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ZuzANA HANUDEi/: Linhvistycnyj atlas ukrajins'kych hovoriv Schidnoji Slo-
vaccyny. Nazvy strav, posudu i kucbonnoho nacynnja (A kelet-szlovákiai ukrán 
nyelvjárások atlasza. Ételek, edények elnevezései). Bratislava—Prjasiv, 1981. 

Ukrán nyelvészeti, nyelvjárási kutatások nemcsak a Szovjetunióban folytak és 
folynak, hanem azokban a környező országokban és amerikai államokban is, ame
lyekben számottevő ukrán kisebbség él. E kutatások közül a Csehszlovákiában 
— Eperjes székhellyel — folyók a legszerteágazóbbak és legeredményesebbek. 
A csehszlovákiai ukrainisztikai kutatások elsősorban a kassai P. J. Safarik Egyetem 
Bölcsészettudományi és Pedagógiai Karainak ukrán tanszékein, a hozzájuk kapcso
lódó Ukrainisztikai Kutató Intézetben, valamint a szlovákiai ukránok önálló, szvid
niki múzeumában koncentrálódnak. Széles körű és eredményes ukrán nyelvészeti 
kutatómunka folyik a prágai Károly Egyetemen is. 

A kutatások eredményei elsősorban a két önálló tudományos kiadványsorozat
ban, a JVaw&oW zo#yj&y Aw/V«moAo jo/wzw w&/"ű/m/&yc/z f/W/a?cyc& w CSSR. 
(A Csehszlovákiai Ukrán Dolgozók Kulturális Szövetségének Tudományos Közle
ményei) és a MzM&oyx/ z6fmy&: fMwze/w w&rq/My&q/f W f w r y « 6"v_ŷ M);A:w (a szvidniki 
Ukrán Kultúra Múzeumának Tudományos Gyűjteménye) címűben, továbbá egye
temi aktákban, önálló monográfiákban látnak napvilágot. Ezek az eredmények el
szórva magyar vonatkozásokat is tartalmaznak, időnként meglepve a magyar szak
embereket is [GuNDA BÉLA: Naukovij zbimik. In Szlovákiai Téka. Hermán Ottó 
Múzeum Közleményei 16 (1977): 164—5]. 

A z 1980-as hivatalos adatok szerint Csehszlovákiában 47 121 ukrán él. Népileg-
nyelvileg lényegében hozzájuk tartozik annak a 7461 embernek a többsége is, akik 
orosznak vallották magukat. A nyelvi-nemzeti hovatartozásban megnyilvánuló ket
tősség a nemzeti újjászületési mozgalom megkésettségével, illetve az ukrán nemzeti 
öntudat, az ukrán önelnevezés e régióban való viszonylag késői jelentkezésével függ 
össze. Szlovákiában 36 850 ukrán, illetve 2410 orosz él. A z ukrán lakosság többsége 
a kelet-szlovákiai terület 4 északi, a bártfai, homonnai, ólublói és a szvidniki járásá
ban él (GYÖNYÖR JÓZSEF: Csehszlovákia népességének megoszlása. Irodalmi Szemle 
1983/1: 30-^3). 

A csehszlovákiai ukránok kárpátukránok. A két világháború között a Csehszlo
vák Köztársaságban az ukrán etnikumú területet közigazgatási, politikai képviselet 
tekintetben két részre osztották. Egy részén megalakult a bizonyos autonómiával 
rendelkező jPod%%zrpaf.?z&a j&wz (Ruszinszkó, Kárpátukrajna, Kárpátalja stb.), má
sik részét, Ung megyének az Ung folyótól nyugatra eső területeit, Zemplén, Sáros, 
Szepes megyék északi részeit pedig Szlovákiához csatolták: A szlovák—ukrán határ 
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megvonásával kb. 100 ezernyi, településtörténetileg kompakt tömböt alkotó ukrán 
került kívül Kárpátalja határain. A z új politikai konstellációk létrejöttével a kárpát-
ukránok társadalmi, gazdasági, kulturális, és úgy tűnik, nyelvi fejlődése is lényegé
ben kettévált. A kulturális, nyelvi elkülönülés nyomai már a múlt században az. 
eperjesi püspökség megalakulásával kitapinthatóak, de csak Csehszlovákia megala
kulása után válnak szembeszökővé. 

