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A magyar—ukrán nyelvi kölcsönhatás a kárpátukrajnai magyar 
nyelvjárásokban 

A nyelvjárások szinkronikus vagy diakronikus szemléletű elemzésekor a 
nyelvi kölcsönhatás problémáival is találkozunk. 

M a már közhelynek számít, hogy a magyar nyelvjárások keveredése már 
az ős- valamint ó-magyar korban kezdődött meg. A honfoglalás után gazdasági 
(szétszórt birtoklás, legújabban az iparosítás) és történelmi okok (át- és betele
pítések, tatárjárás, törökvilág) miatt ez a folyamat egyre erősödik. D e a gazda
sági és történelmi okok, mint a nyelvjárások fejlődésének külső (extern) nyelvi 
tényezői (operátorok) nem tükröződnek közvetlenül és egyenesen (nem okoz
nak lineáris kauzalitást), és csak a többi külső nyelvi és főleg belső nyelvi té
nyezőkkel (operátorokkal) együtt működnek közre a nyelvjárások fejlődésében 
és különleges jelenségük megteremtésében. 

Ezért keveredésük ellenére is, a magyar nyelvjárások megőrizték sajátos 
típusaikat, és a nyelvi jelenségek funkcionális megterhelésének felmérése után 
az izoglosszát meg lehet állapítani. A nyelvi interferencia szemléletének az alap
ján, mi is a nyelvjárások keveredésének a lényege? — A nyelvi érintkezések 
(kontaktusok) egyik típusával van itt dolgunk, mégpedig a geneológiailag ro
kon és tipológiailag közel álló nyelvi rendszerek kölcsönhatásával. És ha ennek 
a típusnak különböző árnyalatai is vannak, mégis általában az intraregionális 
nyelvi érintkezések hatékonyságának eredményeit mutatják. 

A z erdélyi és kárpátaljai magyar peremnyelvjárásokban gazdasági és tör
ténelmi okok miatt ez a keveredés kisebb volt. így tehát ezek a nyelvjárások a 
többi magyar nyelvjárással lényegéban csak marginálisan érintkeztek. D e meg
voltak e peremnyelvjárásoknak marginális és néha intraregionális kölcsönha
tásai a genealógiailag nem rokon és tipológiailag sem közelálló nyelvjárásokkal 
(pl. román, ukrán). 

Ezért is az erdélyi (RSZK.) valamint a kárpátaljai (USZSZK) magyar 
nyelvjárások^ egyrészt megőriztek egyes régi vonásokat, és a magyar köznyelv
nek kisebb hatása volt rájuk, mint a központi részeken, másrészt viszont a 
szomszédos román, ukrán és más nyelvekkel fenntartott kapcsolatok nyomo-

i A z erdélyi magyar nyelvjárásokat az északkeleti, kalotaszegi, mezőségi és székely típusok al
kotják. A kárpátaljai magyar nyelvjárások az északkeleti típushoz tartoznak (KÁLMÁN BÉLA, Nyelv
járásaink. Bp., 1966. 92. és 119.). 
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kat hagytak rendszerükben, mint ahogy az északkeleti magyar nyelvjárások is 
hatékony nyomokat hagytak a velük interferáló román, ukrán és más nyelv
járásokban^. 

A kárpátukrajnai területen évszázadok óta egymás mellett ukránok, ma
gyarok, románok és más népek, valamint etnikai csoportok élnek. 

Ez a hosszú egymás mellett élés anyagi és szellemi kultúrájukban sok olyan 
közös vonást teremtett, amely a kárpátukrajnai lakosság nyelvjárásának fejlő
désében közös külső nyelvi tényezőként (operátorként) vett részt. A területen 
élő ukrán, magyar, román és más nyelvjárás anyagának felgyűjtése, a különbö
ző nyelvi jelenségek tanulmányozása ezért sok érdekes megfigyeléssel gazdagít
hatja a nyelv történetét és a nyelvi kapcsolatokkal, valamint a két- vagy több
nyelvűséggel foglalkozó általános nyelvészetet is. 

1959-ben, a szovjet népszámláláskor a Kárpátukrán terület 146 247 lakosa 
vallotta magát magyar nemzetiségűnek és magyar anyanyelvűnek^. 

A magyarok túlnyomó többsége a terület déli részén, az uzshorodi (ung
vári) mukacsevoi (munkácsi) berehovoi (beregszászi), vinohradovoi (nagyszől-
lősi) valamint tjacsevoi (técsői) kerületekben él. Nyelvjárásaik lényegében egy 
egységes, zárt tömböt alkotnak*, melynek északi és északkeleti határát a kár
pátukrán, román és más nyelvjárások képezik, déli határa lényegében egybe
esik a Szovjetunió—Magyarország valamint a Szovjetunió—Románia határá
val, nyugati határa viszont a Szovjetunió—Csehszlovákia határával esik egybe. 

A z elmúlt években Kárpátukrajna magyar nyelvjárásainak tanulmányozása 
során terepmunkát végeztem. A z M T A Nyelvtudományi Intézetének a Nyelv
atlaszhoz kidolgozott kérdőívét lényegesen kibővítettem ̂ és 18 kutatóponton, 
amelyekkel behálóztam az egész nyelvjárási területet, nagyterjedelmű dialekto
lógiai anyagot gyűjtöttem össze*. E gazdag anyag elemzésén és kiértékelésén 
most dolgozom. 

Jelen tanulmányomban szeretnék ezen anyag elemzésének egyes eredmé
nyeiről, mégpedig a nyelvjárások néhány hangtani sajátságáról beszámolni, és 
a nyelvi érintkezések szemléletének segítségével megpróbálkozom azoknak té
nyezőit (operátorait) megjelölni. A kárpátukrajnai magyar lakta községek ál-

% A román nyelv és nyelvjárások magyar elemeit részletesen tárgyalja Tamás Lajos számos mű
vében. Ezzel a kérdéssel foglalkozott ezenkívül Gáldi László, Blédy Géza, Zékány Imre és saját ma
gam. A kárpátukrán nyelvjárások magyar jövevényszavait tanulmányozta: Csopey Bonkáló Sándor, 
Sztripszky Hiador valamint Baleczky Emil, J. O. Dzendzelivszkij, Dezső László, P. M . Lizanyec, 
A. M . Mokány, V. I. Orosz, P. P. Csucska és saját magam. 

