
Eötvös Loránd Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

Nyelvtudományi Doktori Iskola

Firisz Hajnalka

ПРЕЗВИСКА МАДЯРСКОГО ПОХОДЗЕНЯ

ПРИ БАЧВАНСКО-СРИМСКИХ РУСИНОХ

(MAGYAR EREDETŰ CSALÁDNEVEK

A BÁCS-SZERÉMI RUSZINOKNÁL)

TÉZISEK

Témavezető:

Dr. Zoltán András DSc, egyetemi tanár

Budapest     2008

1



1. A TÉMÁRÓL

A bács-szerémi ruszinok ősei  már a magyar honfoglalás óta magyar  nyelvi 

környezetben  éltek.  A  Bácskába  való  bevándorlásuk  előtt,  ami  a  XVIII.  század 

közepén ment végbe, a bács-szerémi ruszinok ősei Abaúj, Borsod, Szabolcs és dél-

Zemplén megyékben, tehát magyar nyelvi környezetben éltek. A Bácskába történő 

betelepülés után szintén magyar nyelvi környezetbe kerültek, így a sok évszázados 

ruszin-magyar együttélés idejétől beszélhetünk ruszin-magyar, illetve magyar-ruszin 

nyelvi kapcsolatokról. A magyar nyelv a bács-szerémi ruszinok őseinek (mint ahogy 

más ruszinoknak is a történelmi Magyarországon) hivatalos nyelve volt egészen a 

XX. század első évtizedéig, s addig létezett a ruszin-magyar kétnyelvűség. (A Szerb, 

Horvát és Szlovén Királyság létrehozása után a bács-szerémi ruszinoknál létrejött a 

ruszin-szerbhorvát, illetve ruszin-horvát-szerb bilingvizmus.)

Az első magyar jövevényszavak a ruszin nyelvbe az első szláv-magyar nyelvi 

érintkezések alatt kerültek be. Többségük az ómagyar nyelvi korszakból származik, 

ami azt jelenti, hogy a XVII. század előtti időkből. A ruszinoknál ekkor keletkezett első 

magyar eredetű családnevek is bizonyítják a magyar nyelv hatását a ruszin nyelvre. 

Ezek a nevek, valamint a többi magyar jövevényszó tanúskodik a sok évszázados 

ruszin-magyar  együttélésről,  valamint  a  ruszin-magyar  kétnyelvűségről.  Ennek 

alapján következtetni lehet arra, hogy a magyar eredetű családnevek a bács-szerémi 

ruszinok őseinél még a Felvidéken keletkeztek (ahogy a szláv eredetű családnevek 

is)  a  Bácskába  való  bevándorlás  előtti  időkben.  Ez  azt  jelenti,  hogy  ezek  a 

családnevek a korai kárpátaljai lexikális halmazhoz, azaz a korai hungarizmusokhoz 

tartoznak a bács-szerémi ruszin nyelvben.

Mivel a ruszinok hosszú ideig éltek magyar nyelvi területen, a magyar nyelv a 

ruszin  számára  presztízs  értékű  volt.  A magyar  nyelv  a  ruszinban befolyásolta  a 

magyar eredetű családnevek meghonosodását háromféle módon: a magyar nyelvű 

adminisztráció által, a mindennapi nyelvi kapcsolatok által, valamint a ruszin-magyar 

kétnyelvűség  által  (a  kétnyelvű  ruszinoknál).  Ilyen  kétnyelvűség,  ahol  a  Magyar 

Királyságban a magyart második nyelvként használták, megszokott jelenség volt a 

történelmi Magyarország fennállása idején.