A z ukrán nyelvjárások rendszerén belül a kárpáti, délnyugati nyelvjárástípushoz, 
tartozó szlovákiai ukrán dialektusok sajátos helyet foglalnak el. E peremnyelvjárá
sok egyik fontos jellemzője, hogy területileg és kialakulásuk idejét tekintve rendkívül 
tagoltak. Másik specifikumuk abban áll, hogy évszázados kölcsönhatásban fejlődtek 
a szlovák, lengyel és magyar dialektusokkal; hatott rájuk a német telepesek nyelve, 
sőt a bolgár-keleti szláv érintkezés nyomait is magukon viselik. További fontos vo
násuk, hogy sajátos, öntörvényű fejlődésüket egészen századunk 20-as éveiig nem 
befolyásolták, illetve érintették az ukrán irodalmi nyelv nivelláló tendenciái. Mai 
fejlődésüket, alakulásukat a szlovák irodalmi nyelvi hatás befolyásolja radikálisan. 

Z Hanudel atlaszának I. kötete megjelenésével olyan új és fontos művel gazda
godott az ukrán dialektológia és nyelvföldrajzi irodalom, mely hungarológiai szem
pontból is figyelemre méltó. A kötet a címben megjelölt tárgykörök tükrében a m a 
gyar nyelvjárásokkal kölcsönhatásban lévő, de a magyar—ukrán nyelvi kölcsönha
tást illetően még teljesen feldolgozatlan nyelvjáráscsoportokról szolgál szemléletes 
híradással. Értékét e szempontból is tovább növeli összevethetősége a magyar—ukrán 
nyelvi interferencia szemszögéből mintaszerűen feldolgozott szovjet kárpátukrán 
nyelvjárásterület tényeivel [BALOGH LAJOS: P. Lizanec három könyve a magyar— 
ukrán nyelvi kapcsolatokról. M N y . L X X I V , 244—8; J. O. DzENDZELrvs'KYJ: 
Linhvistycnyj atlas ukrajins'kych narodnych hovoriv Zakarpats'koji oblasti U R S R 
(Leksyka) 1—2 t. Uzhorod, 1958, 1969]. 

J. Dzendzelivszkij az ismertetett kötet előszavában (5—7) méltatja a nyelvjárási 
kutatások jelentőségét, kiemeli a nyelvföldrajz korszerű módszereinek hatékonysá
gát, eredményeinek használhatóságát a leíró és általános nyelvjárástanban, valamint 
a nyelvi interferencia kutatásában; meghatározza Z. Hanudel atlaszának viszonyát 
az ukrán regionális atlaszokhoz, valamint a szlovák és ukrán nemzeti nyelvatla
szokhoz. 

A tudományos-technikai forradalom és társadalmi-politikai változások ered
ményeként — összhangban más régiók hasonló folyamataival — a hagyományos 
anyagi és szellemi kultúra átalakult, vagy átalakulóban van, aminek következménye
ként a hozzájuk kapcsolódó szókincs egy hányada, nem ritkán egész szókészleti (lexi
kai) csoportok (szövés-fonás, eke és tartozékai, paraszti öltözködés, parasztház lak
berendezése stb.) perifériára szorultak, illetve archaizálódtak. A társadalmi-gazdasági 
fejlődés jelzett tényezői s a nyomukba járó szlovák irodalmi nyelvi hatás égetően 
szükségessé teszi a felbecsülhetetlenül gazdag nyelvi anyagnak, a hagyományos kelet
szlovákiai ukrán szókincsnek a felgyűjtését, összefüggésben azzal, hogy a szlovákiai 
ukrán nyelvjárások fejlődésük utolsó, egyre gyorsulva változó szakaszát élik. M a 
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talán a gyűjtés a legfontosabb feladata a dialektológusoknak: a következő kutató-
nemzedékkel szembeni lelkiismereti ügyük, becsületbeli kötelességük, hiszen 20—25 év 
múlva az már nehezen, a falvak többségében pedig egyáltalán nem végezhető el — írja 
a szovjet tudós. 

A Bevezetőben (9—10) a szerző részben ismételve az előszóban már leírtakat, 
rámutat: a nemzeti nyelvatlasz bármennyire is sűrű a kutatópont-hálózata, teljes ár
nyaltságában nem képes bemutatni a nyelvjárási lexikát, amire a regionális, illetve 
tájatlaszok hivatottak. Különösen nagy szükség van sűrű kutatópontú regionális at
laszra ott, ahol történeti, településtörténeti, természetföldrajzi és egyéb okok miatt 
viszonylag kis területen nagy a nyelvjárások, illetve nyelvjárási változatok száma. 
A rövidre sikerült bevezetőben a szerző utal arra, hogy a gyűjtőmunka és az adatok 
kartografálása során módszertanilag elsősorban a J. Dzendzelivszkij által kidolgozott 
elméletre és az általa alkalmazott gyakorlatra támaszkodott. Zavaróan hat, hogy vi
szonylag keveset árul el a gyűjtés folyamatáról, a kikérdezett személyek neméről, 
koráról. A térképezés tárgyául összegyűjtött anyag a szerző által összeállított kérdőív 
alapján, az 1969—77. évi saját gyűjtés során állt össze. Esetenként és helyenként élt 
ukrán szakos egyetemi hallgatók és tanárok segítségével is. A kérdőívet őshonos (tős
gyökeres) lakosoktól kérdezte ki, a problémás eseteket ellenőrizte. A z anyaggyűjtés
ben elsősorban az aktív (a jelentéstől a szóig) módszert alkalmazta, a passzív (a szó
tól a jelentésig) módszerhez ismert okok miatt csak a legelkerülhetetlenebb esetekben 
folyamodott. 