^ A terület lakosságának többsége ukrán: 1959-ben 685 464 ember vallotta magát Kárpátukraj
nában ukránnak. 

* D e vannak Kárpátukrajnában magyar nyelvjárási szigetek is, pl. a huszti, mukacsevoi (mun
kácsi), rahovoi (rahói) kerületekben. 

* Ezt a kérdőívet bővítettem ki 2240 kérdéssel, melyek segítségével a kárpátukrán—magyar 
nyelvi kölcsönhatást fel akarom tárni. 

s Hálás köszönetemet fejezem ki Imre Samunak és Lőrincze Lajosnak ezúton is azért a sok jó, 
értékes tanácsért, amelyeket 1962 őszén kaptam tőlük, amikor Kárpátukrajnában négy kutatópon
ton a Magyar Nyelvatlaszhoz szükséges anyagot gyűjtötték össze. 
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tálában régi települések. így pl.? Velika Dobrony (D: Nagydobrony, uzshorodi 
kerület) településről a történelmi kútfők elsőízben már 1248-ban (Szirmay, Not. 
com. Zempl. 322), majd 1270-ben írnak (Cod. Patrius, VI, 168). Ratovci (Ra: 
Rát, uzshorodi kerület) községet elsőízben 1214-ben (Fejér, Cod. Dipl. Hung. 
111/1) mint „locus Rath"-ot említik. A magyarok letelepülése itt valószínűleg 
későbbi. így keleti szláv szubsztrátummal kell számolnunk. — Rozivka (R: Mi-
naj, uzshorodi kerület) településről az első adatok 1273-ból vannak (Cod. Pat
rius VIII, 440). — Barkaszovo (B: Barkaszó, mukacsevoi kerület): 1321 (Fe
jér, i. m. VIII/1, 486). — Csorna (Cs: Csomonya, rég. Shoma, berehovói kerü
let): 1219 (Reg. 232.). — Ivanyivka (I: Iványi, berehovói kerület): 1488 (Ba^ 
zilovics, Brevis notitia, I, 20). — Megyanyica (M: Medence, berehovói kerü
let): 1466.(Duliskovics, Istor. cer.Ugr. III, 56).—Vilok(Vi: Tiszaújlak, vinoh-
radovoi kerület): 1300 (Szirmay, Not. com. Ugocensis 69). — Viskovo (V: Visk, 
huszti kerület; a középkorban város): 1300 (Fejér, i. m. III/l, 79). — A telepü
lés a régi vár körül alakult ki. Már a legrégibb időkben is vegyes magyar—uk
rán lakossága volt. A Dózsa György vezette felkelésben a község magyar és uk
rán lakossága egyaránt részt vett. A felkelés leverése után Zápolyai parancsára 
Viskovo minden portája (háza) pénzbírságot fizetett, Id. erről Fessler, Geschich-
te von Ungarn IV, 181. — Szolotvina (Sz: Szlatina, Aknaszlatina, Zalatina, 
rahovoi kerület): 1359 (Fejér, i. m. IX/3, 160; mint sóbányáról még régebbi 
adatok). 

Valamennyi kárpátukrajnai településnek, amelyben a magyar nyelvjárások 
anyagát gyűjtöttem fel, több mint öt-hét évszázados története van. A z évszáza
dok folyamán majdnem minden településen a külső és belső nyelvi tényezők a 
legkülönbözőbb korrelációban álltak egymással. Ez oda vezetett, hogy a kü
lönböző településeken egy és ugyanazon nyelvjárásban eltérő fejlemények men
tek végbe. Majdnem minden magyarlakta községben más-más nyelvjárást be
szélnek, de csak a német Mzwzdbrf, orosz aoeop, román grmw/, ukrán aogz/wa 
(VzoWrkaj értelemben, azaz mikro-nyelvjárás (tájszólás) értelmében. Ugyanak
kor sok régi vonás egységes maradt. Sőt az egyes településeken létrejött új nyelvi 
fejlemények az integrációs folyamat gyengesége ellenére is átterjedtek a szom
szédos településekre is. így a kárpátukrajnai magyar nyelvjárások egyes jelen
ségei sok érdekes, tanulságos izoglosszát mutatnak és a német Z>We &f, orosz 
ówa/zeKTM, román <#a/ecfw/, ukrán (%&/zg%7M (WWe&fy) vagy aoeop (Vzovorj, azaz 
makrornyelvjárás értelmében csak legfeljebb három típusú nyelvjárásról be
szélhetünk. A z f-zés itt, akár a többi északkeleti nyelvjárásban, jellegzetes vo
nás, mégis ha funkcionális megterhelését figyelembe vesszük, nem minden tele
pülés tiszta f-ző. Néhány kutatóponton az g-zés is megőrződött, és érdekes 

? A 18 kutatópont közül itt csak azokat soroljuk fel, amelyek nyelvjárási anyagát a továbbiak-
ban felhasználjuk. A mai hivatalos elnevezés után zárójelben közöljük a kutatópont nevének rövidí
tését, amelyet a továbbiakban használunk, és megadjuk a község magyar elnevezését is. 
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hangtani jelenségeket teremtett. A nyitódé és záródó kettőshangzók egyes köz
ségekben színes képet mutatnak.* 

A tanulmányozott nyelyjárásterületen van egy jellegzetes palóc nyelvjárás 
is, mégpedig Veliki Dobronyban (Nagydobrony, uzshorodi kerület). 

Ezenkívül vannak olyan települések is, pl. Rozivka (Minaj), Ivanyivka 
(Iványi), amelyek a közel fekvő Uzshorod (Ungvár) valamint Berehovo (Bereg
szász) városokból jövő magyar köznyelv, valamint a magyar—ukrán nem teljes, 
szociális kétnyelvűség miatt nivellálódtak. A magyar—ukrán teljes, szociális 
kétnyelvűség hatott a viskovoi (viski, huszti kerület) és kisebb mértékben a vi-
loki (Tiszaújlaki, vinohradovoi kerület) nyelvjárásokra is. Szolotvinán (Szlati-
nán, rahovoi kerület) a magyar—ukrán—román nem teljes és teljes, szociális 
háromnyelvűség hatásával találkozunk az itt beszélt magyar nyelvjárásban. 