Tekintettel arra a tényre, hogy a ruszinok a Bácskába való bevándorlásuk előtt 

és  után  is  Magyarországon  éltek,  a  ruszin  családnevek  bekerülését, illetve 

használatukat  úgy  vizsgáltam,  ahogyan azok  a  Magyar  Királyságban 
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meghonosodtak, figyelembe véve általában a szláv családnevek keletkezési elveit a 

szlávoknál. Ezzel  kapcsolatban  fontosnak  tartottam  azt  a  tényt,  hogy 

Magyarországon a családnevek kialakulása már a XIII.  században megkezdődött, 

mely folyamat a XIV. végén fejeződött be, amikor a családnevek bejegyzése kötelező 

volt az adók felírásánál a megyei lajstromok "tanúskodása" szerint. E tény alapján azt 

lehet  látni,  hogy  a  családnevek  keletkezése  és  használatuk  terjedése  épp  a 

bürokráciának köszönhető, azaz szükségessé vált a lakosok pontos összeírásához, 

az  adók  kivetésének  és  befizetésének  nyilvántartásához  az  Osztrák-Magyar 

Monarchiában,  melyet  II.  József  császár  tett  kötelezővé  a  XVIII.  század  végén. 

Pontosabban  1780-ban  hozott  egy  törvényt  a  kötelező  és  stabil  családnév 

használatáról.  Ezután,  1814-ben  I.  Ferenc  császár  külön  minisztériumi  engedély 

nélkül megtiltotta a családnév változtatását. E tények alapján arra következtethetünk, 

hogy a ruszinoknál a családnevek többsége a Felvidéken jött létre, amikor ott még az 

összes  ruszin  élt,  azaz  arra,  ahogyan  a  családnevek  alakja  meghonosodott  és 

használatuk terjedt, továbbá ahogy a családnevek formái továbböröklődtek még a 

bács-szerémi  ruszinok  őseinek  Bácskába  történő  bevándorlásuk  előtt,  mely  a 

magyar eredetű családnevekre is igaz.

2. A DOLGOZAT TÁRGYA ÉS CÉLJA

A kéttagú antroponímiák  létrejötte  szorosan  összefügg  az  adott  történelmi, 

társadalmi  és  gazdasági  helyzettel,  amikor  az  antroponímiák  második  tagja  –  a 

családnév – keletkezett,  és abban az időben, amikor használatuk meghonosodott 

(stabillá  vált).  Ezért  célszerű  társadalmi,  etnikai,  demográfiai  és  szociológiai 

aspektusból  megvizsgálni  a  családneveket.  Én  is  eképpen  igyekeztem  eljárni 

munkám,  a  magyar  eredetű  családnevek  a  bács-szerémi  ruszinoknál  vizsgálata 

során, amit a dolgozatom tárgyának választottam.

A XIII. századtól a XVIII. századig tartó hosszú periódus volt az, mely idő alatt 

ezek a családnévi formák megjelentek Magyarországon, s használatuk terjedt, illetve 

stabilizálódott (rögzült). Ezen időszak alatt a magyar eredetű családnevek formái a 

ruszin  nyelvben  több  adaptáción  mentek  keresztül,  mint  ahogy a  többi  magyar 

eredetű  jövevényszó.  Ezek  az  adaptációk  elsősorban  fonetikai  és  morfológiai 

változások voltak, amelyek valamilyen fonetikai és morfológiai változásokat idéztek 
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elő.  A  Magyar  Királyságban  a  kételemű  antroponímiák  fejlődése,  illetve  a 

családnevek keletkezése a XVII. században minden társadalmi rétegnél befejeződött 

(nemeseknél,  polgároknál  és  jobbágyoknál).  Ezzel  kapcsolatban  szeretném 

hangsúlyozni, hogy az a meghonosodási mód, mely jellemző a magyar jobbágyok 

családneveinek keletkezésére, ugyanúgy végbement a ruszin származású jobbágyok 

családneveinél is, akik abban az időben, amikor ez a folyamat zajlott, a történelmi 

Magyarország területén éltek, és akik a ruszin nép többségét képezték. Ez főként a 

magyar eredetű családneveknél jellemző a ruszinoknál.

Magyar  kételemű  antroponímák,  illetve  a  családnevek  keletkezése  és 

használatuk  stabilizálódása  (rögzülése)  a  Magyarországon  élő  alogén  lakók 

kételemű  neveinek  alakulására  is  hatott,  és  így  történt  ez  a  ruszinoknál  is. 

