak  hát.  (KV  105.)  
görbebot  'kampósbot'  Gubája,  amelyet  nyáron  sem  vetett  le,  ki  

volt  akasztva  a  tornácon,  mellette  a görbebot.  (KV  167.)  
gramota 'elismerő  oklevél' (M. Takács Lajos) Minden  évben  gra-

motája  van,  vagy  mi az  istennek  hívják.  (KV  107.) M. Takács  Lajos  
szómagyarázat.  О  a  regény  új kiadásának  sajtó  alá  rendezője.  

grimánc  '?  gúnya'  ?nyaka'  ...folyvást  a  lába  közt  settenkedett  a  
macska,  próbálta  elkapni  a grimáncát.  Géza  bátyám...  (NZM  150.)  

guba  'meleg téli kabát'  Gubája,  amelyet  nyáron  sem  vetett  le,  ki  
volt  akasztva  a  tornácon,  mellette  a görbebot.  (KV  167.)  

hagy  1. bitangjában  hagy  
hangsúlyoz  1. kihangsúlyoz 
hangsúlyt fektet  <vmire> 'hangsúlyt helyez  <vmire>'Az  Ungvári  

Cipőgyárban  nagy  hangsúlyt  fektetnek  az új, korszerű  technológiák,  
berendezések  üzembe  állítására  (KISZ  1991.  ápr.  17.  3.  oldal)  

hatványoz  1. felhatványoz 



ha... úgy Ъа ...akkor' Ha a fegyveres  erők  vonatkozásában  ezeket  
az érveket  figyelembe  lehet  venni,  úgy a határőr-,  a belügyi,  a  vasúti  
csapatok  vonatkozásában  ezek  az  érvek  nem állják  meg  a  helyüket.  
(KISZ  1991. jan.  24.  4.  oldal)  

hídlás  'a  disznóól  deszkapadlózata'  ...<a  kacsák>  kikívánkoztak  
az  udvarra  szokás  szerint,  lesni  a disznók  moslékából  a hídlás  ré-
sein  át  lecsurgó  lágy  eleséget...  (NZM  147.)  

hívású  1. összehívású 
hivatott  1. elhivatott  volt  
hová  tepedül  'mi  lesz  vele'  Hová  tepedültünk  volna  nélküle?  

(KV  106.)  M. Takács  Lajos  szómagyarázata,  
-hoz  1. -ékhoz 
huzakodik  1. lehuzakodik 
irányt  vesz  Miután  irányt  vettünk  társadalmi  rendszerünk  

megújítására,  a szocialista  választás  keretében  valósítjuk  azt  meg.  
(KISZ  1990.  nov.  10.  1.  oldal)  Fordítás  oroszból.  Vö.  Nyelvművelő  
kézikönyv  I.  1031.  

jövedelmet  ad 'jövedelmet hoz' ...adott  nekünk  harmincezer  ru-
bel jövedelmet  ...  Riportalany  mondta.  (Ungvári  Rádió.  1990.  febr.  
14.) 

kancsi  'kancsal'  ...ijedten  pislogott  Elza.  a  kancsi  szemével...  
--(NZM  163.)  

kántál  'énekléssel  karácsonyt  köszönt'  ...szomszéd  a  szomszéd-
hoz  elment  kántálni...  (NZM  32.)  

Kári  'Karcsi'  ...hej,  Kári,  ki  van  ez  találva...  (NZM  163.)  
kárpátaljasi  1. -si  képző  helynevekben  
kenyér  1. vályogkenyér 
képez  A  csernobili  katasztrófa  kérdéseit  vizsgáló  bizottságban  

tartott  megvitatás  főbb  témáját  a csernobili  baleset  felszámolásának  
tudományos  biztosítása  képezte.  (KISZ  1993.  febr.  13.  1.  oldal)  

képződmény  'szervezet' Az  utóbbi  időben  területünk  egyes  tár-
sadalompolitikai  képződményeinek  képviselői  olyan  híreszteléseket  
terjesztenek  ... (KISZ  1991.  ápr.  17.  2.  oldal).  A  területi  pártbizott-
ság sajtóközpontjának  közleménye.  

kérdést  ad fel  <vkinek>  'kérdést  tesz  fel  (vkinek)'  ...kérdéseket  
adtak  fel  a  referálóknak.  (Ka  I.  évf.  12.  szám.  1990.  okt.  4.  oldal)  

kiad 'följelent' ...láttuk  Jakab  Zsigát,  két puskás  ember  kísérte...,  
kiadta  valaki  Zsigát...  (NZM  34.)  



kidúcsosodik  'kidudorodik'  ...édesapám  meztelen  felső  testtel  
ült a deszkán...,  hajoltában  kidücsosodott  a hátgerince...  (NZM  65.)  

kifordul  1. szó 
kihangsúlyoz...  Vaszil  Serehij,  a  RUH  országrészi  vezetőségé-

nek  tagja  megnyitó  beszédében  kihangsúlyozta,  hogy...  (KISZ  1990.  
nov.  10.  1. oldal); Az elmondottak  kapcsán  szeretném  kihangsúlyoz-
ni,  hogy...  (KISZ  1990.  jún.  10.  3.  oldal);  ...a  felszólalók  többsége  
kihangsúlyozta,  szükség  van  arra,  hogy...  (UH  1991.  ápr.  20.  2.  
oldal) 

kimenő 'szabad nap' Holnap  kimenő  lesz,  nem jövök  be  dolgozni  
(é.b.) 

kimenős  'szabadnapos'  (é.b.)  
kínál  rá  '<ételt>  kínál  vkinek'  ...megszokott  halk  hangjával  kí-

nálta  rám  az  ételt...  (NZM  70.)  
kivesz  '<fizetést>  fölvesz'  Elmegyek  a  rektorátusba,  kiveszem  a  

fizetésemet,  (é.b.)  
kivirított  'kinyílott  <virág>'  Tegnap  az  üzletben  nem  volt  kivirí-

tott  virág,  (é.b.)  
komoly  (az  üvegházi  munka)  az  ott  dolgozóktól  komoly  erőfe-

szítést  igényel.  (KISZ  1990.  márc.  8.  2.  oldal);  Én  csak  azt  tudom,  
hogy  a  litván  kormányban  komoly  közgazdászok  vannak.  (KISZ  
1991. jan.  14. 4.  oldal)  Fordítás  oroszból.;  ...biztos,  hogy  a  Latorca  
élővilága  komoly  kárt  szenvedett  (KISZ  1991. jan.  24.  3  oldal)  

konfískál  1. elkonfiskál 
kopera 'kooperatív  (szövetkezeti ) üzlet' Minden  kuncsaftot  meg  

kellett  becsülni.  Az  iskolások  hűek  voltak  a  koperához.  (BI  110.);  
Igaz,  hogy  tejet  mérnek  a  koperában,  de  az  isten  bírja  kivárni...  
(KV  107.)  

központ  1. felcserközpont 
köztudott,  hogy  (KISZ  1990.  márc.  15.  2.  oldal).  Igen  gyakori  

a  sajtó  nyelvében.  
krumplivájás  'a  krumpli  fölszedése,  betakarítás  a  szántóföld-

ről'  ...fáradékony  lettem,  maradtam,  krumplivájáskor  álltam  láb-
ra...  (NZM  140.)  

kutakodik  'tudakozódik,  érdeklődik  <vmi  iránt»'  ...a  csendőrök  
mihamar  kutakodni  kezdtek  Seresék  viselt  dolgaiban...  (NZM  35.)  

kutakodó  'kereső,  kutató'  ...mire  feleszméltem,  a  kutakodó  kis  
szörnyeteg  megtalálta  a  mellemet...  (NZM  69.)  



laci  'lacipecsenye'  Péterfalván  a  csárda  vezetője  így  válaszolt,  
amikor  megkérdeztük,  hogy  mit lehet kapni:  Gulyáslevest,  rántott  
húst,  lacit.  (é.b.)  

lé  1. csíkié;  savanyúlé  
lead  '<vizsgát> letesz'  Van  még  vizsgátok,  vagy  mindenki  leadott  

mindent?  (é.b.)  
leellenőriz  Hogy  helyesen  válaszoltak-e  vagy  sem,  azt  keddi  szá-

munk kézhez vétele után ellenőrizhetik le... (KISZ  1991. jan.  12. 8. oldal) 
lehuzakodik  'a lakásba  érkezéskor  leveti  a cipőjét, hogy  ne  vi-

gye be  a sárt'  Ugyan,  nem  kell  lehuzakodni,  hagyja  csak  a  cipőjét!  
(é.b.) Altalános  használatú  a kárpátaljai  regionális  köznyelvben.  

lopiban  'lopva'  ...anyám  utánuk  vetett  lopiban  egy  kis  eleséget...  
(NZM  33.)  

magadáni  'magán<építő>?' Felbontották  tehát  a szerződést  a  ma-
gadániakkal,  de az építkezés  ötlete fennmaradt.  (UH.  1991. okt.  26.  
1.  oldal)  

magánutas  'levelező  hallgató  az  egyetemen'  (é.b.)  
mán  'már' Arra  mán  ihatom  a  hideg  vizet.  (BI  286.)  
másvég  'a  falu  másik  vége'  A  bátyám  elment  a fiúkkal,  mi  lá-

nyok,  négyen-öten  együtt  indultunk  a  másvégre.  (BI  149.)  
megbiztat 'biztat' ...nemigen  szerettem  a büdös  belet  szaglászni,  

de  a  nagyanyám  megbiztatott...  (BI  108.)  
megnevezés  'árufajta'  Csapról  hozza  naponta  a  területi  posta  

kocsija  az  újságokat.  Egy-egy  megnevezésből  200—150  számot  hoz-
nak...  (Ka  1991.  dec.  II.  évf.  23.  szám,  10.  oldal)  

megpászol  'megtetszik'  ...megpászolt.  itt  az  élet...  (NZM  151.)  
megretirál  'meghátrál'  ...dehogy  is  retirât  meg  a fia  szemláto-

mást  erős  akarata  előtt...  (NZM  128.)  
megy  1. feljelentés  megy  rá  
mejj  'mell' Hogy  csilingeltek  a  kitüntetések  a  mejjin...  (BI  286.)  
menő  1. kimenő 
menős  1. kimenős 
mérleg  'nyilvántartás,  könyvelés'  ...ezek  a  kultikus  létesítmé-

nyek  átadandók  az  illetékes  községei  és  nagyközségi  tanácsok  mér-
legére.  (UH  1991.  okt.  26.  2.  oldal)  

milíciaőrnagy  'rendőrőrnagy'  Mint  azt  Ljudmila  Szkovrocova  
milíciaőrnagytól,  az  ügyben  folyó  vizsgálat  vezetőjétől  megtudtuk...  
(KISZ  1993.  márc.  13.  2.  oldal)  



mint  1. úgy...  mint  
mivel  'mert'  A  tervet  többször  átcsinálták,  mivel  kevés  földet  

utaltak  ki  az  építkezéshez.  (UH  1991.  okt.  26.2.  oldal);  ...nincs  hol  
tartanunk  a  zöldségféléket,  mivel  a pince  mindig  vízben  áll.  (UH  
1991.  okt.  26.  4.  oldal)  

monesolgat  'morzsolgat'  ...az  abrosz  szegélyét  moncsolgatta  uj-
jai  között...  (NZM  161.)  

motor  Vettünk  egy  új  motrot.  (é.b.)  Vö.  bútor,  
munkegyüttes  'munkaszervezet?'  A  sokszoros  használatú  ku-

ponok  forgalomba  hozásával  foglalkozó  területi  bizottság  ...  meg-
vizsgálta  a  munkaegyüttesek  kuponkiadással  és  rubelértékeléssel  
kapcsolatos  kérelmét.  (KISZ  1992.  febr.  15.  1.  oldal)  

nagyujjas  'nagykabát?'  ...elnyúlt  hangtalanul  a kiságyon,  aludt  
reggelig,  anyám  a  nagyujjast  terítette  rá...  (NZM  31.)  