A z egész kárpátukrajnai magyar nyelvjárásterületen a magyar—ukrán 
nyelvi interferencia sok érdekes jelenség fejlődéséhez járult hozzá. D e milyen 
mély az interferencia behatolása, és a magyar nyelvjárások milyen szintjein 
mutatható ki? — A nyelvészeti irodalomban már évek óta élénk vita folyik ar
ról, milyen mélyen hatolhat be a nyelv rendszerébe az interferencia által beke
rült idegen elem, milyen nyelvi szintekre hatolhat be általában. Ellentétes, sőt 
polárisán szembenálló nézetek koexisztálnak itt egymás mellett, főleg ami az 
interferáló nyelvek hangtani, szóképzéstani, mondattani és szótani szintjeit 
illeti. 

A nyelvi kontaktusok tanulmányozása során arra a következtetésre jutot
tam, hogy a nyelvi interferencia hatékonysága a nyelvek geneológiai és tipoló
giai mivoltától, a nyelvi kölcsönhatás típusától, intenzitásától, időtartamától, 
valamint külső és belső nyelvi tényezők működésétől függ. 

Behatolhat egy idegen elem az egyik interferáló nyelv fonológiai rendszeré
be úgy, hogy ne idegen hangként funkcionáljon, hanem meghonosodjon, azaz 
fonémává váljon? A különböző nyelvek azt mutatják, hogy egyes fonémák ide
gen nyelv behatolása révén is keletkezhetnek. (így pl. többek szerint a magyar 
a?, c szláv", keleti szláv #(f) görög hatásra.) 

Igaz, hogy az elsősorban a nyelvi interferencia intenzitásától függ foneti
kai szinten. A tanulmányozott nyelvi anyag egzakt módszerekkel történt fel
mérése azt mutatja, hogy egy idegen hang csak akkor honosodhat meg, és vál
hat fonémává, ha az átvett szavakban a funkcionális megterhelés gyakorisága 
révén áttörheti az átvevő nyelv fonológiai rendszerét. Ehhez viszont az átvevő 
nyelvben is meg kell hogy legyenek a fonológiai rendszer áttöréséhez és a be
hatolt idegen hangnak az oppozícióihoz szükséges feltételek. 

D e nemcsak új fonémák megteremtéséhez járulhat hozzá a nyelvi interfe
rencia. A z idegen hangok még meghonosodásuk előtt is hathatnak az átvevő 

8 A driszino-i (derceni, mukacsevoi kerület) nyelvjárás kettőshangzóit tanulmányozza I. Ká-
posztay Erzsébet. 

s Ellenkező véleményen van KÁLMÁN: M N y . LXI, 393—4. — Szerk. 
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nyelv fonológiai rendszere. Meghonosításukkal és fonémává változásukkal vi
szont eltolódásokat, sőt új jelenségeket hívnak elő az átvevő nyelv egész fono
lógiai rendszerében. A z ilyen eltolódások és új fonológiai jelenségek még akkor 
is beállhatnak, ha a nyelvi interferencia hozzájárulása révén nem is keletkeztek 
új fonémák. És ez a leggyakoribb. 

Ezt bizonyítják a kárpátontúli terület magyar nyelvjárásainak egyes hang
tani sajátosságai is. íme egynéhány: 

O rapMOHHH rjiacHtix B $EHHO-yropcKHX asLixax (Bonp. 4>EHHO-yr. %3. 
1964, 59—68.) tanulmányomban a finnugor nyelvek fonológiájának „határ-
jelzéseivel" (Trubeckoj) foglalkoztam. Arra a következtetésre jutottam, hogy 
mind a magyar, chanti (osztják), manysi (vogul), mari (cseremisz), mordvin 
(moksa és erzá) és a legtöbb balti finn nyelvek magánhangzóilleszkedésének, 
valamint a vele sok közös vonást mutató (de nem azonos) török szinharmoniz-
musnak, mind a többi és főleg indoeurópai nyelvek hangsúlyának az a szerepe, 
hogy határ-jelzésként működjenek, és biztosítsák a szóalkotó morfémák, főleg 
a tőmorféma és a toldalék egységét. Azokban a nyelvekben, ahol a szót alkotó 
morfémák egységét két határjelzés is biztosítja — a magánhangzó-illeszkedés 
és a hangsúly is (mint pl. a magyarban), ott az utóbbinak alárendelt szerepe 
van. És ellenkezőleg, azokban a nyelvekben, ahol nincs magánhangzóilleszke
dés, ott a hangsúlynak nagyobb a fonológiai szerepe, mert egymagának kell 
biztosítania a szót alkotó moriemák egységét, betölteni a határjelzés szerepét. 

A kárpátukrajnai magyar nyelvjárásokban a magánhangzóilleszkedés a 
tőmorféma és a toldalék között rendszeresen érvényesül. Pl. M z M (B), A d z W 
(Cs), AdozM (D), a?zf#Zra (R), a?zf*<W (M), ű^z^/^w (Sz), jz#&gM (B), aze'&r/zez 
(Vi), wveg/e (I) stb. Sőt egyes legújabbkori ukrán átvételekben a magyar nyelv
járástömbben, nem peremtelepüléseken a tőmorfemákban is érvényesül pl. ukr. 
HiseHHa 'ruhagyár (v. üzem)' > m . ava/wa (M) (vö. szl. %ji*m,>m. c s w W vagy 
cWáf). 

A magyar nyelvjárástömb peremtelepülései, valamint a két- és többnyel
vűség, az ukrán szubsztrátum által befolyásolt községekben és a magyar nyelv
járásszigeteken a magánhangzóilleszkedés nem mindig érvényesül. Itt egyes 
határozó- és birtokos személyragoknak csak egy, főleg mély magánhangzós 
toldalékát használják, pl. e6%#za (V), ocjerefy&z (K), az<&/%z (Ra), em6erva 
(Ra), gmóer/a (V), üveg/a (Vi). Annál kevésbé érvényesül itt a magánhangzó
illeszkedés a legújabbkori ukrán átvételek tőmorfémáiban, pl. az említett ukr. 
omenna'ruhagyár (üzem)' itt jve/Ma (V). így tehát ezekben a nyelvjárásokban a 
magánhangzó-illeszkedés, mint a szó egységének a határjelzése, kissé fellazult. 
Ahhoz nem fér kétség, hogy a fellazulásban, az ukrán hatásnak is szerepe volt. 
Mivel egyensúlyozzák az említett nyelvjárások a szó ezáltal bekövetkezett ha
tárjelzési gyengeségét? A szó hangsúlyával. Fonetikai laboratóriumokban vég
zett mérések, az oszcilogrammák arról tanúskodnak, hogy a kárpátukrajnai 
magyar nyelvjárástömb peremtelepülésein, valamint a két- és többnyelvűség és 
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ukrán szubsztratumú községekben, úgyszintén a magyar nyelvjárásszigeteken 
a szóhangsúly általában intenzívebb, mint e terület többi magyar nyelvjárásai
ban, mint a magyar köz- és irodalmi nyelvben. A hangsúly intenzitásának meg
növekedése a magánhangzó-illeszkedést nem érvényesítő szavakban nagyobb, 
mint máshol, ahol tőmorféma és a toldalék között ez az illeszkedés megtörténik. 