Z. Hanudel munkája szláv viszonylatban a legsűrűbb kutatópont-hálózattal ké
szült atlaszok közé tartozik. 125 kelet-szlovákiai ukránlakta települést ölel fel, így 
hálózata talán elég sűrű ahhoz, hogy lényeges szókincsbeli jelenségek ne csússzanak 
ki belőle. A hivatalos statisztikák szerint Kelet-Szlovákiában 1980-ban 53 olyan 
község volt, amelyekben az ukránok számaránya meghaladta az 50%-ot. A fentiek
ből érzékelhető, hogy a szerző szép számmal bevont olyan községeket is, amelyekben 
az ukránok arányszáma a statisztika szerint nem éri el a lakosság felét sem. Ez a meg
gondolkodtató tény, egyszersmind érdeme is az atlasznak, megbízható, hű képet 
nyújt az ukrán—szlovák nyelvi kölcsönhatás eredményeiről, kiegészítve mind a szlo
vák, mind az ukrán nemzeti nyelvatlaszt. Utalnunk kell rá, hogy a szlovákiai ukrán 
nyelvjárásoknak ennél sűrűbb, ideálisnak mondott kutatópont-hálózati kartográfiáit 
feldolgozása is van. A z 1965-ben elhunyt V. Lattá a 2264 kérdést (667 fonetikai, 
662 morfológiai, 20 szintaktikai, 975 lexikai) tartalmazó, önállóan összeállított kér
dőívét 262 (!) ukránlakta településen kérdezte ki. A megszerkesztett, a kiadásra elő
készített, de a nyomdai kapacitáshiány miatt eddig meg nem jelentetett atlaszt a 
Szlovák Akadémiai Kiadó archívumában őrzik, ahol szakemberek számára megte
kinthető [JozEF &TOLC: Atlas ukrajinskych nárecí na vychodnom Slovensku. Slavica 
Slovaca 13 (1978): 78—86]. 

A z alapvető tájékozódáshoz hozzátartozó kutatópontok jegyzékét is a térképek 
előtt adja meg a szerző, előbb a szám szerinti sorrendben (11), majd a községek betű-
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rendje szerint (12). Ezután az imponálóan gazdag, több száz tételt tartalmazó iro
dalomjegyzék következik (13—26). 

A z atlaszban három típusú térkép kapott helyet: 1. A terület 1960 előtti és mai 
közigazgatási felosztását tartalmazó segéd-, illetve tájékoztató térképek (30—1); 
2. lexikai, lexiko-morfblógiai jelenségek elterjedési határát mutató összegző térképek 
(158—66). 3. A tulajdonképpeni nyelvi, lexikai térképek, melyek két fontos fogalom
kör szókincsét tartalmazzák. Ételnevek: 1—80. térkép (29—110); edények megneve
zései: 81—127. térkép (111—57). A z 1: 5000 kicsinyítésű térképeken való eligazodást 
nagyszerűen segítik a folyók, patakok, valamint a járási (okruh) központok feltün
tetése. Különösen szerencsésnek tartjuk a folyóvizek feltüntetését. Hanudel térképe
zési módszere szemléletessé teszi azt a nyelvjárás-elméletből ismeretes tételt, miszerint 
az izoglosszák, sőt izoglosszák nyalábjai is gyakran a vízválasztók mentén, vonalán 
futnak. 

A z atlasz közzétételi módszere — az ungvári nyelvészek gyakorlatának megfele
lően — az ábrákkal történő szemléltetés. A z atlasz nagy értékének tartjuk, hogy fone
tikai jelölése megegyezik J. Dzendzelivszkij már idézett, hivatkozott atlaszának hang
jelölésével. A térképeket a kommentárok (167—95) és a szómutató (197—207) kö
vetik. A kommentárok lakonikusan tájékoztatnak a térképek megértéséhez szüksé
ges legfontosabb tudnivalókról: idézik a kérdőív vonatkozó kérdéseit, elemzik a tér
képezett jelenségre vonatkozó, de fel nem térképezett anyagot. 