-nál  '-hoz' Maximum  10 személy  ment  a lánynál...  (Nagy  Ange-
lika: Napjaink lakodalmi  szokásai Szürtén. Szakdolgozat.  1992.  17.  
oldal.  Kézirat.)  

nálunk  'hozzánk'  Minek  nem jössz  már  el  nálunk?  (KV  107.)  
nálunk zárva van  'bezártunk'  Fiatalember,  nálunk  zárva  van,  

jöjjön  egy  óra  múlva,  (é.b.)  A  fodrásznő  mondta  déli  záráskor,  je-
lezve,  hogy  már  nem fogadunk  több  vendéget,  

nevezés  1.  megnevezés 
nyer  1. alkalmazást  nyer  
orr  1.  cinke 
óvópedagógus  'óvónő'  Ovópedagógusok  köszöntése.  (Újságcím.  

KISZ  1992.  márc.  4.  4.  oldal)  
őrnagy  1. milíciaőrnagy 
őszön 'ősszel' ...s ahogy  ezzel  megvoltunk,  anyám  előadta,  milyen  

ruhát  kapunk  az őszön,  majd abban  megyünk  látogatóba.  (BI  101.)  
összehívású A  huszonegyedik  összehíváséi  területi  tanács  hete-

dik ülésszakának  határozatát  Kárpátalja  státusáról  a független  Uk-
rajna  kötelékében  felemás  megoldásnak  tekintjük...  (UH  1991.  okt.  
15.  1.  oldal)  

padmaly  '?' ...vajon  tettek-e  föléje  fej fát,  padmalyt  vagy  bárkát,  
ráírták-e  a koporsójára...  (NZM  89.);  ...és  ahogy  a fagyott  föld  dü-
börögve  apadmalyra  hullott,  nekibuzdultak  a sírásók...  (NZM  108.)  

pálinka  1. pucupálinka 



papó  'nagyapa'  ...apai  nagyapám  nevét  adtam  neki,  Isten  nyu-
gosztalja  Pista  papát...  (NZM  72.)  

pára  'órapár,  2x45  perces  óra  az  egyetemen'  Fél  tízkor  párája  
lesz,  akkor  jön  be  Erzsike  néni  (é.b.)  

parancs  1.  'rendelkezés,  utasítás'  Parancs  jött  a  dékántól...  
(é.b.).  Fr. parancs  van rá  'utasítás,  rendelet  van  vmivel  kapcsolat-
ban'  ...miért  lett  volna  öröm  az  istenadta  termés,  be  kellett  szolgál-
tatni jó  részét  fillérekért,  parancs  volt.  rá...  (NZM  90.);  2.  'hivatalos  
kiküldetést elrendelő okirat' Kérjenek  parancsot  a dékáni  hivataltól  
a  nyári  praktikához,  (é.b.)  

pászol  1. megpászol 
pedagógus  1. óvópedagógus 
platt  'a tűzhely felső  vas lapja,  amelyre  főzéskor  az ételt  teszik'  

...szerettem  volna kinyújtani  a kezem  a forró  platt  fölé...  (NZM  160.)  
pluszol  'hozzáad'  A  felszámolt  kompeiizációs  összeget  a  betét-

könyvben  szereplő  összeghez  plusszolják.  (KISZ  1993.  febr.  18.  1.  
oldal) 

praktika 'szakmai  gyakorlat' Kimegyünk  praktikára.  Praktikán  
vagyunk.  (Ungvári  Rádió.  1990. febr.  10.) Riportalany  mondta.  Az  
egyetemen:  1. 'a  diákok  nyári  kötelező  terepmunkája';  2.  a  diákok  
gyakorló  tanítása  a  középiskolában'  

pucu  'csecsemő,  kisfiú  nemi  szerve'  ...incselkedett  vele,  beszélt  
hozzá, játékból  a pucuját  is bekapta,  csak  úgy  visongott  jókedvében  
Istvánka...  (NZM  73.)  

pucupálinka  'csecsemő  születésekor  az űjszülött  egészségére  a  
rokonok,  ismerősök  által  elfogyasztott  pálinka'  ...igyunk  az  újszü-
lött  egészségére,  hol  a pucupálinka...  (NZM  67.)  

pulya  'gyerek'  Örömöm?  Hát...  a  pulyában.  A  kislány  igen  jól  
tanul  ...A  pulya  se  tud  tőle  tanulni,  folyvást  a  rádiót  bújja.  (KV  
107.);  ...már-már  kiesik  belőlem  a pulya...  (NZM  61.)  

rá  1. feljelentés  megy  rá;  kínál  rá  
ráda  'ülés, tanácskozás  <többnyire  vmely  hivatalos  szervé>'  Hol-

nap  ráda  lesz  az  egyetemen,  ott  kell  lennem,  (é.b.)  
rédia  'okmány?'  (Itt  a példamondatban:  'kézzel  írt névtelen  föl-

jelentés?) Azon  a  rédián  is  van pont.  Csak  azt  tintával  írták  bele.  
(KV  172.)  

remont  'javítás'  Csináltunk  rajta  egy  remontot.  (Ungvári  Rádió.  
1990.  febr.  14.)  Egy  nagyszőlősi  riportalany  mondta.  



retirál  1. megretirál 
rocska  'fejőedény'  ...kutya  baja  se  volt  a  tehénnek,  leadta  a  tele  

rocska  tejet...  (NZM  152.)  
sajtószerv  'újság,  napilap'  Befejezéséhez  közeledik  az  előfizetés  

a  területi,  a köztársasági  és  más  sajtószervekre.  (UH  1992.  okt.  31.  
4.  oldal)  

savanyúlé  'valamilyen  leves'  ...meglátogattak  a  gyermekágy-
ban,  elhozták  a kötelező  köménymagos  levest,  savanyúlét,  oltott  te-
jet,  tejbekását,  fánkot...  (NZM  69.)  

-si  képző  helynevekben  beregújfalusi  'beregújfalui'  A  minap  
korhol  egy  kedves  beregúfalusi  tanárnő.  (Ka  1991.  ápr.  II.  évf.  7.  
szám,  3.  oldal);  kárpátaljasi  'kárpátaljai'  (Ungvári  Televízió,  ma-
gyar  nyelvű  adás.  1993. jan.  18.) Riportalany  mondta.  

spór  'tűzhely'  ...a  spór  meg  az  ajtó  közt  álltam...  (NZM  160.)  
szeker  'szekér'  Béla  azon  a  szekeren,  amelyen  1938 őszén  az  új  

magyar  határ  felé  a  Szakáll  és  a  Gerlóczy  család  együtt  tette  meg  
a  keserves  utat,  nem  volt  ott.  (BL 29.) Valószínűleg  nem  sajtóhiba.  
L.  még:  tehen.  

szerv  1.  sajtószerv  
szesszió  'beutazási  időszak  az  egyetemen,  amikor  a  levelező  

hallgatók hosszabb ideig — kb.  egy hétig is — órákrajárnak'  (é.b.)  
szó  Fr.  kifordul  a  szóból  a  dolog  'szóba  kerül'  ...vártam,  hogy  

eljönnek,  kifordul  a  szóból  a  dolog,  de  Irmát  kivéve  nem  jöttek...  
(NZM  70.)  

szólal  1. felszólal 
szólító  'halánték'  András  sógor,  nekem  úgy  fáj  a  fejem.  Majd  

szétszakad  a  szólítom.  (BI  180.)  
szubjektum  'szervezet'  ...a  gazdasági  tevékenységet  folytató  

szubjektumokat  mentesítik  a  hitelkamatok  kifejezéséért  viselt  fele-
lősség  alól...  (KISZ  1992.  dec.  15.  1. oldal); Kárpátalján  1760  kül-
gazdasági  kapcsolatot  folytató  szubjektum  működik.  (KISZ  1993.  
jan.  12.  1.  oldal)  

tábla  1. dicsérettábla 
tartam  1. élettartam 
tehen  'tehén'  A  két  tehenen  túladtam.  (KV  107).  Valószínűleg  .  

nem  sajtóhiba.  L.  még:  szeker.  
tényező  'személy'  A  karácsonyi  népi  hagyományokkal  tűzdelt  

programot  Márton  István  zeneszerző,  Balogh  Klára,  Viktor  Telics-



ko; Petrto  Rák,  Oreszt  Scserbátij  ismert  kulturális  tényezők  és  sokan  
mások  készítették.  (UH  1991. jan.  12.  2.  oldal); A  bizottság  ragasz-
kodik  ahhoz,  hogy  elsősorban  olyan  történelmi,  irodalmi  tényezők-
ről  nevezzenek  el utcákat,  akik  valamilyen  módon  kapcsolatban  áll-
tak  Beregszásszal.  (KISZ  1992.  febr.  15.  6.  oldal)  

tepedül  1. hová  tepedül  
terén javaslatot  dolgozott  ki  három  normatív  dokumentum  te-

rén...  (KISZ  1991. jan.  24.  4.  oldal)  Fordítás  a  Trudból.  
terjedelem  'volumen,  mennyiség'  1990-ben  csökkent  az  állati  

termékek  előállításának  terjedelme.  (KISZ  1991.  febr.  6.  5.  oldal)  
tőle  'nála'  Dezső  egy  évvel  idősebb  tőle.  (UH  1991.  jan.  12.  1.  

oldal) 
tölt  1. betölt 
tudakolózik  'érdeklődik'  ...megpróbáltunk  tudakolózni,  történt-e  

azóta  valamilyen  változás.  (KISZ  1991.  dec.  17.  8.  oldal)  
tudott  1. köztudott,  hogy  
tündelevény  'denevér'  — A  denevért  meg  tünde lev ény пек  (hív-

ják  BL)?  —  Annak.  (KV  105.)  
úgy  1. ha...  úgy  
úgy  ...mint  Ennek  ellenére  a  természetvédők  nem  tartják  lehe-

tetlennek,  hogy  kártérítési  igénnyel  lépjenek  fel  úgy a  magyarorszá-
gi,  mint  a  szlovákiai  vízügyesek.  (KISZ  1991. jan.  24.  3.  oldal)  

újfalusi  1. -si  képző  helynevekben  
ujjas  'kiskabát'  ...nesze jányom,  vedd  magadra,  ezt  el  tudom  ke-

rülni,  olajfoltos  ujjast  adott  a  kezembe...  (NZM  21.)  L.  nagyujjas,  
utas  1. magánutas 
utcán  „utcában'  Beregszászon  a  Széchenyi  utcán  Szilveszterkor  

egy  rendkívül  elegáns  valutás  üzlet  nyílt.  (KISZ  1993. jan.  14.  2.  
oldal) 

üzembe  állít  'üzembe  helyez'  Az  Ungvári  Cipőgyárban  nagy  
hangsúlyt  fektetnek  az  új,  korszerű  technológiák,  berendezések  
üzembe  állítására  (KISZ  1991.  ápr.  17.  3.  oldal)  

üzgérel  'hajt,  hajszol'  ...<a  cigányok>  felügyelőfélék  lettek,  kigú-
nyolták,  üzgérelték  a  magyarokat...  (NZM  33.)  

vájás  1. krumplivájás 
vályogkenyér  'tégla  alakúra  sütött  fekete  kenyér'  ...kilenc  ru-

belt  fizettünk  a parasztnak  egy  mázsa  búzáért,  egy fekete  vályogke-
nyér  meg  a  duplájába  került.  (KV  183.)  