D e ugyanakkor még ezeknek a nyelvjárásoknak a többsége is megőrizte a 
magyar nyelv hangsúlyának a jellegzetes vonásait. Két kutatóponton, mégpedig 
Viskovon (Visken), ahol, ahogy már kifejtettem, a magyar—ukrán kétnyelvű
ség hatása erős és részben Ratovciban (Ráton), ahol ukrán szubsztrátummal 
számolnunk kell, a hangsúlynak új vonásai vannak, a főhangsúly nincs mindig 
az első szótaghoz kötve. A hangsúlyozás itt a következő képet mutatja^: 

1. H a a toldalék nélküli kéttagú szavakban a főhangsúly az első szótagon 
marad, pl. g - W , a toldalékkal ellátott alakban már a második szótagra kerül át: 
W a W , e6f-űW, g6f-a%oz (V). X-6/&& de #%-&rw, #6/0&Md7, #6/&-&o/z (V); #-.$%-
#/, de #?zWf, #.##-#& (V); fe-/%% de fe/ẑ fzef (V)' Jze-&gr de azetg-ref (V); 
6f-ro de 6fro;/a (R), &#-&#% de Wd-aza (V), &f-M#z de &m#-za (V); #-%? de 
#&#,%%#% (V); a^rw de jgpe-rfem (R), /%z ra/ic? de /?ara-fzcW (V). 

2. Háromtagú szavakban a főhangsúly már a toldalék nélküli alakban is a 
második szótagon van; pl. 6^r^ za^ (V) oc?e-re(y (V), ̂ zgre (/o (R) v#cj#T# (V) 
üAWp (V) W-fd (V)Á^ ^' W -

3. H a ezekhez a háromtagú szavakhoz még toldalék is járul, akkor a fő
hangsúly egy szótaggal még előbbre csap át, pl. 6#r#-zdp de Z%w%Waya (V) 
ocse-refy de oc?ere-ry6a (V), vpcj-jwp de y#c%wd-zf&: (V). — A háromtagú össze
tett szavakban is a második szótagra esik a főhangsúly pl. aza-ao& de jzodb-^/o 
(VX/é-fryű de/#zyw;/a (R),yároAM de_/arom/0 (V). Viskovon (Visken) sokszor 
a főhangsúly előre tolódik egy szótaggal akkor is, ha egy szókapcsolatban enkli-
tikusan használnak egy segédigét, vagy ha leválasztották az igeképzőt, pl. ö-reg 
de ŐT-p-̂  vagy (V)^; &wmo »&y#de moM&ya'&f. A hangsúlyátcsapással a nyelvjárás 
erősíti a szó (szókapcsolat) határjelzését és ezáltal jobban biztosítja a szót alkotó 
morfémák egységét is. A viskovoi (viski) és bizonyos tekintetben a ratovci (ráti) 
hangsúlyozás hasonlít a jeledin$í-re (lozsádira), amelyről Benkő Loránd a M a 
gyar Nyelvatlaszhoz gyűjtött anyagában (NyA. I, 568) valamint Murádin 
László tanulmányában (MNyj. IX, 177—8) találunk adatokat. 

Abból a tényből, hogy a hangsúlyozás átcsapása először a szláv jövevény
szavakat érintette, arra következtethetünk, hogy e jelenség kialakulásában külső 
nyelvi tényezőként (operátorként) működött a magyar—ukrán nyelvi interfe
rencia és a kétnyelvűség. 

A magánhangzók rövid és hosszú korrelációja, mint a magyar nyelv fono
lógiai rendszerének jelensége, a kárpátukrajnai magyar nyelvjárásokban egyes 

i° A hangsúlyozott szótagot a magánhangzó után tett, fölemelt pont jelzi, 
ii Vö. angol/öwr/eg-M, de/bw rfeem m#i. 
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sajátosságokat mutat. Általában az egész nyelvjárásterületre jellemző, hogy a 
hosszú magánhangzók időtartama megrövidült, és ezáltal a korreláció is meg
változott pl. ffz~f/zef (M) Wz-Wzgf (S), 6f ~wfo» (Sz) stb. 

A magyar nyelvjárástömb peremtelepülései, a két- és többnyelvű, valamint 
az ukrán szubsztrátumú községekben és a magyar nyelvjárásszigeteken ez a 
korreláció felbomlott. Itt akár a tő-, akár a toldalékmorfémák majdnem min
den pozíciójában csak rövid magánhangzók vannak,^ pl. Wz, Wzf (V), zawp (Sz), 
jzW&, azmo (V), fa»#o (Ra), 6 # v (V), ffrM#, jfr#m (V), AröM^w (Vi), fMwAg/ 
(Sz), szórnom (V), /ö/w6w (I), Awvo^ (Sz). Előfordul még ugyan egy félhosszú w, 
de csak szóvégi pozícióban vagy a toldalékban, és félhosszú f (r, /, y előtt), de 
funkcionális megterhelése jelentéktelen, pl. azw (R), â zro/rw (Vi), Aifr (V), /# 
(Sz), ̂ zf/ (Vi). A hosszú magánhangzók időtartamának a rövidítése más magyar 
nyelvjárásokra, pl. az erdélyiekre és volt bukovinaira is jellemző. 

Ügy gondolom, hogy ebben a magánhangzó nivellálódásban az idegen 
nyelvi hatás (a kárpátontúli területen a magyar—ukrán, ill. magyar—ukrán— 
román nyelvi) interferencia tényezőként vett részt.^ 

Közhely, hogy a finnugor nyelvekben a morfémák felépítésében a magán
hangzó és mássalhangzó fonémák csak sajátos megadott sorrendben léphettek 
fel. Ezzel a vocalis (V) és consonans (C) sorrend felépítésével a morfemák fo
nológiai struktúrájának a modelljei meg voltak szabva. Ezek a modellek 4 tí
pusra vezethetők vissza. 