A korszerű térképezési követelményeknek megfelelően P. Lizanec nyelvföldrajzi 
térképei a magyar jövevényszavak mellett feltüntetik azok ukrán megfelelőit, illetve 
más nyelvű párhuzamait. Ez lehetőséget nyújt összehasonlításra, illetve annak fel
mérésére, hogy a két témakörön belül a kárpátukrán (szovjetunióbeli, szlovákiai) 
nyelvjárások egészét illetően milyen a magyar elemek aránya. A 127 lexikai térképből 
18-20 tartalmaz kartogratáft magyar adatot, némelyik többet is, pl. a 88. térkép: 
Awfm, &or&)Z4 OMfa/oA; 'fonott üvegkorsó'(vö. TESz: áfa&#); a 115. térkép :/%z/acm-
fow&a, jgr^m&a 'palacsintasütő (edény)' stb. Elvétve, a szórványosan jelentkező, fel 
nem térképezett, de a kommentárokban feltüntetett adatok között is akad magyar 
elem(l. 18., 66., 114. stb.). 

A jelen ismertető szerzőjének már korábban is feltűnt, hogy a kelet-szlovákiai 
ukrán nyelvjárások magyar elemei hangalakjukat, morfológiai megfbrmáltságukat 
tekintve rokonságot mutatnak a kelet-szlovák nyelvjárások magyarizmusaival is. Sőt 
a szlovákiai ukrán nyelvjárásokban számos olyan magyar jövevényszó található, 
amely a szovjetunióbeli kárpátukrán nyelvjárásokban nincs meg, illetve nincs ada
tolva: &oc<&o&H; A % W < & e m / o ; W a / < ó m . W o / ; &%&<&?&& stb. (Naukovyj 
zbirnyk muzeju ukrajins'koji kul'tury u Svydnyku 9:577—89; 603—9). Keleti szlovák 
hatással magyarázható talán az is, hogy a/ü/af szó és változatai 'levágott kenyérszelet' 
jelentésben csak a Hanudel által vizsgált területen és a csehszlovák—szovjet határ 
menti néhány szovjetunióbeli településen van meg (P. LYZANEc': Atlas leksycnych 
madjaryzmiv ta jich vidpovidnykiv v ukrajins'kych hovorach Zakarpats'koji oblasti 
U R S R . Uzhorod, 1976. 395. térkép: 22—3). 
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A szovjet-kárpátukrán területen mindenütt ismert <&zrap és változatai Kelet-
Szlovákiában 'kenyérszelet' jelentésben ismeretlenek. Több magyar szónak eltérő a 
jelentése a kelet-szlovákiai, illetve a kárpátaljai ukránoknál, bár ez a jelenség — az 
erős nyelvjárási tagoltsággal magyarázhatóan — gyakori a két nyelvjárásterületen 
belül is. Összességében az a benyomásunk, hogy a lexikát ért magyar hatást illetően 
a kelet-szlovákiai ukrán nyelvjárások és szovjet-kárpátukrán nyelvjárások csak a ré
gebbi kölcsönzéseket tekintve mutatják ugyanazt a képet (Dezső: K voprosu o 
vengerskich zaimstvovanijach v zakarpatskich pamjatnikach XVI—XVIII. v.v. 
Studia Slavica 4:71—96, 7:139—76). A P. Lizanec és Z. Hanudel által egyaránt tér
képre vitt fogalmak megnevezései között Kelet-Szlovákiában ismeretlenek az egyes 
ukrán nyelvjárások által később átvett szavak: A:rw/?^/y(yr^<A:/'W/Mp/zfÖ7'őw; zwr-
W o % < zwrWow; /apc#z&a < /opcjűMÁra; ozo/za < ozfOM»a; %//eafyv *c fg/ê zf őw / j7 w/ŷ -
&a</w/Ápz&a; ^e7-e/f<^gre/e; Aorű^ű^<Aarapáj; 7a6o^<:/d6oj; vq/vfryv<va/vfmw. 

Végezetül elmondhatjuk, Kelet-Szlovákia ukrán nyelvjárásainak első nyomtatás
ban megjelent atlasza a gazdag hagyományokkal rendelkező ukrán dialektológia ér
tékes alkotása, komoly hozzájárulás az ukrán és általában a szláv nyelvföldrajz ered
ményeihez. Eredményei felhasználhatók a nyelvtörténeti, az összehasonlító néprajzi 
kutatásokban is. Lapozgatása arról is meggyőzött bennünket, hogy az ukrán—ma
gyar nyelvi kölcsönhatás tanulmányozásának is fontos segédeszköze lesz. 

UDVARI ISTVÁN 
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