vég  1. másvég 
vesz  1. felvesz;  irányt  vesz;  kivesz  
vet  '<krumplit>  ültet' Krumplit  vet.  (é.b.)  
virított  1. kivirított 
vizsgát  ad  'vizsgázik'  (é.b.)  
vizsgát  fogad  'vizsgáztat'  Holnap  megyek  Csapra  fogadni  a  

vizsgát,  (é.b.)  
volt  1. elhivatott  volt  
zárva  van  1. nálunk  zárva  van  

*  *  #  

birtokos  szerkezet halmozása:  Ivan  Hercnek,  a  Kárpátontúli  
Erdőipari  Vállalat  Bérlői  Szervezete  Vezetősége  elnökének  is  bőven  
kijutott  volna  belőlük.  (KISZ  1991. jan.  12.  2. oldal);  Ukrajna  Füg-
getlen  Szakszervezetei  Szövetsége  Tanácsának  nyilatkozata  (uo.);  
Tegnap  Ungváron  a  területi  tanács  üléstermében  megkezdte  mun-
káját  a Moldva  Köztársaság  és  Ukrajna  nyugati  területi  pártbizott-
ságai  képviselőinek  tanácskozó  szemináriuma.  (KISZ  1991.  febr.  
15.  1.  oldal);  ...állítsák  össze  a  közoktatási,  egészségügyi  és  műve-
lődési  intézmények  anyagi  bázisa  megszilárdításának  ötéves  komp-
lex  terveit...  (KISZ  1991.  ápr.  17.  2.  oldal)  

e-zés  (csak  néhány  kiragadott  példa):  csecs,  ...követelőzik  a  kis  
muszka,  magyar  csecset  kíván...  (NZM  65.); csecses,  ...közben  el-el-
mentem  a csecses  cserépkorsóval  a  Méneskútra...  (NZM 62.);  csend,  
Csendben  lezajlott  a  temetés.  (KISZ  1991. jan.  5.  5.  oldal);  csenget  
'telefonál'  (é.b.);  cseppség,  ...ölében  a  fehér  vászonba  bugyolált,  
szüntelenül  síró-vartyogó  cseppség,  az  én gyermekem...  (NZM  64.);  
felkeres,  Másnap  reggel  felkerestem  az  énekkar  vezetőjét.  (KISZ  
1991. jan.  5.  5.  oldal); felriad,  Késő  délután  riadtam  fel.  (uo.);  fel-
vétel,  Új  emberek  felvétele  egyelőre  szükségtelen,  (uo.); felső,  Csak  
a  felső  udvarra  jutottam  el.  (uo.)  gyenge,  ...gyenge  szívű  ember...  
(uo.);  repül,  Várnába  repülünk...  (uo.);  veder,  Hozzad  csak  a veder-
vizet...  (BI  107.);  veresedik,  ...én  elveresedtem...  (NZM  169.)  

idegen  szavak halmozása  ...a  totalit.ari.kus rendszerek  szigni-
fikáltak  degradálták  a gazdaságot,  a  társadalmat...  (Ka  1990.  ok-
tóber,  I.  évfolyam,  12.  szám,  4.  oldal)  



idegen  szó  hibásan  konglomerátum  'konglomerátum'  ...az  
Össz-Európa  egyetlen  homogén  konglomerátus  lesz...  (Ka  1990.  ok-
tóber,  I.  évfolyam,  12.  szám,  4.  oldal); grénium  'grémium'A  rend-
szeresen  ülésező  gréniumnak  a  TIB  ad  majd  otthont,  (uo.  8.  oldal)  

igekötő hátravetése esik  ki, ...a könyvek  is ott maradtak,  aztán  
egyet-egyet  kaptak  kölcsön  a szomszédoktól,  de  az  is esett  a  kezük-
ből,  nem  volt  türelmük  hozzá.  (BL  35.);  halok  meg,  Olyan  szomjas  
vagyok,  hogy  halok  meg.  (é.b.);  szakad  le,  Olyan  fáradt  vagyok,  
hogy  szakad  le  a  kezem,  (é.b.)  

iktelen  ige ikes ragozásban  (vagy  alanyi  ragozás helyett  tár-
gyas  ragozás?)  szaladgálhassam,  Visszavágytam  (ti.  a  szülőfalum-
ba BL), hogy  újra mezítlábason  szaladgálhassam  az árkok  partján,  
hogy  unokatestvéreimmel  a falu  határában  kiülhessünk  a  szöges-
drótba  torkolló  út kőhídjára  álmokat  szövögetni.  (Ka  1990.  október,  
I.  évfolyam,  12.  szám,  3.  oldal)  

kötöhangzó  befőttöt 'befőttet' Nem  tudok  elrakni  egy  kis  befőt-
töt,  nincs  celofánpapír  az  üvegekre.  (KV  109.)  

mondatszerkesztési  hiba  De  még  ma  sem,  amikor  ismerjük  
az  október  utáni  időszak  tévedéseit  és  tragédiáit,  nem  tagadhatja  
senki,  hogy  forradalmunk  rányomta  bélyegét  az  évszázad  törté-
netére...  (KISZ  1990.  nov.  10.  1.  oldal)  

névelőhiány  Vagyis  úgy gondoljuk,  ez  utóbbi  se tartozzon  Szov-
jet  Kommunista  Párthoz.  (Ka  1990. október,  I. évfolyam,  12.  szám.  
10.  oldal);  ...leégett  a Zeneművészeti.  Szakközépiskola,  és  gyerekek-
nek  nincs  hol  tanulni,  (uo.)  

ö-zés?  csöszd  meg  'cseszd  meg5 ...csöszd  meg  az  angoljaidat,  fa-
kadt  ki  édesapám...  (NZM  57.)  

szórend  ...mit  ők  akarnának...  (Ungvári  Rádió  1990.  febr.  12.)  
Riportalany  mondta.  

terjengősség  így  lehet  dióhéjban  minősíteni  Huang  Wen-hsien  
expozéját  is,  aki  az  ENSZ  véleményét  és  álláspontját  vitte  a  kong-
resszus  terítékére  (Ka  1990. október,  I. évfolyam  12. szám, 4.  oldal);  
őket  —  mármint  a Nyugat  szakértőit. — a  nemzetiségi,  vetületben  a  
nagyszámú  menekültek  és kitelepültek  foglalkoztatják...  (uo.); Jurij 
Jurtin  körzeti  megbízott,  aki  az  ügyeletes  feladatát  töltötte  be  az-
nap,  nyomban  felismerte  a jármű  vezetőjét.  (KISZ  1990. nov.  10.  2.  
oldal) 





IRODALOMTÖRTÉNET 



Gortvay  Erzsébet  

Mikszáth  és  az  orosz  irodalom  

Puskintól  Gorkijig  nincs  olyan  jelentősebb  képviselője  a  világ-
irodalmi  rangú XIX.  századi  orosz realizmusnak,  akinek  ne  akad-
nának magyar követői, hódolói, lelkes népszerűsítői  az utóbbi  évek  
tanulmányai  tükrében. Az intenzív kapcsolatkutatás  révén  számos  
olyan  rejtett  adat  került  az  utóbbi  időben  napvilágra,  amely  új  
szempontból  értelmezve,  más tényekkel  összefüggésbe hozva felfe-
dezésekhez vezethet a fehér foltokkal még mindig ékes mai  magyar 
Mikszáth-kutatásban  is.  

Mikszáth  Kálmán  orosz  kapcsolatairól  nem  sokat  tud  az  iroda-
lomtörténet.  Rubinyi  Mózes  1947-es  Orosz hatások  Mikszáth  mű-
veiben c. tanulmányán kívül, melynek több tételéről derült ki azóta 
az  erőltetettség  vagy jóhiszemű  belemagyarázás,  csak  elvétve  ta-
lálunk Mikszáth  orosz ihletőire  vonatkozó  utalásokat  a  századvég  
és  a  századforduló  irodalmi  problémáival  foglalkozó  írásokban.  S  
ezek közül is kevés állja ki  az ellenőrzés  próbáját. Az öregek  c. két 
Mikszáth-novella  egyikének  és a „Veréb Pál traktában"  c. elbeszé-
lésnek  a  komolyabb  szembesítése  Gogol  Régimódi  földesurak,  il-
letve  a  Holt  lelkek  megfelelő  részletével  azóta  kiderítette,  hogy  
vagy  közismert  világirodalmi,  vagy  népköltészeti  vándormotívu-
mok  véletlen  összecsengéséről  van  szó,  amelyeknek  a  feltárása  
nem  visz közelebb  Mikszáth  orosz  irodalmi  kötődéseinek  a megis-
meréséhez. 

A  mikszáthi  mesemotívumok  orosz  analógiáinak  a  könnyen  
zsákutcába  vezető  keresésénél  első  tekintetre járhatóbbnak  tűnik  
az  az út,  amelyet  maga  Mikszáth  lát  el  az orosz  irodalom  felé  mu-
tató  nyilakkal.  Korai  volna  viszont  nagyon  megörülni  az  olyan  is-
merősként  hangzó  címeknek  a  Mikszáth-művek  tartalomjegyzé-
kében,  mint  például  a  Dzsentri  fészek  vagy  a  Meghalt  lelkek.  Az  
egyetlen  kézzel fogható bizonyság, amelyet leszűrünk  belőlük  Mik-
száth  orosz  olvasmányélményeit  illetően,  hogy  valószínűleg  tudo-
mása  volt Turgenyev  és Gogol  hasonló  című  műveinek  létezéséről.  
Hiábavaló fáradság volna azonban Mikszáth „Dzsentri  fészké"-nek  
a nyomait keresnünk. A puhányságra, finomságra,  életidegenségre 



nevelő,  ápolt, gondozott,  fészek-hangulatú  orosz  nemesi  kúriának  
legfeljebb  a  karikatúráját  találjuk  Mikszáth  elbeszélésében  Ger-
gelypusztán,  ahol  „a kert  végképp  el  volt hanyagolva,  laboda,  mu-
har,  zsálya  verte  fel  a  virágpadokat,  a  líceumtövis  és  vadbokrok  
elhatalmasodtak.  Elállta  az  utakat  a  bozót,  vadkomló  befonta  a  
bozótot".  Ebből  a környezetből  nem  nőhetnek  ki  széplelkű  Lavrec-
kijek,  akik  keserű  feleslegességtudattal  tengetik  üresnek  érzett  
életüket.  A gerelyi  kastélyt  nősülés  idejére  egymásnak  szép  sorjá-
ban  átengedő  magyar  Boróthok  nagyon  is jól  feltalálják  magukat  
koruk  és  szerény  anyagi  körülményeik  között.  Nekik  nincsenek  
magasabb  rendű  lelki,  szellemi  igényeik,  s eszményük  is  csak  egy  
van  —  a mások  zsebéből,  munka  nélkül  élni.  „Svihákok,  nagy  svi-
hákok" —jellemzi  őket  számadójuk,  a  süket  Antos.  