1. VCV 3. CVCV 
2. VCCV 4. CVCCV 
Az előmagyar és ősmagyar korban, amíg a magyar nyelv csak rokon (finn

ugor) valamint török, iráni és keleti szláv nyelvekkel érintkezett, és az átvett 
morfémák nemcsak, hogy kisszámúak voltak, hanem fonológiai struktúrájuk 
átépítés nélkül beleilleszkedhetett a morfémák egyik ős fonológiai struktúrájá
ba, a finnugor magánhangzó—mássalhangzó fonémák sorrendjének a modell
jei érintetlenül érvényesültek (pl. tör. orpo>m. drpa; iráni %%/ (3Wj > m . W ; 
óorosz xtjiMB>m. Aa/om). 

De megváltozott a helyzet a honfoglalás után, amikor a magyar nyelv nyu
gati, délszláv és más nyelvekkel kezdett érintkezni. Ekkor jóval több átvett szót 
kellett meghonosítani, sőt a jövevényszavak magánhangzó—mássalhangzó sor
rendjének a felépítése sokszor teljesen idegen volt az átvevő magyar nyelv szá
mára. Számos jövevényszónak az átadó nyelvben C C V C (V) volt a fonológiai 
felépítése (pl. szl. 6rafa > m . W a f ; szl. a7n%z>m. jzf/w%; ukr. rpe%a> m. nyj. 
AancsvW). E jövevényszavak meghonosítása folyamán az ősi finnugor modellek 

^ Igaz, hogy — amint ezt a mérések mutatják — ezen „egységes" magánhangzó időtartama egy 
kicsit hosszabb, mint a köz-, illetőleg irodalmi nyelv megfelelő rövid magánhangzói. 

M A példákban csak az z, w, « fordul elő, e magánhangzók kiegyenlítődése, illetőleg rövidülése 
azonban a Dunántúl nagy részén is megvan, ott pedig aligha játszhatott szerepet valamely hosszú
rövid korrelációt nem ismerő szláv vagy román nyelv! — Szerk. 

63 



érvényesítették hatalmukat és a mássalhangzócsoport feloldásával átépítették 
az átvételek fonológiai struktúráját.^ Ehhez az átépítéshez tán az is hozzájá
rult, hogy a nyugati és délszláv C C V C (V) felépítésű átvételek keleti szláv meg
felelőinek egy része a „polnoglaszrje" révén C V C V felépítésű volt (vö. 
bolg. 6p#wz, lengy. &o»a, szerb—horv. 6/wza, cseh & f W , szlovák 6m»a, de 
orosz, ukr., bjelor. ̂ opowa — m . 6oroMű). 

A szláv jövevényszónak több párhuzamos átvétele lehetett. Egyes nyelvjá
rásokban a nyugati- és délszláv C C V C (V) felépítésű szó volt az átvétel „törté
neti forrása" (A. Graur), másokban (főleg a kárpátukrajnai, erdélyi és a volt 
bukovinai nyelvjárásokban) a keleti szláv CVCV... így tehát, a keleti szláv 
analógia is hozzájárulhatott az átépítés módjához. 

Ehhez a honfoglalás előtti óorosz átvátelek meghonosításának a tapaszta
lata is segített. A magyarok a nyugati és délszláv szókezdő mássalhangzó-tor-
lódásos jövevényszavak hanghelyettesítésekor „hallottak" a két szókezdő 
CC... között egy „jeres" hangot, amely a keleti szláv &-re emlékeztetett (vö. 
óorosz xtjiMt>m. W o m ) és amelyet csak erősíteni kellett (pl. 6rafa>6amf > 
Waf) . 

Ugyanakkor az ősi finnugor modellek sem tudtak teljesen „megbirkózni" 
a mássalhangzótorlódás feloldásával, és megrendültek. Egy új modell jött létre, 
amelynek CCVC... a felépítése. Eleinte a szókezdeten a második C csak r vagy 
7 lehetett (pl. 6re&e#, 6Mz&f, &m/mr, &/#»&# stb.), később más mássalhangzó 
is (pl. azfyepp, jzpwffzyf& stb.). Tehát az ősi finnugor C V C V (CVCCV) modell 
megrendülésében az r, /mássalhangzók játszották a „trójai ló" szerepét. 

Mivel magyarázható ez ? Egyrészt tán az r és / mássalhangzók jellegével. 
Ismeretes, hogy ezeknek a liquidáknak egyes nyelvekben, köztük a nyugati és 
déli szláv nyelvekben szótagalkotó szerepe is lehet, azaz „helyettesíthetnek" 
egy magánhangzót (vö. a cseh W&^, szlovák c/z/m, szerb—horvát &rjf.). H a a 
magyarban az r és 7 mássalhangzók ezt a szótagalkotó szerepet nem is töltik be, 
mégis megvan bennük ez a potenciális lehetőség. 

Másrészt viszont a magyar nyelv más fonológiai sajátosságaiban is keres
nünk kell ezt a magyarázatot. Erről tanúskodnak a kárpátukrajnai magyar 
nyelvjárások is. A hangutánzással képzett fwcjo& és f%%?zeMf szavakat itt ilyen 
alakjaiban jegyeztük fel: ̂ r#c,yö& ~/wc.yó% (V); /?rwcjó% ~ főcjöA: (D); frwc.%% ~ 
főerők (M); /prwc.?o& (I), /?rwcjő&~ywcyö&, ywcs#, (Sz); /?r&kzW/ (R), 
j?rwc&üo/~fwc&üö/ (Ra), f&?z&ö/~főc&o/ (M); ̂ rwjz&ő/~ y ü c W ~ ywcköZ (Sz). 
Itt nemcsak a szókezdő hangok tarkasága lep meg, mert más hangfestő szavak
ban is gyakori, hanem a yi* hang, valamint a jr?r szókezdő mássalhangzó csoport. 

i* A mássalhangzó-torlódás feloldásáról 1. KÁLMÁN BÉLA tanulmányát (MNyj. II, 59—71). 
i* A csehben lehet egész mondatot is alkotni egyetlen magánhangzó nélkül, pl. <SWpraf f&rz &r&. 

( =Nyomd át az ujjadat a nyakán keresztül). A z angol nyelvben a m és % mássalhangzónak lehet 
szótagalkotó szerepe, pl. fa&e/z (teikn), W&*/M (seldm). 

" A bilabiális tremulánsról és hangértékéről 1. BÁRCZi, Fonetika 22. 
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Balogh Lajos felhívta a figyelmet, hogy ywcjök ~/,röc.?ö&, yö^zec -^rw^zög 
alakokat lehet találni még az erdélyi, valamint a volt bukovinai magyar nyelv
járásokban is." 

A Benkő Loránd, Lőrincze Lajos és Végh József által a Nyelvatlasz szá
mára az erdélyi és a volt bukovinai magyar nyelvjárások felgyújtott anyagának 
a tanulmányozása a következő képet mutatja:^ A föcrök és fw^zeMf szavaknak 
itt ilyen alakjai vannak: 1. prücsök, ̂ rü̂ z/róV (Boghus—Szilágybagos); 2. ̂ rw-
c#%c, cfem/ (Deja—Désháza); 3. ̂ öc^áÁr, j7WfzA;á/̂ j7rMfzA;g/ (Damacuseni—Do
mokos); 4. ̂ rwcje^ ̂ r̂wcj'gA;, jprw&?zÖM ̂ ^rűffzeM (Nimigea de Jos—Magyarne
megye); 5. ywc^oÁ;, y#Meg~j?wsseg~f%Mgg (Tircaia—Köröstárkány); 6. j?rw-
cwA:-(wcf#, /7r&9zA;ö/^frwfzW (Váleni—Magyarvalkó); 7. j?rwcfgA:^rw-
cjgg, j?/wzA;á/ (Vaida-Camaras—Vajdakamarás); 8. ̂ mc^eA;^ ywcjeA:, ;?r&?z/ráZ 
(Jeica—Zselyk); 9. főerők -, ywcjJk, ̂ rw^zöG ̂ r w ^ z W (Tulghes—Tölgyes); 
10. ywc.9g&~ yőcye&~ ywcfőÁr^/7rwc^^/;wcjeÁ:, prwcké/ (Colteste—Torockó-
szentgyörgy); 11. ywcjg&~ywcjg&, jv&?zW (Gheorghe Dója—Dózsa György 
v. Lukafalva); 12. ̂ rwcfoAr-ywcfőA:, ̂ r&üfzoG (Eremitul—Nyárádremete); 13. 
ywcju&i, y%#zeM(Cobátesti—Kobátíalva); 14. ywc.M&~ %pwcjöA:,/wjfzőG (Rá
cul—Csikrákos); 15. ywc^ok^^wc^őA:, ̂ w^zöG (Pláesii de Jos—Kászon); 16. 
ywc^^ywcjgA:, yöfzkáA: (Oie§dea—Vájasd); 17. ywc?$&~ yw&szeG (Cop$a— 
Mica—Kiskapus); 18. ywcfg^^ywcjgG (Jeledin^i—Lozsád); 19. #c^ö/c-yü-
ĉ öA:, y&gfzeTz^^nüfzeM (Sácádate—Szakadat); 20. fwMŐ/c^/?rwcföA:, yÜMzeMf 
^yü^zög—/?w^zgMf (Hálmeag—Halmágy); 21. ywc^ök^fwcföA;, j^rü^zöG^ 
yw^zöG (Cematu v. Sácele—Csemátfalu); 22. fwc?ő& -̂  früĉ öA; — yüc^öA: — yw-
cjJA;, ̂ röffzőg^ yüsz&o/ (Zagon—Zágon). Volt bukovinai települések: a. yw-
ĉ ö/c, yw&szög, ̂ rw^zög (Kakasd—áttelepültek Andrásfarvából); b. prwc^JA:, 
yw^zög (Hidas—áttelepültek Istensegítsből); c. /?rwc?ő& de yw^zeM (Szárász— 
áttelepültek Pusztinából). 

Feltűnik az a tény, hogy akár a kárpátukrajnai, akár az erdélyi és volt bu
kovinai magyar nyelvjárásokban a fwc.M& és fw&szeMf szavak alakváltozatai ér
dekes izoglosszát mutatnak. A y szókezdetű alakok, azaz ywc.?o&~ ywcjeA: stb., 
yűfjzőg^ y&üzArö/ stb. mint főalakok a román etnikai csoportokkal határosak, 
a román nyelvjárásokkal interferáló magyar nyelvjárási kutatópontokon talál
hatók (16, 17, 19, 20). Egyes kutatópontokon itt találhatók a fwc?ö&:, /wcswk 
mellékvaiiánsok is. A/?r szókezdő alakok, azaz /?rwcJőA:̂ /?rwcfgA: stb. /?rwfz-
azoG~^r%yz&ő/ stb. főalakok viszont ezekben a peremnyelvjárásokban akár
csak más magyar nyelvjárásokban is azokon a kutatópontokon találhatók, 
ahol intenzív magyar—szláv nyelvi kapcsolat volt (1, 2, 3, 4). Mellékvariáns
ként itt a /?wcjg&, / w j z W alakok találhatók. így tehát a hangutánzó főcs#, 
fw&pzeM szavak valamennyi változatának valószínűleg megvolt eredetileg a szó-

^̂  Hálás köszönetemet fejezem ki ezért Balogh Lajosnak. (A zárójelben a kutatópont román és 
magyar elnevezése.) 

1* L. a NyA. I. és II. kérdőív (492. és 331. kérdésekre kapott válaszokat a kutatópontokon). 
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kezdő bilabiális tremuláns y-je. Ahol a magyar nyelvjárások olyan nyelv hatása 
alatt voltak, amelyben a j?r szókezdő mássalhangzócsoportnak nem volt nagy 
funkcionális megterhelése (a román), ott megmaradt az ősi y. Ott viszont, ahol 
a szláv és más nyelvek hatására a magyar nyelvjárásokban a /?r szókezdő más
salhangzótorlódás nem oldódott már fel, ott a y hang is /?r-ré változhatott. 

Ez a lényeges változás azért is történhetett, mert a bilabiális tremuláns 
y és a torlódó /?r mássalhangzók között sok közös vonás van (5). És ellenkező
leg a /?r szókezdő mássalhangzó torlódás és ezáltal a CCVC... modell megho
nosodásához hozzájárulhatott az a tény, hogy a magyar nyelv ismerte a bila
biális tremulánst és felhasználhatta szókezdetben a hangutánzó szavak képzé
séhez. 