A „Dzsentri  fészket" Mikszáth  1885-ben  írta, miután  a „Nemesi 
fészket" már  1862-ben  olvashatta  magyar  fordításban.  S hogy  va-
lóban olvasta is, több más Turgenyev fordítással  együtt,  arról  meg-
bízható,  első  kézből  származó  értesüléseink  vannak.  Maga  Mik-
száth  vonatkozik  „írói  arcképek"  sorozatában  több  helyütt  is  
Turgenyevre,  mint  a  Magyarországon  mindenki  számára  ismert  
orosz  példára.  „Mikor  a  hóhért  akasztják"  c.  1893-as  merészen  
támadó, gunyoros  Gyulai  portréjában  egy Turgenyev-hős  ürügyén  
mondja  el  a félelmetes,  vele  állandóan  haragot  tartó  kritikus-dik-
tátorról  a következőket:  „Bizonyára  nem  rossz  ember  Gyulai  Pál  
sem,  de  elég  eszes  arra, hogy  tekintélyt  csak  félelem  árán  szerez-
het".  1905-ben  írott bevezetőjében  pedig  így  méltatja  Tolnai  Lajos  
egyik  korai  elbeszélő  művét:  „Egy  Turgenyev  erejét  sejteti  a  22  
éves  Tolnaiban".  Ennél  is  többet  mond  az  az  1882-es  feleségéhez  
intézett  levél,  amelyben  „a földi  rafinírozottabb,  legtanultabb  em-
berének"  nevezi  Turgenyevet,  aki  saját beismerése  szerint  úgy  ol-
vas, hátha  talál  benne  „valami  meglepő  szépséget,  amiből  maga  is  
tanulhat".  Éppen  ezért  meglepő,  hogy  a  legkisebb  Turgenyev-ha-
tást  a  századforduló  magyar  elbeszélői  közül  éppen  Mikszáthnál  
és  a  hozzá  olyan  közel  álló  Tolnainál  találjuk.  Kategorikusan  fo-
galmazott  és  következetesen  betartott  művészi  elv-e  vajon  Mik-
száthnál,  hogy  akiért  rajong  azt  nem  utánozza?  Ezt  aligha  állít-
hatjuk, ismerve Mikszáth  sokszor hangoztatott rokonszenvét Jókai 
iránt és romantikus meseszövési  módját, amelyet különben  Gyulai  
állandóan  kárhoztatott  mindkettőjüknél.  Vagy  gondoljunk  az  



összefüggésre  Mikszáth  krónikaszerű  anekdotikus  előadásmódja,  
amely éppen  egy lépéssel  maradt  el mindig  a korszínvonal  mögött,  
és  két  angol  történetíró  —  Maculay  és  Carlyle  —  iránti  rajongá-
sára.  „Elbeszélni  nem  a regényíróktól  tanultam, hanem  a két  tör-
ténetírótól  és a magyar paraszttól" nyilatkozta  1904-ben  „Legked-
vesebb könyveim"  c.  emlékezésében.  

Ugyanezt  az írást különben  így folytatja: „Még  egyetlen  regény  
rázott  meg:  „Raszkolnyikov"  Dosztojevszkijtől.  De  azt  már  későn  
olvastam.  Öreg  fa  voltam  már  akkor,  aki  nem  nőhet  másként".  

Nem  tudhatjuk  pontosan,  mikor  ez  a  későn.  A  „Bűn  és  bünhő-
dés"-t  1888-ban  adta  közre  magyar  fordításban  Szabó  Endre,  aki  
Mikszáth  legközelebbi  baráti  köréhez  tartozott.  A  realizmus  első  
nagyobb  térhódítását  jelző  Mikszáth-regény,  a  „Beszterce  ostro-
ma"  pedig  1895-ben  jelenik  meg,  s  csak  utána  jön  a  szatirikus,  
leleplező  művek  sorozata,  amelyek  közül  nehéz  volna  bármelyikre  
is  ráfogni  a  Dosztojevszkij-hatást.  Valóban  úgy  lenne,  ahogy  az  
író fogalmaz? — „Ha pályámon  végigtekintek,  érzem, egészen  más-
féle  író lettem  volna, ha  olvasmányaim  történetesen  más  sorrend-
ben  következtek  volna".  

Köztudott  irodalomtörténeti  igazság,  hogy  amikor  egy  író  a he-
lyétkeresi kora irodalmi folyamatában, nemcsak  a példaképeit  vá-
lasztja meg, akikhez életábrázolásában  igazodni  óhajt, hanem min-
denekelőtt  kijelöli  az  életnek  azt  a  területét,  amelyet  ábrázolni  
kíván.  Mikszáth  számára  az  irodalommá  formálható  életanyagot  
a kiegyezés kori  Magyarország  szolgáltatta.  Egy  szemfényvesztés-
ből élő, a halálra ítélt világ, amelyben  menthetetlenül  eltorzul  min-
den  szép, nagy  és nemes.  Mikszáth  nagyon jól  tudta, hogy „az  em-
bernek  nemcsak  a  sorsát  gyúrják  át  a  viszonyok,  hanem  az  
agyvelejét  is",  s  idejében  belátta  azt  is,  hogy  a Turgenyev-  vagy  
Tolsztoj-vonal  követése  a nemességábrázolásban  a századvég  ma-
gyar körülményei  között önáltatás, szép hazugság volna.  Lelkesed-
hetett  Mikszáth,  mint  olvasó  a  nagy  orosz  elődökért  és  kortársai-
kért,  magyar  íróként,  aki  hamisan  vallani  és  félrevezetni  nem  
akart,  csak  azt mutathatta,  amit  maga  körül  látott.  És  Mikszáth,  
ha nem  is csinált programot  a saját kora  és a Turgenyev-regények 
világának  ellentétes ábrázolásából,  mint  Krúdy,  nem is ködösít,  és 
semmiképpen  nem utánoz. Még azokban  az esetekben  sem, amikor 
mint  a  „Hivatalos  észjárás"  vagy  a  „Haszonbérlő  koromból"  c.  el-



beszéléseiben  meg  sem  próbálja  leplezni  alapötletének  orosz  
származását. Gogol Köpönyeg-ének  mikszáthi  változata, a haszon-
bérbe  vett bunda kacagtató-könnyeztető  története,  vagy  a Doszto-
jevszkij-elbeszélésböl  merített  krokodilus,  gyomrában  a  szeren-
csétlen  pesti  kishivatalnokkal  jellemzően,  tipikusan  a  magyar  
valóság  attribútumait,  az  író  korában  abszurd  viszonyait,  lehető-
ségeit és lehetetlen  társadalmi  rendjét tükrözik, amelyekkel  szem-
ben  Mikszáth  tehetetlen  volt.  Ezt  a  tehetetlenséget  ismeri  be  ke-
serű-fanyar őszinteséggel, amikor azt állítja, hogy öreg faként érte 
őt  az orosz hatás, nem  tudta  már koronáját  másként alakítani.  Ez  
a  korona  azért  korona  lett  mégis.  



Vaszócsik  Vera  

A  magyar  irodalomtörténet  
középiskolai  és  egyetemi  oktatásának  problémái  

Kárpátalján  a  Területi  Pedagógus-továbbképző  Intézet  adatai  
szerint  jelenleg  88  magyar  iskola  van.  Ezek  közül  magyar  tan-
nyelvű iskola  55, vegyes magyar-ukrán,  magyar-orosz  iskola  pár-
huzamos  magyar  és  ukrán  vagy  magyar-orosz  osztályokkal  33.  
Ezek  közül  30  középiskolát  tartanak  számon,  a  többi  általános  
vagy  elemi  iskola.  Az  iskolák  száma  változó,  mert részben  fokoza-
tosan  visszatérnek  az  egy tannyelvű  iskolákhoz,  vagyis a  magyar-
lakta helységekben  újra  csak  magyar  iskola  működik,  részben  pe-
dig a kisebb településeken  indulnak  elemi  iskolák  — egyelőre  egy  
osztállyal. 

1945  előtt  a  területen  sokkal  kevesebb  iskola  működött  mint  
jelenleg.  A mai  iskola  mind  tartalmában,  mind funkciójában  meg-
változott.  Kezdetben  igen  csekély  számú  magyar  iskola  maradt  
fenn — zömük  az akkori jellegzetes  hétosztályos  iskola  volt,  ezek-
ből  fejlesztették  ki  az  ötvenes  években  a tízosztályos  középiskolá-
kat.  A  tízosztályos  iskolák  a  gimnáziumi  érettséginek  megfelelő  
program  szerint  működnek,  de  ebbe  beletartozik  az  elemi  iskola  
is, az első négy osztály után pedig az 5—10. (napjainkban  a 4—11.) 
osztály tananyaga differenciálatlanul, az általános és középiskolai 
tananyagot  nem  elkülönítve  tagolja,  a folytonosságot  tartva  szem  
előtt, az oktatás tartalmát.  Ez a rendszer maradt érvényben  a hat-
vanas évek iskolareformja után  is, amikor kötelezővé  vált előbb az 
általános,  majd  a hetvenes  évektől  a középiskolai  végzettség.  For-
mailag  a kötelező  középiskolai  végzettséget  ma  is  minden  iskola-
köteles tanuló megszerzi,  bár  az érettségi  bizonyítványok  belső  ér-
téke  és minősége  változó.  

A magyar tannyelvű iskolák  számára  az Ungvári  Egyetem  1963-
tól  kezdve  képez  magyar  nyelv-  és  irodalomszakos  tanárokat.  A  
hatvanas  években  évente  mintegy  20-20  hallgató  szerzett  diplo-
mát,  a  hetvenes  években  meginduló  levelező  tagozat  beindulása  
után  10-10  hallgató  kezdte  a tanévet  megfelelően  a  nappali  és a 
levelező  tagozaton.  Vagyis  a húsz fős létszám  megmaradt  évfolya-



monként,  de megfelezve.  1965-hen  lett  önálló  a. Magyar  Filológiai  
Tanszék.  A magyar  szakos  tanárok  képzésének  feladatát  e  kislét-
számú  tanszék  tanárai  látják  el  (Lizanec  Péter  professzor  —  tan-
székvezető,  nyelvész,  Horváth  Katalin  docens  —  nyelvész,  Györké  
Magdolna  asszisztens — nyelvész,  Gortvay  Erzsébet  docens —  iro-
dalomtanár,  Vaszócsik  Vera  docens — irodalomtanár.  A  tanszéken  
dolgoztak  még Zékány  Imre  docens,  nyelvész,  Fodó  Sándor  tanár,  
aki  ma  a  KMKSZ  elnöke.  Ezen  kívül  még  voltak  óraadó  tanárok  
is,  akik  részben  a  mi  végzőseinkből,  részben  a korábbi  pedagógus-
nemzedék  soraiból  kerültek  ki.  

Az  egyetemi  oktatás  rendszerében  a magyar  nyelv  és  irodalom  
tananyagának  elég  magas  az  évi  óraszáma:  kb.  400—450  órában  
kapják  a hallgatók  az alapvető  nyelvi  és irodalmi  ismereteket.  Eb-
be  az  óraszámba  beletartozik  nemcsak  a tételes  egyetemi  ismere-
teket  nyújtó  konkrét  nyelvi  és  irodalomtörténeti  anyag,  hanem  a  
speciális  kollégiumok  és  szemináriumok  anyaga  is.  Az  iroda-
lomelméleti  és  világirodalmi  tananyag  nem  tartozik  ebbe  az  óra-
keretbe,  bár  közülük  az  irodalomelméleti  bevezetés  és  az  iroda-
lomelmélet  szintén  a  tanszék  tanárainak  oktatási  feladata.  A  
világirodalmat viszont az erre szakosított tanszék tanárai  oktatták  
orosz nyelven.  így  a 400 óra lényegében  tisztán  a magyar  irodalom  
oktatásának  céljára fordíttatott. A minisztériumi  tanterv,  amely  a  
Magyar Filológiai Tanszék tantárgyainak  az órakereteit évről-évre 
szabályozza, ha nem  is jelentős  mértékben,  de mégis  módosítja  az  
évenkénti óraszámot. így a magyar irodalom történetének  oktatása  
különféle  óraszámban  folyik,  ez  eléggé  megnehezíti  mind  a  hall-
gatók,  mind  az  oktatók  munkáját.  Napjainkban  az  irodalmi  disz-
ciplínák  óraszáma  már  a  350—400  óra  között  ingadozik  az  öt,  il-
letve  hat  egyetemi  év  folyamán.  Ez  az  órakeret  nagyjából  a  
következőképpen  oszlik  meg:  70 óra jut  a folklórra,  50  a régi  ma-
gyar  irodalomra,  70  a  felvilágosodás  és  a  reformkor  irodalmára,  
120  óra  а XIX.  század  többi  szakaszának  irodalmára  s  mindössze  
100  óra  az  egész  huszadik  századi  magyar  irodalom  történetére.  
A  fennmaradt  óraszám  pedig  a  különböző  szakkollégiumoké  és  
szakszemináriumoké.  Ezek fő feladata az, hogy változó  témakörrel  
az  irodalomtörténet  egyes  szakaszainak  problematikus  kérdései-
nek mélyebb megismerését biztosítsák,  és részben  a helyi  irodalmi  
folyamat  fejlődéstörténetével,  részben  a  magyar-orosz,  magyar-



ukrán  irodalmi  kapcsolatok  történetével  ismertessék  meg  a  hall-
gatókat.  Az  utóbbi  három  évben  a  hallgatók  külön  tárgyként  ta-
nulják a mai magyar irodalmat. Véleményünk  szerint ezt a nagyon 
sokszínű,  szerteágazó  és  sokféle  kísérletezést  magába  foglaló  fo-
lyamatot nagyon  nehéz  megismerni  megfelelő  szépirodalmi  szöve-
gek  nélkül.  Általában  mind  az  iskolai,  mind  az  egyetemi  oktatás  
legfőbb problémája napjainkig az, hogy kevés a hozzáférhető,  meg-
vásárolható  szépirodalmi  mű. Vannak  olyan  írók, akiknek  a művei 
jó  ha  egy példányban  találhatók  a könyvtárakban,  vagy  csak  egy-
egy  művével  van  jelen  valamelyik  író.  Ennek  sok  oka  van.  Az  a  
nagyszámú segély, amely magyarországi  kulturális és tudományos 
szervektől  érkezik,  általában  olyan  könyveket  tartalmaz,  amelyek  
szükségesek  és mégsem jutnak  el  az iskolákba,  de még az  oktatást  
biztosító Magyar  Filológiai  Tanszékre  sem. Gazdag könyvtár  alap-
jait  rakta  le Magyarország  ezekkel  az ajándék-küldeményekkel  a  
Szovjet Hungarológiai  Központban, de — természetesen  — minden 
könyv  ide  sem juthat  el. A mai  irodalmi  alkotásokat  így  nagyjából  
személyes  kapcsolatok  útján  tudjuk  csak  beszerezni.  