A felgyújtott anyag azt mutatja, hogy a tanulmányozott nyelvjárásokban 
a hosszú—rövid mássalhangzók szembenállásának a viszonya eltér a megfelelő 
köznyelvi korrelációtól. A hosszú mássalhangzók, megrövidültek. Ez érintette 
majdnem az egész nyelvjárásterületet. Egyes kutatópontokon pl. Viskovon (Vis-
ken), Szolotvinán (Szlatinán), (Tiszaújlakon), amelyek a káipátukrajnai ma
gyar nyelvjárástömb peremtelepüléseihez és a nyelvjárásszigeteihez tartoznak, 
ez a szembenállás majdnem teljesen felbomlott. E nyelvjárások fonológiai rend
szerében m a rendszeresen csak rövid mássalhangzók vannak és csak egyes ese
tekben, a morfemák határán felhosszúak, mint a gemináció maradványai. A rö
vidülés elsősorban a szóvégi mássalhangzókat érintette, pl. örggeB (R), jzgB, 
/g&K%B (Sz), Á%*erMB (Vi), wgro( (V), & # e B (I), A # 6 (R), fo/%6 (Vi) stb. Rövi
dültek a mássalhangzók intervokális helyzetben is, pl. y&fem (R), 4%#G (Vi), 
# # (V), / & # m (I), / W ő f e m (Sz). 

Mivel magyarázható ez a jelenség? Mindenekelőtt vizsgáljuk meg, melyik 
más magyar nyelvjárásban bomlott így fel a mássalhangzók időtartambeli 
szembenállása, rövidültek meg a hosszú mássalhangzók, és mutat-e ez a jelen
ség izoglosszát! 

Elsőnek figyelt fel a hosszú—rövid mássalhangzók szembenállásának a 
felbomlására CsAPÓDi ISTVÁN (Nyr, X X X V , 31—34), mégpedig úgyszintén a 
kárpátontúli szolotvinai (aknaszlatinai) magyar nyelvjárásban. Benkő Loránd 
(Nyjt. 102) ezt a jelenséget Roznava és Kosice (Rozsnyó és Kassa, CSSZSZK) 
vidéki magyar nyelvjárásokban, N A G Y JENŐ és MuRADiN LÁSZLÓ (MNy. LII, 
230—235) a máramarosi costui (rónaszéki, R S Z K ) magyar nyelvjárásban ta
lálták. A Magyar Nyelvatlasz anyaga azt mutatja, hogy a mássalhangzók idő
tartambeli szembenállása felbomlott, és a hosszú mássalhangzók megrövidül
tek még a következő magyar kutatópontokon is:^ 1. Északkeleten (CSSZSZK) 
Hucin (Gice 20) és Cucma (Csúcsom 21); az északkeleti Borsod-Abaúj-Zemp
lén megyei Tállya (L 18); az északkeleti, kalotaszegi, mezőségi, székely (RSZK), 
Boghis (Szilágybagos 1), Deja (Désháza 2), Nimgea-dejos (Magyamemegye 4), 

" Zárójelben a kutatópont száma a Ny A-ban. 

66 



Tírcaia (Köröstárkány 5); Vaida-comaras (Vajdakamarás 7); Jeica (Zselyk 8); 
Eremítul (Nyárádremete 12); Rácul (Csikrákos 14); Oiesdea (Vájasd 16); 
Copsa-mica (Kiskapusi 17); Jeledint (Lozsád 18), Sácádate (Szakadat 19); 
Hálmeag (Halmágy 20). 

így tehát valóban ez a jelenség érdekes izoglosszát mutat. Azokban a pe
rem-nyelvjárásokban van meg, ahol a magyar—keleti szlovák, magyar—ukrán, 
magyar—román nyelvi érintkezések erősek, két- és többnyelvűséggel avagy ke
leti szláv szubsztrátummal kell számolni. 

Valószínű tehát, hogy nem megőrzött régiség, hanem idegen hatásra tör
tént fejlemény, ahogy IMRE SAMU (MNy. LI, 507) vélte. A kárpátontúli terüle
ten e fejleményben külső nyelvi tényezőként a magyar—ukrán, magyar—ro
mán nyelvi interferencia vett részt. 

A felgyújtott anyag tanulmányozása ahhoz a meggyőződéshez vezetett, 
hogy a kárpátukrajnai magyar nyelvjárásokban egy bilabiális w-szerű hang léte
zik. Ez a w főleg az a,;, e, o előtti pozícióban, szókezdeten és szó belsejében, a 
tő- és toldalékmorfémákban egyaránt találhatók. Pl., wwfaG (V), W a (R), 
W a D (R), W a / m & (Vi), ./a/w%z& (Sz), /?&/wa (Ra), awa? (V), W a (Vi), Wd§'r 
(Ra), &aWc? (Sz), mveg (R), faW" (V), /za/Mwwa (Sz) stb. 

Önálló fonéma ez, vagy a v-nek csak variánsa? Egyes kutatópontokon a 
w-s alakok mellett v-s is található, pl.: m W f r - W é r (Ra), /%/%%%~j?&/va (Ra). 
D e a kutatópontok többségén, ahol ez a bilabiális hang funkcionál, a w-s ala
koknak nincsenek v-s variánsai. Ugyanakkor ezeken a helyken sem teremtett 
meg a w a nyelvjárás fonológiai rendszerében elegendő feltételt ahhoz, hogy fo
némának tekintsük. N e m találkozunk egyetlen egy szóval sem, amelybe a 
w ~ v felváltásával jelentésváltozások történhetnének, mint az angol weaf (nyu
gat) v&rf (mellény). Mindamellett azt gondoljuk, hogy ha a w csak a v fonéma 
variánsa is, mégis funkcionális szerepe van, de ezt a szerepet nehéz megállapí
tani. 

Mint ismeretes, a finnugor alapnyelvnek volt egy bilabiális wye. A ma
gyarból már az előmagyar korban kiveszett.^ Megmaradt volna a kárpátuk
rajnai nyelvjárásokban? N e m valószínű. A nyelvföldrajz azt mutatja, hogy a 
w hang azokban a peremnyelvjárásokban funkcionál, amelyekben az ukrán 
nyelv hatása erős. 