Ahhoz, hogy  a kisebbségi  helyzetben  dolgozó magyar filológusok 
szakmai  felkészültségének  szintje  ne  csökkenjen,  elengedhetetle-
nül  fontosak  azok  a  szakmai  találkozók,  amelyek  szervezését  a  
magyarországi  tudományos  és  módszertani  központok  vállalják  
magukra.  A  tanárok  számára  nagyon  fontosak  a  módszertani  és  
az általános kulturális jellegű vándorgyűlések,  azok  a  posztgradu-
ális  formák,  amelyeket  a  nyári  egyetemek,  egyéb  pedagógus  to-
vábbképző  tanfolyamok  biztosítanak.  Az  utóbbi  években  ezeket  a  
lehetőségeket messzemenően  kihasználhattuk,  de az utóbbi  év ren-
dezetlen  államközi  pénzügyi  kapcsolatai  egyre inkább  megnehezí-
tik  az  olyan  nagyon  szükséges  találkozók  szervezését.  

Ami a konkrét iskolai  és egyetemi  irodalmi ismeretanyagot illeti, 
itt  is  elég  sok  megoldandó  probléma  van.  S  ez  nemcsak  ránk,  ki-
sebbségi  oktatási  intézményekre  vonatkozik.  Az  utóbbi  húsz-har-
minc  év tudományos  irodalmi  fórumai  és orgánumai  kialakítottak  
egy meghatározott, viszonylag tárgyilagos irodalmi értékrendet. Új 
ismeretek  propagálásához  elengedhetetlenül  fontos  egy  komo-
lyabb,  átfogóbb, szubjektivizmustól  mentes,  új  irodalmi  körkép  ki-
dolgozása.  S nemcsak  az új, a kortárs irodalomra vonatkozóan.  Az,  
hogy  a  kárpátaljai  iskolákban  milyen  mélyen  ismerik  meg  a  hu-



szadik századi költők közül Ady vagy Babits verseit, József Attilát, 
Illyés  Gyulát  vagy  Juhász  Ferencet,  végső  soron  a  helyi  iskolai  
oktatási  fórumoktól  függ, beleértve  a  tanfelügyelőségeket,  könyv-
kiadókat is.  Ezek az intézmények  csak  ritkán  veszik figyelembe  azo-
kat a tanácsokat és ajánlásokat, amelyekért hébe-hóba a tanszékhez 
fordulnak. Viszont az egyetemi  oktatás programjába sok esetben már 
nem fér bele például  Márai  Sándor vagy Nyíró József,  esetleg a többi 
kisebbségi  irodalom jelentős  képviselőinek  a  bemutatása.  

A klasszikus magyar irodalom  oktatásának  is megvannak  a ma-
ga problémái, bár ott már nyilvánvalóan  megvan  a történeti  távlat,  
a  több  évtizedes  aprólékos  kutatómunka  egységes  átfogó  eredmé-
nye.  A  kárpátaljai  magyar  iskolák  tantervei  viszont  még  ma  sem  
tüntetik  fel  Németh  László  munkásságát,  a  népi  írók  közül  csak  
Veres  Péter  és  Illyés  Gyula  szerepel  egy-két  művel,  sőt  még  a  
Nyugat első  nemzedékeinek  képviselői  közül  is csak Ady és Móricz 
kap  teret,  Juhász  Gyula  és  Tóth  Árpád  egy-egy  verse,  de  szinte  
szó  sincs Babits Mihály  vagy Kosztolányi  Dezső  életművéről,  vagy  
a Nyugat második  vagy harmadik nemzedékének  létezéséről.  S így 
nemhogy  az  irodalom  folytonosságáról  nem  esik  szó,  de  nem  is  
említik  a huszadik  századi  magyar irodalom  sokféle  stílustörekvé-
seit, főbb irodalmi  csoportosulásait.  

Az  az  igény,  hogy  a nemzeti  irodalom  legjavát  ismerjék  meg  az  
iskolások,  ütközik  azzal  a  törekvéssel,  hogy  „túl  ne  terheljék"  a  
tanulót.  S  ez  a  látszólagos  túlterheltség,  amely  napi  állandó  hât-
és  a  magyar  iskolákban  hétórás  tanítási  időt jelent,  végső  soron  
leszűkíti  a  nemzeti  irodalom  megismerésének  és  befogadásának  
lehetőségeit.  Aligha  akad  ma  iskolás,  sőt  még  egyetemi  hallgató  
is,  aki  egyáltalán  ismerné  Harsányi  Zsolt  vagy  Zilahy  Lajos  írói  
munkásságát,  Berde  Mária  vagy  Győry  Dezső,  Földi  Mihály  vagy  
Féja  Géza,  esetleg  Nyírő  József  vagy  Szenteleky  Kornél  írásait,  
vagy Füst Milánnak, Márai Sándornak, Zsigray Juliannának,  vagy  
Gulácsy  Irénnek  akár  csak  nevét  is.  S  hiába  is  beszélnénk  a  két  
háború  közötti  novella  mestereiről,  ha  még  az  egyetemi  kötelező  
tananyagból  ismert  Nagy  Lajos,  Kosztolányi,  Tamási  Áron,  Ter-
sánszky  írásait  is hiába  keresnénk  a  házi  olvasmányok  között.  

Úgy  érezzük,  szükség lenne  egy  olyan  átfogó  és széles  körképet  
adni mind az egyetemi, mind az iskolai  oktatásban,  amely lehetővé 
tenné  az irodalom iránt érdeklődő  nagyközönség  és az iskolák  szá-



mára  az  alaposabb  tájékozódást.  Nehéz  a kortárs  irodalmat  átfo-
góan  szemlélni.  De  talán  még  nehezebb  s méginkább  szükséges  a  
huszadik  századi  irodalom  értékrendjének  egy  újabb  felül-
vizsgálata,  amely  nem  kiszűrné  és  leegyszerűsítené,  inkább  ár-
nyaltabbá  és teljesebbé  tenné  a róla  kialakult  képet.  

Hogyan  lehetne  ezt  megvalósítani?  Talán  a  legelemibb  módon:  
csak  az esztétikai  értékeket figyelembe véve  és nem valamilyen  —  
minden  tárgyilagossága  mellett  is  —  önkényesnek  tűnő  érték-  és  
nagyságrend  szerint kategorizálva  az írókat és műveket.  Hisz min-
den  író egyéniség  s mindenféle  irodalmi  és esztétikai  kísérletezés-
nek  megvan  a maga  létjogosultsága,  s majd  a „hálás"  vagy  „hálát-
lan"  utókor  maga  is  eldönti,  ki  volt  a  nemzeti  irodalomnak  az  a  
nagysága,  akinek művei  mindig visszhangot tudtak kelteni  a csüg-
gedők  és bizakodók,  a  sikeresek  és  az  élet  perifériájára  szorultak  
lelkében. 

Úgy  érezzük  nem  lehet  kihagyni  a  huszadik  századi  magyar  
irodalom történetének oktatásából  és behatóbb  tanulmányozásából  
azt  a  nagy  részt,  amit  a  hatkötetes  irodalomtörténet  utolsó  két  
kötete  is  csak  épp  csak  érintőlegesen  említ  meg,  sommásan  a  pol-
gári  irodalom  vagy  épp  konzervatív  irodalom  címén.  Mert  itt  is  
messzemenő  differenciálásra  van  szükség.  A  két  világháború  kö-
zötti  magyar  irodalom  sokféle  stílustörekvése,  kísérletei,  önmar-
cangoló  vagy  épp  önelégültséget  tartalmazó  sokrétű  és  sokszínű  
irodalmi  termékei  között  csak  úgy  tud tájékozódni  mind  a  szakta-
nár,  és  a  rábízott  iskolás,  mind  a  felnőtt  olvasó,  ha  ténylegesen  
meg tudja kölönböztetni  a valódi  szép és esztétikailag hatásos mű-
veket a napi, politizáló irodalomtól.  Talán  elsődlegesen  a huszadik 
századra jellemző  dokumentarizmus jegyeit  tükröző  szociográfiai  
igényű  és kimondottan  az  esztétikai,  de  azért  mégis  a  valódi  hu-
manista  értéket  hordozó  szépirodalmi  művek  megfelelő  meghatá-
rozásából  lehetne kiindulni  s ennek  alapján  vizsgálni  meg  mind  a  
költészet  mind  a  próza  újszempontú  értékrendjét,  illetve  kialakí-
tani,  módosítani  a  régi  alapján  egy  teljesebb  és  differenciáltabb  
képet. 



TÖRTÉNELEM, NÉPRAJZ 



Bíró  Andor  

Kárpátalja  településeinek  történelmi  
neveiről 

A helységnevek  kutatásának  meglehetősen  gazdag  irodalma  és  
története  van.  Magyarországon  a helységnévkutatással  kapcsola-
tos  munkálatok  kezdeményezőjének  a  temesvári  születésű  Pesty  
Frigyest tekintjük, aki az MTA 1837-es pályázati felhívására látott 
a  magyarországi  toponímiák  gyűjtéséhez  [1,409]  és  községenként  
kérdőíveket  küldött  szét  az  ország  egész  területére,  melyeket  
ugyan  minőségileg  különböző  színvonalon  kitöltve  kapott  vissza,  
de  mindemellett  hatalmas  és  többnyire  igen  értékes  anyag  gyűlt  
össze.  Ennek  egy  része  1988-ban  megjelent  nyomtatásban  [21,  de 
a  teljes kézirat  is kutatható  az Országos  Széchenyi  Könyvtár  kéz-
irattárában. 

Bárkimondottan  helynévkutatással  nem foglalkozott,  de ezen a 
téren  is hasznavehető  munkákat publikált  a múlt  század  második  
felében  a népszerű régész-történész  Lehoczky Tivadar.  A helynév-
kutatók  Lehoczky múveinek  segítségével  főként az egykori  Bereg-
megye  [3] és  a Munkács  környéki  településekről  [4] juthatnak  ér-
tékes  adatokhoz.  

A településnévkutatás  terén  is hatalmas  munkát végzett  Szabó  
István, a történelemtudományok  doktora, a Debreceni  Kossuth  La-
jos Tudományegyetem jeles kutatója.  Az általa készített  település-
történeti,  történeti-demográfiai  tanulmányok  alapvető  jelentősé-
gűek  [5],  [6].  Különösen  értékes  számunkra  Ugocsa-megyét  
feldolgozó  monográfiája,  amely  a  mai  napig  szinte  az  egyedüli  e  
területtel  foglalkozó  igazán  tartalmas  munka  [7].  

Forrásértékű műveivel  kiemelkedő  helyet foglal  el a helynévku-
tatásban  Fényes  Élek  statisztikus,  akit  1848-ban  Szemere  Berta-
lan  belügyminiszter  az  Országos  Statisztikai  Hivatal  megszerve-
zésével  és  vezetésével  bízott  meg.  Számunkra  elengedhetetlenül  
fontos  Fényes  Elek  „Magyarország  Geográphiai  Szótára,  melyben  
minden város, falu és puszta, betűrendben körülményesen  leiratik"  
[8]  című  négykötetes  munkája,  amely  a  közelmúltban  megjelent  
reprint  kiadásában.  



A XIX.  század  végén  Varsóban  N.  P.  Barszov  adott  ki  egy  kró-
nikát  [9],  amelyben  kitér  a  mai  Kárpátalja  területének  földrajzi  
neveire. 

Szintén Varsóban  és nagyjából  ebben  az időben jelent meg I. P.  Fi-
levics  kárpátaljai  toponímiákat  is  kutató  munkája  [10].  Komoly  
munkát végzett a kárpátaljai  földrajzi  nevek kutatása terén A. L. Pet-
rov  [11,  12],  aki  nagy mennyiségű  anyagot gyűjtött  össze,  elsősor-
ban  különböző  írott  forrásokból,  amelyek  anyaga  azonban  sajná-
latos  módon  nem  mindig  megbízható.  1924-ben  Ungváron  látott  
napvilágot  Hiador  N.  Sztripszkij  könyvecskéje,  amely  elsősorban  
a kárpátaljai  dűlőneveket  kutatja  [13].  

Egész  sor tanulmány jelent meg  az utóbbi  negyed  században  az  
Árpád-kori  Magyarország  helyneveiről.  Ezek  a  szerzők  többnyire  
neves történészek:  Győrffy György,  a magyar  őstörténet,  a honfog-
lalás kora,  az Árpád-kor,  valamint a magyarországi  történeti  föld-
rajz  ismert  kutatója.  Az Árpád-kori  Magyarország  történeti  föld-
rajza  [14]  című  többkötetesre  tervezett  munkájában  minden  
egykori  község,  város  és  vár  történeti  topográfiáját  rajzolja  meg  
kialakulásuktól  kezdve  1332/37-ig—  az első  országos  összeírásig.  

Ugyancsak  fontos  munkákat  publikáltak  a  helységnévkutatók  
számára  olyan  történészek  mint  Heckenast  Gusztáv  [15],  Kristó  
Gyula  [16]  és  mások.  

A  ma  is  alkotó  szakemberek  közül  elsősorban  Kiss  Lajost,  több  
etimológiai  munka  szerzőjét kell  említeni,  aki  a kezdetektől  báto-
rító  figyelemmel  és  segítőkészséggel  kísérte  az Ungvári  Hungaro-
lógiai Intézet helynévkutató munkáját.  Kiss Lajos a szerzője annak 
a  terjedelmes  szótárnak,  amely  Magyarországon  az  első  olyan  ké-
zikönyv, melyben  igazán színvonalas felvilágosítást kapunk  a hely-
ségek  stb.  nevének  eredetéről  [17].  Mindemelett  Kiss  Lajos  mun-
kásságában  több  ízben  külön  kutatások  tárgyát  képezik  az  
Ungvár-környéki  [18], Beregi Hát vidéki  [ 19], Huszt-környéki  [20]  
stb.  munkák,  melyek  a közelmúltban  láttak  napvilágot.  

Érdekes könyvsorozattal  gazdagította  a helynévkutatók  könyv-
tárát  Hajdú  Mihály  az  ELTE  bölcsészettudományi  karának  nép-
rajzkutatója,  a  népszerű  Magyar  Néprajzi  Dolgozatok,  a  Névtani  
Értesítő  című folyóiratok  létrehozója  [21,  22].  

Kimondottan  Kárpátalja  helységneveinek  tudományos  kutatá-
sával  az  1990-es  évekig  egyedül  K.  Hálász foglalkozott,  aki  1960-



as  kandidátusi  értekezésében  meglehetősen  alapos  elemzést  ad  
559 kárpátaljai  településről  [231. Sajnos  sok tekintetben  ez a mun-
ka  is pontosításra,  kiegészítésre  szorul.  

Igen jelentős munka viszont a Müncheni  Georg Heller  szerkesz-
tésében  megjelent  20  kötetes  „Magyarország  történeti  helynevei"  
című  sorozat,  melynek  három  kötete  foglalkozik  Kárpátalja  tele-
püléseivel  [24, 25,  26].  G.  Heller  meglehetősen  gazdag  irodalomra  
és  publikált  levéltári  anyagra  támaszkodva  kíséri  figyelemmel  a  
települések  neveinek  alakulását,  változását.  Ezzel  a  publikációval  
szinte  egyidőben  robbanásszerű  fejlődés  vette  kezdetét  a helység-
névkutatás  terén. Azóta  sorozatosan jelentek, jelennek  meg  olyan  
könyvek,  cikkek,  melyek  Magyarország  (Trianon  előtti,  Trianon  
utáni) területének  településneveit kutatják.  így  például  1990-ben  
Sebők László összeállításában  látott napvilágot „Magyar neve? Ha-
tárokon  túli helységnév-szótár"  [27] című könyv, melyben  Burgen-
land,  Felvidék,  Délvidék,  Lengyelország,  Erdély  és  Kárpátalja  hi-
vatalos  és  magyar  megfelelő  nevét  közli  ABC  sorrendben.  

Talán  a legutóbbi  kiadásnak  számít  a  Lelkes  György  szerkesz-
tésében  megjelent  „Magyar  helységnév-azonosító  szótár"  [28].  A  
rendkívül  értékes munka  alapja  a történeti  Magyarország  helysé-
geinek  esetében  az  1910.  évi  népszámlálás  adatait  tartalmazó,  „A  
Magyar Szent Korona Országainak helységnévtára  1913." című kö-
tet. Lelkes György kiadványa a helységnevek  mellett igen  sok más, 
pótolhatatlan  adatot  is tartalmaz,  beleértve  az  adott  település  la-
kosainak számát, nemzetiségi  megoszlását jelenlegi  (1992-es),  va-
lamint  1913-as  hivatalos  nevét.  

1990-ben  jelent  meg  Balla  Gyula  tollából  Kárpát-Ukrajna  ha-
tályos  és  korábbi  helyneveinek  jegyzéke,  melyből  az  érdeklődők  
messzemenő  tanulságokat  vonhatnak  le  [29].  

Ez  a  megközelítőleg  sem  teljes  lista  nem  tartalmazza  többek  
között  azokat  a  levéltári  dokumentumokat,  melyek  igen jó  alapot  
nyújtanak  a helységnévkutatóknak  és megtalálhatók  a  magyaror-
szági  és kárpátaljai  levéltárakban  [30]. Továbbá  nem  tartalmazza  
azokat  a  parázs  hangvételű  újságcikkeket  sem,  melyek  nem  
annyira  a  helységnévkutatásról,  annak  módjáról,  mint  inkább  a  
kárpátaljai  települések  történelmi  nevének  közelmúltban  aktuá-
lissá vált visszaállításáról  vitatkoznak  [31].  Ez az aktualitás  vitat-
hatatlan,  hiszen,  mint  azt  Kiss  Lajos  említi  egyik  munkájában:  



„...a  helységnevek  nem  szoktak  olyan  hosszú  életűek  lenni  mint  
(például) a víznevek" [17,7]. Valóban! Sajnos nem könnyű  megőriz-
ni a helységneveket eredeti formájukban, de még lassúbb  evolúciós  
változásainak határain  belül  sem [32]. A városok,  utcák, terek  ne-
vének  önkényes  változtatása  megdöbbentő  módon  egybeesik  a  po-
litikai  és/vagy  rendszerváltozásokkal.  Uralkodók,  politikusok,  hi-
vatalnokok  évtizedek  óta  bánnak  gátlástalanul  az  emberi  
kultúrának  ezzel  a szerves  részével.  És mint  a szélsőségesek  álta-
lában, ezek  a visszataszító  névváltoztatások  is főként  Kelet-Euró-
pa  országaira  érvényesek.  Gondoljuk  csak  végig:  hányszor  válto-
zott  a  neve  Szentpétervárnak  csak  a  legutóbbi  évszázadban?!  De  
az ilyen jellegű példák  sora sajnos végtelen, és minthogy  a jelenlegi 
tanulmány kimondottan  Kárpátalja településneveit érinti, nem ru-
gaszkodhatunk  túl  távolra.  Egyébként  erre  nincs  szükség,  mivel  
ez  a vidék  a XX.  században  több  ország,  több  állam  fennhatósága  
alatt  volt  és  ez  szinte  mindannyiszor  névváltoztatásokat  is  vont  
magával. 

Kronológiai  sorrendben  az  első  mesterséges  beavatkozásra  a  
századforduló  táján,  magyar fennhatóság  alatt került  sor.  1898  és  
1912 között országos helységnévrendezés  címe alatt a hivatalnokok 
alaposan  megbolygatták  az akkori  Magyarország  helységnév-állo-
mányát. 

A második, immár  tömeges névváltoztatásra  Kárpátalján  a Tri-
anont  követő  csehszlovák  rendszer  éveiben  került  sor.  Sok-sok  
kárpátaljai  város  és község  őslakosának  ekkor jutott  tudomására,  
hogy  a falu,  ahol  mindig  élt  nem  Komlós,  hanem  Chmelnik,  hogy  
Homok  az  Pesok,  hogy  Beregszász  —  Berehovo,  hogy  az  évszáza-
dok  óta  Kereknyének  ismert  falu  egyik  percről  a  másikra  Koryt-
nani  lett...  

A  XX.  század  harmadik  tömeges  helységnévváltoztatása  Kár-
pátalján  szintén  politikai  fordulat következtében  zajlott le. Miután 
a  területet  újra Magyarországhoz  csatolták,  számos  szláv  eredetű  
település  nevét  megváltoztatták:  Brezinka—Nyírhalom,  Hluboke  
— Mélyút, Izvor — Beregforrás,  Dubrovka — Ungtölgyes,  Roztoka  
—  Alsóhatárszeg,  Vovkove  —  Ungordás  stb.  

A  negyedik  értelmetlen  beavatkozásra  1945—1946-ban  került  
sor, mikor Kárpátalja  magyarlakta települései  orosz nevet kaptak, 
melyeket  a  későbbiekben  ukránosítottak.  Dokumentumok  bizo-



nyitják,  hogy  a  névváltoztatás  már  1944  novemberében  megkez-
dődött  és  1945  márciusára  teljes  lett  a  lista.  1946. június  25-én  
az akkori USZSZK Legfelsőbb Tanácsának  Elnöksége  rendeletben  
tette hivatalossá  az új város és községneveket.  Ekkor lett  Asztély-
ből  Luzsanka,  Bátfáből  Derevei,  Bátyúból  Vuzlove,  Benéből  Dob-
roszilja, Bökényből  Bobove, Forgolányból  Gyevicsne  stb. A sors iró-
niája, hogy  az  1945-ös  oroszosítás  nem  kímélte  az  ukrán  (ruszin)  
falvakat  sem:  Rjapigyból  Bisztrica  lett,  Kivjazsdból  Kamjanszke,  
Ljahivciból  Lemkivka,  Volovéból  Mizshirja.  