A z ukrán nyelvben, ahol a v~wváltakozás gyakori és amelynek többnyire 
nincs jeletéstani szerepe (vö. y9HTMejn,~BHnreji6 'tanító'; # k iMHary^jr 
KÍMnaTy'a szobába'), a nyelvjárásokban, köztük a kárpátukrán nyelvjárások
ban is, funkcionál egy bilabiális w-szerű hang, amely a v és w szintéziséből jött 
létre (vö. kárp. ukr. aay [daw], nncay [piszáw] stb.). 

^ Újabb vélemények szerint a keleti nyelvjárásokban a XVI. századig, sőt esetleg tovább is 
megmaradt e hang: vö. A magyar bilabiális v hang kérdése. Bp., 1956., M N y T K . 93. sz. — Szerk. 
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A kárpátukrajnai magyar nyelvjárásokban a w-szerű hang megteremtésé
ben valószínűleg szerepe volt a magyar—ukrán nyelvi interferenciának is, amely 
külső nyelvi tényezőként működött (operátorként). 

Mindez arról tanúskodik, hogy a marginális és intraregionális nyelvi köl
csönhatások, valamint a két- és többnyelvűségi szociális kontaktusok befolyá
solhatják az interferáló nyelvek hangtani szintjét is. 

Uzshorod ROT, M . ALEKSZANDR 

BenrepcKO-yKpaHCKHe »3LiKOBLie KOHTaKTLi B 3aKapnaT&e 

BonpocBi asEKOBtix KOHTaKTOB MBJiaioTca aKTyajiBHOM npoőJieMOH coBpeMen-
Horoa3biK03HaHna. Toj&KO BcecTopoHHee Esv^enne pasjnrmLix Tnnos astiKOBOH 
HHTep^epeanini, B TOM qncjie H reaeojiornHecKH HepoacTseHHBix n THnojiornnecKH 
OTAaJIGHHLIX M3LIKOB, KBK BeHTepCKO-VKpaHHCKOH, M03C6T CO^eHCTBOBaTB peHieHHK) 
CJIO^CHOH npOŐJieMLI — yCTaHOBJieHHK) rJiyŐHHBI B3aHMOnpOHHHaeMOCTH KOHTaK-
THpymmHX M3BIKOB Ha EX paSJÜMHblX ypOBHMX. B CBCTC 3TOFO, aKTyaJIBHOCTL H3y-
qeHMa BonpocoB BsaHMO^eHCTBEM BonrepcKEX H yKpaHHCKHX ̂ HajieKTOB 3aKapnaTL% 
aBJiaerca OHeBH^noH. BenrepcKne jiexcHHecKne saHMCTBOBamia B yKpanHCKHX ro-
Bopax 3aKapnaTBM H3y?ajmci, 3. BaJieHKHM, III. Bonxajio, M. O. ̂ sen^sejieBCKHM, 
JI. ĵ eacs, II. JltisaHiieM, A. MoxaneM, F. OrpnncKHM H Ap. yxpaHHHSMM B Bearepc-
KHX roBopax SaKapnaita ao cnx nop He EsyyajmcB. AsTop coőpaji B 18 cejiax 3a-
KapnaTba, HacejieHHLix BenrpaME a CMemaHHtiM BeHrepcKO-yKpaEHCKEM Hacene-
HH6M, ̂ najieKTOJiorHHecKHH MaTepnaji. AnajiESEpya 3TOT MaTepEaji, MLi nonLiTa-
JIECL BBIMCHHTL pOJIB yKpaEHCKHX TOBOpOB B (pOpMEpOBaHEB TCX (^)OHeTE?eCKHX 
H ̂ )OHOjiorHHecKHx ocoőesnocTeÉ, KOToptiME OHH xapaKTepHti. BenrepcKHe roBopti 
3aKapnaTB% oTHOcarca K ceBepo-BocTo^ntiM HKaion(HM ayaneKraM. O^Haxo EKante 
Harpyaceno <^yHKHHOHajn,HO HepasaoMepHO. MccjieayMBie roBopti coxpaHHJiH ae-
KOToptie apxainecKHe qepTti, s yacTHocTE, (pyHKUEOHEpoBaHEe ̂ oneMti g. Cpe^n 
Hccjie^yeMLix rosopoB EMeerca n najioHCKim (BejiHKaa #o6poHB). Ilpm B03^eHCT-
BEE VKpaHHCKHX AHajIOKTOB BCHrepCKHe TOBOpBI 3aKapnaTbM E, OCOŐeHHO TC, KOTO-
pwe pacnojio%ceHBi Ha oKpanae BenrepcKoro MSLncoBoro apeana, cosaajin TaKEe 
4)OHeTH?ecKHe H ̂ oHOJiorimecKHe ocoőeHHOcTH: 1. paspymnjm Koppejianmo KpaT-
KHe-aojirne corajicHtie n coKpaTEjiE j%ojirne (nanp. f%e6); l.paspynmjm Koppejimrmo 
AOJirHe-KpaTKHerjiacHBieHcoKpaTHJin aojime (nanp., mw/zej); 3. oőpasoBajm őnjia-
őnajiBHoe w (nanp. Zoyva); 4. paspynmjm nacTEHHorapMOHEio rjiacntix (nanp. g6;ÁfW) 
5. H3M6HHJIH HacTHHHo xapaicrep aKneHTyanHH. B ^Byx HacejieHHLix nyHKTax, r^e 
CEJILHO BJIHRHHe ŐHJIHHTBHSMa H CJIC^yCT yMHTBIBaTL HaBJieHHa VKpaHHCKOrO CyŐCT-
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paTa, BCTpenaeTca n HOBBIM Tnn He^HKcnpoBaimoro yaapemia (nanp. a-jzfa/ 
no a^z^'/Ao). BpaőoTe npHBoaaTcanapajuiejiM H3 senrepCKEX rosopos TpancajiB-
BaHHH, rosopos BenrepcKHx nepecejieimeB ByKOBHEti, KOToptie TaK^ce AOJiroe 
speMM KOHTaKTHpoBajm c yKpaHHKaMH. npoaHajiHSMpoBaHHBiM MaTepnaji AaeT 
ocHosaHHe nojiaraTB, ?ro B npou,ecce MHTencMBHoro BsaHMOWMCTBMa astncoB H 
^najieKTOB ̂ oHeiMHecKim n ̂ oHojioranecKMH ypoBHH BsanMonpoHmtaeMBi. 

M. A. PoT 
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