Az 50-60-as  években  település-rendelés  következtében  elvétve  
akadt  még  egy-két  névváltoztatás,  de  ezek  jelentősége  egyrészt  
elenyésző  a fentebb felsoroltakhoz képest, másrészt ezek  ugyanúgy  
nem  tudtak  gyökeret  verni  az  élő  nyelvi  gyakorlatban,  mint  a ko-
rábbiak.  A  helyi  lakosság  életében  továbbra  is  a  századokon  át  
használt  nevek  domináltak.  A  Sztrumkivkán  lakók  továbbra  is  
szürteinek,  a  javorovóiak  eszenyinek,  a  derenkoveciek  sominak  
mondták  magukat  és  a példák  tovább  sorolhatók, holott  még  min-
dig az 1946-ban  megváltoztatott  elnevezések  voltak  a hivatalosak. 

Az  országban  végbemenő  politikai  változások  következtében  
előbb  a beregszászi  járásból,  majd  más  területekről,  egyre  többen  
fordultak  a hatóságokhoz:  állítsák  vissza  egy-egy  település  törté-
nelmi nevét. Ekkor a területi tanács végrehajtó bizottsága,  engedve 
a reá nehezedő nyomásnak, felkérte az Ungvári  Hungarológia  Köz-
pontot nyilvánítson  véleményt  a kérelmeket  illetően  [33, 2]. Az  itt  
dolgozó  nyelvészek  és  történészek  eleinte  külön-külön  reagáltak  
egy-egy  beadványra,  majd  elkészítették  a  terület  minden  egyes  
településéről  azt  a kimutatást,  amely  alapján  a területi  tanács  bi-
zottsága  elbírálhatta  (jóváhagyhatta)  a visszaállítandó  történelmi  
neveket.  Azonban  a hivatalokban  a munka  már  nem  ment  zökke-
nőmentesen.  A kárpátaljai  települések  történelmi  nevének  vissza-
állítását  ezúttal  sem  sikerült  objektívan,  a  tudományosság  szem  
előtt tartásával  végrehajtani.  Bizonyos szélsőséges személyek  nem  
minden  siker  nélkül  próbálták  a feladatot referendum  által  eldön-
teni,  nemzetiségi  kérdést kreálva  a kimondottan  alkotmányjogi  és  
helyesen  csak  tudományos  megközelítéssel  megoldható  kérdésből.  
Pedig  a Hungarológiai  Központ még a munkálatok  kezdetén  kidol-
gozta  az  ukrán  és a magyar  nyelv helységnévhasználatának  alap-
elveit,  az  adott  nyelv  hangtani,  alaktani,  lexikai  törvényszerüsé-



geinek  figyelembevételével  [34,  2].  Ezek  az  elvek  a  következőek  
voltak:  1. Meg kell  hagyni  a településeknek  azokat  a  régi  elneve-
zéseit,  amelyek  szerepelnek  a történelmi  okmányokban,  s kiállták 
a különböző  rendszerek  váltakozását,  megőrizték  eredeti  nevüket  
(pld.:  Bilki,  Zahattya,  Kusnica,  Oszij,  Dorobratovo  stb.).  2.  Felül  
kell  vizsgálni  azokat  a településneveket,  melyek  a  történelem  fo-
lyamán  változtak  és  azt  a  változatot  választani  ki,  amely  mind  
történelmi,  mind  nyelvi  szempontból  megalapozott,  s  termé-
szetesen  figyelembe  kell  venni  azt  is,  hogyan  honosodott  meg  a  
használata  a lakosság  körében.  

Pontosítani  kell  a  helységnevek  helyesírásának  alapelveit  az  
adott  nyelvben,  s a más  nyelvekre  való  átírás  szabályait  is.  

Ami  a magyarlakta  települések  nevének  megváltoztatását  illeti  
ennek  során  az egyetem  magyar tanszéke  és a Hungarológiai  Köz-
pont  a következő  elvekhez  igazodott:  

1.  Magyarul  úgy  írjuk  a  helységneveket,  ahogyan  az  a  nyelv-
használatban  meghonosodott,  s  ahogyan  a  történelmi  okmányok-
ban  is fellelhető.  Orosz,  illetve ukrán  nyelven  történő  írásunk  ese-
tén  cirill  betúket  alkalmaznak,  természetesen  figyelembe  véve  a  
nyelvek  fonetikai  és  morfológiai  szabályait  (Pld.:  Császlóc  —  
Csaszlivci,  Barkaszó — Barkaszovo,  Bökény — Bekeny).  2. A  több-
elemú  helységneveket  a  magyar  helyesírási  gyakorlatnak  megfe-
lelően  írjuk,  ukrán  és  orosz  nyelven  a jelzős  köznévi  előtag  lefor-
dítandó.  (pld.:  Feketepatak  —  Csornij  Potyik,  Kisbégány  —  Mala  
Begány, Nagydobrony — Velika Dobrony).  3. Az ukrán  települések  
nevét  a magyar  nyelv  fonetikai  és morfológiai  szabályainak  meg-
felelően átírásban használja. (Volovec — Volóc, Szvaljava — Szoly-
va,  Veijaca  —  Veréce).  4.  Az  ukrán  helységnevekben  a  köznévi  
eredetű jelző  magyarra  fordítandó:  Mala  Kopányá  —  Kiskopány,  
Verhnyi Remeti — Felsőremete stb. 5. A főnévi alakú helységnevek 
az  irodalmi  nyelvben  - e  végződést  kapnak:  Ardanove,  Berehove,  
Mukacseve,  Kárpátalján  viszont  az - o  végződéses  formájuk  hono-
sodott  meg:  Ardanovo,  Berehovo,  Mukacsevo  stb.  Véleményünk  
szerint  ezt  figyelembe  kell  venni,  s  nem  szabad  erőltetni  az  - e  
végződés használatát.  Kivételt képeznek  azok  a települések,  ame-
lyek neve a régi —oe végződéses formából  alakultak: Verbove,  Hlu-
boke,  Hlubine,  Gyilove  bár  a  beszélt  nyelvben  még  ma  is  a  régi  
formájukban  élnek:  Hlubokoje,  Gyilovoje,  Dubovoje  stb.  |1, 413]. 
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Ivaskovics  Mária  

Húsvéti  népszokások  a kárpátaljai  
Nagydobronyban 

„...minden  régi  legenda,  népi  bölcsesség,  amely  
ma még él, holnapra  elfelejtődhet.  A később  jövő  
nemzedékek  érdekében  nincs jogunk  megenged-
ni,  hogy  a  népek  értékes  történelmi  tapasz-
talatának  akár  egy  csöppje  is elvesszék  korunk  
hétköznapjainak  a  zűrzavarában."  
A.  D. Drizdo  — L. M. Mincz.  Emberek  és  szokásaik.  
—  Bp.  —  Uzshorod,  Móra-Kárpáti,  1982.  

Az  Ungvártól  42 km-re  délkeleti  irányban  fekvő  Nagydobrony  
nemcsak  az  Ungvári  járás,  hanem  az  egész  Kárpátaljai  terület  
legnagyobb  magyar  községe.  A  legutóbbi  népszámlálás  adatai  
szerint  1285 házában  5642-en  élnek.  Nemzetiségi  megoszlás  sze-
rint:  5062-en  magyarok,  320-an  cigányok,  250-en  oroszok  és  uk-
ránok. 

Dobrony  írásos  említése  legelőbb  a  XIII.  századból  származik.  
A későbbi  évszázadokban  már pontosan  nyomon  követhető  a tele-
pülés  sorsának  alakulása.  A  falu  a XV—XVI.  században  a  Dobó,  
a  Perényi,  a  Deregnyői  Daróczi  család  uralta.  1638-ban  a  Rákó-
cziak  birtokába  került,  majd  az  1703—171 l -es  szabadságharc  le-
verése  után  a helység  a  Schönborn  családé  lett.  

Református  anyaegyháza  1753  táján  alakult,  templomáról  egy  
1776-ban  benyújtott  javítási  engedélyből  nyerünk  értesülést.  
1912-ben  a  templomot  újjáépítették,  olvashatjuk  az  1940-ben  
megjelent „Ungvár  és Ung  vármegye"  című tanulmányban.  1850-
től  kezdve  a felsőzempléni  egyházmegyétől  elvált  ungi  egyházme-
gyéhez,  1923.  március  22-től  pedig  a „Kárpátaljai  Ungi  Reformá-
tus  Egyházmegyé"-hez  tartozik.  

A lakosság 95%-a  református, 4 család a jehova  tanúi  szektához  
tartozik,  s római  és  görög katolikusok,  akik  beköltöztek  ide  a  há-
ború  (1945)  óta. Templomba járó  ennek  a  10%-a,  ez kb.  580—600  
ember,  de  egy-egy  ünnep  alkalmával  ezer  ember  is  meglátogatja  



Isten  házát,  karácsonykor,  húsvétkor,  szilveszterkor  pedig  temp-
lomban  van  több  mint  a fél  falu.  

Szép és gazdag község Nagydobrony, dolgos, szorgalmas nép lak-
ja. Tonnaszámra termelik a korai burgonyát, pirospaprikát,  primőr 
zöldséget. Nagy teret hódít a ciroktermelés  (itt: cirutermelés),  sep-
rűkötés. A dolgos hétköznapokat  azonban  vidám, jókedvű  ünnepek  
váltják  fel, amelyek  erőt  adnak  az utánuk  következő  hétköznapok  
fárasztó  napi  munkáihoz.  Vonzotta  is  mindenkor  a  falu  sajátos  
élete  a néprajzosok,  folkloristák  érdeklődését.  Járt  itt Ady  Endre,  
jegyzetelt  népdalokat  Bartók  Béla,  Dincsér  Oszkár,  a  budapesti  
Néprajzi  Múzeum  munkatársa  (1938),  Kodály  Zoltán  barátja,  akin  
keresztül  a zeneszerző  megismerkedett  a nagydobronyi  népdalok-
kal,  s  így  három  népdal  bekerült  a  Magyar  Népzene  Tárába  is.  
Megcsodálta  a falu  népművészeti  kincseit,  megörökítette  az  öltöz-
ködési  szokásait  és a nagydobronyi  lakodalmas  népviseletet  Balog  
Edgár  és még  sokan  mások.  

A  vallási  népszokásokat  ma  is tartják  a  helybéliek.  
A  három  nagy  egyházi  ünnep  egyike  a  Húsvét  (Karácsony  és  

Pünkösd  mellett),  a kereszténység  legnagyobb ünnepe.  Ezen  a na-
pon  ünnepeljük  Krisztus  feltámadását,  ekkor  ér  véget  a 40  napig  
tartó  böjt  —  a nagyböjt,  —  megszűnik  a hústól  való  tartózkodás.  
Innen  származik  az  ünnep  magyar  elnevezése  is:  Húsvét=hús  vé-
tel.  Az  ünnep  időpontja  a  VIII.  század  óta  vált  általánossá:  a  ta-
vaszi  napéjegyenlőség  (márc.  21)  után  következő  holdtölte  utáni  
vasárnap,  v.  is  mindig  március  22-e  és  április  25-e  közötti  időre  
esik. 

A húsvéti  ünnepkör  Virágvasárnappal  kezdődik.  Nagydobrony-
ban  ezen  a napon  a leányok  „ződágat" készítettek.  Ez fűzfaág  sza-
laggal  (régen  gyöngykalárissal,  fehér  gócs  (gyolcs)  hímzett  zseb-
kendővel)  díszítve,  amit  a  legények  le  is  akaszthattak.  A  század  
első felében még nagy kultusza volt. Egy-egy utcában két, v. három 
zöldágat is készítettek,  s ezt délután csoportokba verődve a fiatalok 
dalolva  végighordták  a falun.  Ezek  a különböző  csoportok  a  réten  
találkoztak  össze, s itt zajlott le a tavasz első játszója: tánc, dalolás, 
játékok  (például  ekkor  kapkodták  le  a fiúk  a zöldágról  a  zsebken-
dőket).  Este  tánc  volt.  



,yA zöldág  vitelekor"  dalolt  dal:  

A  kis  liba  nem  lesz  mindig  liba,  
Én  se  leszek  mindig  a  lagziba.  
A  lagzibúl  úgy  sincs  semmi  haszon  
Ha  magam  nem  lehetek  menyasszony.  

A zöldágazásnak  a Jácó"  része  ma  már  kihalóban  van.  
A  virágvasárnap  utáni,  húsvét  előtti  hét  —  a  nagyhét.  Ezen  a  

héten  kezdték  el  az ünnepi  előkészületeket.  Húsvét  előtt  a legfon-
tosabb  teendők  közé  tartozott  a takarítás,  az  udvar  rendbetétele,  
a  ház  meszelése,  nagymosás  stb.,  ami  feltehetően  az  ősi  megtisz-
tulni akarásból,  az emberek  a bűneitől, a varázslatok  rontó  erejétől  
való  megszabadulási  kísérleteiből  maradt  ránk.  

A  nagyhét legkiemelkedőbb  napja  a nagypéntek.  Ez  az  egyetlen  
nap,  amelyen  a református  vallásúak  is  betartják  a böjtöt.  Rend-
szerint  semmit,  de ha igen, húst  nem  esznek.  Ezen  a napon  feszí-
tették  keresztre  Krisztust,  ez  a  nap  tehát  „gyásznap",  ezért  nem  
öltöznek  olyan „cifrán" (díszesen) mint más ünnepnapokon.  Az  em-
berek  nem  dolgoztak,  ünneplőt  öltöttek,  s  templomba  mentek.  A  
lányok  a  hímestojást  virágvasárnap,  nagypénteken,  s  szombaton  
hímezték. A régi tojásfestés másképpen  zajlott le mint ma.  Házilag  
készült festékanyagokat  használtak:  hagymahéj,  vagy  zöld  dióhéj  
főzetét.  Másik  módja  volt  a  tojásfestésnek  a  viaszolvasztás:  a  fo-
lyékony  viasszal  a tojás héjára  a kívánt  mintákat  rajzolták.  Ha  a  
viasz  megszáradt,  hagymahéj  oldatba  tették,  benne  áztatták.  Mi-
kor  a tojás  vörösesbarna  színű  lett,  letörölték  a viaszt,  s  a kívánt 
minta  szép  sárgásfehér maradt.  A  száraz  tojásokat  szalonnahéjjal  
fényesítették. 

A  mai  hímestojás  festés  legismertebb  módja  a  cifrázás.  A  tojá-
sokra  ecsettel  és  olajfestékkel  virágmintákat  festenek.  Ezt  rend-
szerint  a  tojásfestő  asszonyok  végzik.  Általában  minden  utcában  
működik  egy tojásfestő,  ahol  a szépen  rajzoló  asszonyok  és  lányok  
összegyűlnek  megfesteni  az  utca  húsvéti  tojását,  természetesen  
pénzért.  Jól  jövedelmez  a  hímesek  festése,  hiszen  egy-egy  lány  
200—300  tojást  is  festet.  

A  lányok  a  szeretőjüknek  (szerető=vőlegény,  v.  udvarló)  szánt  
tojást különös gonddal készítették, névhez szólt, például: Hidi  Sán-



dórnak  szeretettel  Balogh  Máriától.  Ma legfeljebb csak azt írják a 
tojásra, hogy  „Emlékül".  

A századfordulón friss kútivízzel locsolóztak. Hétfői napon afíúk 
„csapatokba  verődve" jártak  a lányos  házakhoz  Húsvétot  köszön-
teni.  Köszönőverset  mondtak:  a  kicsik  röviden,  a  nagyobbak  
hosszabbat. 

3—4  éves  kisfiú  verse:  

Húsvét  napra  virradtam,  
Hamar  ide  pattantam.  
Megérdemlek  egy tojást., 
Vagy pedig  egy  koronát.  

(Ez  a vers  a cseh  időből  való.  Ma  már kevesen  emlékeznek  rá.)  
A  következő  két  kis  verset  azonban  minden  kisfiú  ismeri:  

Én  kis  kertész  legény  vagyok,  
Virágokat  locsolgatok.  
Azt  hallottam  a  faluba,  
Itt  is  van egy  bazsarózsa  —  
Szabad  meglocsolni?  

*  *  *  

Zöld  erdőben  jártam,  
Kék  ibolyát  láttam.  
(Kis  ibolyát,  v. piros  rózsát)  
El  akart  hervadni,  
Szabad  meglocsolni?  

7—11 éves  legénykék  verse:  

Felderült  Húsvétnak  második  reggele,  
Melyben  szoktak járni  fiúknak  serege.  
Kelj  fel,  te gyenge  kislány,  mélyen  elaludtál,  
Add  ki  azt  a pár  hímest,  amit  nekem  szántál.  



Add  ki  hát  szaporán,  ne  várjak  sokáig.  
Gyenge  seregemmel  mehessek  tovább  is.  
Vizet,  vizet  nem  pálinkát,  
Hadd  öntsem  meg  ezt  a  kislányt.  
Húsvét  van  most,  locsolóznak,  
Egymásnak  is jót  kívánnak  

Szabad  locsolózni?  

Ezek a húsvéti versek játékos jellegűek, kedvesek, nincs vallásos 
színezetük. A vallásos eredetű húsvéti  rigmusok hosszabbak,  ezért  
inkább  a  7—11  éves  fiúk  mondják:  

Gyászt  öltött  magára  az  egész  természet  
Mikor  a  Megváltó  a  keresztfán  szenvedett.  
Jámbor  tanítványi  zokogva  siratták,  
Mint jó  gyermek  a  hü  édesanyát.  

De  harmadnap  múlva  megnyílt  a  sír  szája,  
S  kilépett  belőle  az  élet  királya.  
Ezzel  megmutatta,  hogy  lesz  feltámadás,  
Síron  túl  is  örök  boldogulás.  
Szívemből  kívánom.  

Szabad  locsolózni?  

*  *  *  

Nagyon  szép, vallásos jellegú  verstöredék:  

Nagypénteken,  mikor  az  áruló  csókra  
Elvakult  bűnösök  rontottak  Krisztusra  
Korbácsokkal  verték  Istennek  szent  fiát,  
S  gúnyból  szent  fejére  tevék  a  töviskoronát.  
Őt,  ki  értünk jött  szívünk  váltságára  
Pogányok  feszíték  kínos  keresztfára.  



Tűrte  nagy  kínjait  szörnyű  fájdalommal,  
Noha  bírna  pedig  az  egész  világgal.  
Sírjába  helyezték,  le  is  pecsételték  
A poroszlók,  akik  lábbal  tiporták  az  igét.  
De  nagy  csoda  történt  íme  harmad,  napra  
Egyetlen  szent  fiát jó  Atyánk  nem  hagyta.  

Szent  Angyalát  Atyánk  leküldte  a  földre,  
Szentséges  igéje  hogy  bételjesedne.  
Asszony  ne  keresd  szent  fiad  a  sírban  
О  nem  maradhatott  tovább  a  halálban.  
Legyőzte  Jézusunk  ím  a  sötét  halált,  
Erted,  bűnös  ember,  minden  próbát  kiállt.  

Most  hát gyarló  lélek  (v.  ember)  nézzél  fel  az  égre,  
Rebegj  forró  imát,  kezed  összctéve.  
Nem  kell  most  már  (v.  immár)  félned  az  örök  haláltól  
Eleget  tett  érte  szentséges  megváltód...  

Szabad  locsolózni?  

A vers vége felé  a legényke  már csavarta  is  le  a kölnivizes  üveg  
tetejét,  s meglocsolta  a kislányt  (nagyobb  gyerek  a báz  nőtagjait).  
Általában  egy hímest adnak. Kettőt csak „közelieknek",  szomszéd-
nak,  rokonnak  osztottak.  A  gazda  megdicsérte  a  legényt,  hogy  
ügyes  fiú,  szép verset mondott,  s máris futott a gyerek  a következő 
házhoz.  A kisfiúk között  szinte  versengés  folyt, hogy  ki  szed  össze  
több  hímest.  A  legények  általában  a  délutáni  Istentisztelet  után  
(a  reggeli  Istentiszteletet  10-kor,  a  délutánni  2 órakor  van)  vödör  
vízzel jártak  locsolózni.  Megálltak  a lányos  ház  kiskapujánál,  egy  
közülük  kicsalta  a  leányt,  s jól  meglocsolták.  Ha  meleg  idő  volt,  
előfordult, hogy  egy-egy  lánynak  többször  is  át kellett  öltözni.  Di-
csőségnek  számított,  ha  egy  lánynak  több  locsolója  akadt.  Az  ön-
tözködés  után  behívták  a  fiúkat.  Bent  már  terített  asztal  várta  
őket  süteménnyel,  húsfélével,  borral,  pálinkával  megrakottan.  
Nem  időztek  sokáig  egy  háznál,  mivel  minden  lányt  meg  kellett  
öntözni.  Sértésnek  számított,  ha  egy  kimaradt,  nem  lett  meglo-
csolva. 



Nagydobronyban  a húsvéti  ünnepnek  nincs  megkülönböztetett  
étele.  A húsleves  és  a töltött  káposzta  nem hiányozhat  egy  ünnep  
asztaláról  sem.  A  vendégek  kínálására  hideg  tálat  készítenek,  
melynek  összetétele  a  sonka,  füstölt  kolbász,  különböző  hússze-
letek,  főtt tojás  szeletekre  vágva,  ami  mellé  tormát,  céklát,  külön-
böző  krémes  és  aprósüteményeket  tálaltak  fel.  

Régen szombat este a fiú ajándékot vitt választottjának:  kendőt,  
gyűrűt,  hajolajat.  A  lány  ezt  csipkés  zsebkendővel,  bokrétával  vi-
szonozta.  Ma  már  a legény  pecsétgyúrüt,  aranyfülbevalót,  értékes  
ruhaneműt  ajándékoz,  s a leány  inget,  pulóvert  ad  cserébe.  

A falura nem jellemző  a babonás hiedelem. Mint már  említettem 
templomba  járó,  istenfélő  emberek  lakják.  Arra  azonban  nagyon  
vigyáznak,  hogy  az  eladó  lány  meg  legyen  locsolva.  Régi  magyar  
naptárak  hátoldalán  nagypénteken  és húsvét  első  napján  a követ-
kező  szöveg  volt  olvasható:  

— Nagypénteki  esőbe  áldás  száll  a  vetésre.  
—  Húsvét  első  napján  ázni  —  
Rosszra  kell  azt  magyarázni.  
Jelent  időt,  kárhozót,  
És  pünkösdig  változót.  

Ez  a két bölcsesség  máig  is  él  a nép  ajkán.  
A fönt  említett  szokások  most  is  életben  vannak.  Hétfőn  este  a  

falu bált (ma diszkót) rendez.  így fejeződik  be  a Húsvét  ünneplése  
Nagydobronyban.  A harmadik  napot  nem  tartják.  

Ünnep  után  kezdődnek  a  lakodalmak.  
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...30  év  egy  tanszék  és  5  év  egy  intézmény  törté-
netében  rövid  idő.  Az  első  évtized  a  szaktantárgyak  
előadására  való  elmélyült  felkészülés  időszaka,  a kutatási 
témák  körvonalazásának  kijelölése  volt..  

A  módszeres  tudományos  kutatás  első  lépéseit  a  
tanszék  a  60-as  évek  elején  tette  meg...  

...Milyen  feladatok  teljesítésére  vállalkozik  a  Hunga-
rológiai  Központ?  —  mindezt  az  olvasó  megtudhatja  
a  jelen  gyűjteményből,  melynek  szerzői  egyben  alapítói,  
tanárai  és  tudományos  fokozattal  rendelkező  kutatói  a  
fentebb  nevezett  intézményeknek.  A  gyűjtemény  2  ezer  
példányban  jelent  meg.  