Magyarországon  hamarabb  lezajlott  a  családnevek  stabilizációja,  mint  ahogy 

Oroszországban (Kárpátokon túli  területeken, ahonnan a ruszinok bevándoroltak a 

történelmi Magyarországra), ahol a családnevek használatát a jobbágyoknál csak a 

XIX.  században  engedélyezték.  Oroszországban  a  családnév  használata  a  XVII. 

századtól kezdődött, akkor is csak a magasabb társadalmi rétegekben, és az ország 

nyugati részéről terjedt keletre. Ez azt jelenti, hogy azoknak a ruszinoknak, akik a 

történelmi Magyarország területére Oroszország területéről vándoroltak be, a XVII. 

századig nem is volt családnevük, vagy a kételemű elnevezés használata náluk még 

nem volt  meghonosodva. A fentebb leírt  tények alapján magyarázatot adhatunk a 

családnevek  meghonosodására,  azok  morfológiai  adaptálódására  a  bács-szerémi 

ruszinok  körében.  E tények  alapján  a Magyar  Királyság  területén  élő  ruszinoknál 

elterjedt  magyar  eredetű családnevek meghonosodására is következtethetünk.  Ez 

volt az egyik fő ok, amiért a bács-szerémi ruszinoknál használatos magyar eredetű 

családnevek  és  ragadványnevek  vizsgálatába  kezdtem,  valamint  a  nyelvükben 

megtalálható magyar jövevényszavak egy részének elemzéséhez, melyek egy adott 

történelmi, társadalmi és gazdasági helyzetben adaptálódtak.

A családnév  magyarosítása  Magyarországon  a  XIX.  század  első  felében 

kezdődött és a második felében országos kérdés lett. Az első hulláma után, amely 

1848–1849-ben  zajlott  le,  a  Magyar  Királyságban  még  két  nagy  családnév 

magyarosítási  hullám  ment  végbe:  a  dualizmus  korában  1867–1896,  és  a  XX. 

század első felében, a két világháború közötti időszakban. Abban az időben, amikor 

a Magyar Királyság nagy gazdasági és társadalmi lendületben volt, Magyarország 

alogén  állampolgárai  az  asszimilálódás  miatt,  valamint  azzal  a  szándékkal,  hogy 

4



részt vehessenek ebben a folyamatban,  hogy az akkori  felső társadalmi réteghez 

tartozhassanak,  és  minél  jobban  beilleszkedhessenek  a  társadalomba,  ezáltal 

motiváltakká  váltak  a  családnevük  magyarosításában.  Ezért  a  családnév 

magyarosítása  ún.  "társadalmi  befektetést"  jelentett  a  számukra.  A családnevek 

magyarosítása és az asszimiláció  a  Magyar Királyságban a városi,  főleg fővárosi 

alogén  lakosságra  volt  jellemző,  mert  oda  nagy  számban  került  fiatal  alogén 

lakosság vidékről,  és nekik  be kellett  illeszkedni  az új  nagyvárosi  közösségbe.  A 

ruszin származású lakosságnak a zöme a vidéki parasztsághoz tartozott, és ezért 

nem voltak  ösztönözve  a  családneveik  "megváltoztatására".  Éppen  ezért  ezek  a 

magyar  eredetű  családnevek  nem  az  említett  időszakban  honosodtak  meg, 

családneveik  nem  a  névváltoztatás  eredményei  voltak.  Elsőként  a  német 

származású  lakosság  és  a  zsidók  magyarosították  családnevüket  az  1850–1910 

közötti  időszakban.  A szláv lakosság körében legtöbben a szlovák származásúak 

közül magyarosították a nevüket.

Dolgozatomban fonetikai, morfológiai és etimológiai vizsgálatokat végeztem a 

bács-szerémi  ruszinoknál  használatos  magyar  eredetű  családneveken  és 

ragadványneveken, igyekeztem rámutatni a keletkezési módjukra és a motivációkra, 

ezek által arra is, hogy a magyar eredetű családnevek a bács-szerémi ruszinoknál 

természetes módon jöttek létre a ruszin-magyar kétnyelvűség eredményeként, azaz 

ez a jelenség a magyar nyelv ruszinra tett hatásának a következménye, amit a két 

nép hosszú együttélése eredményezett  a történelmi  Magyarországon.  Emellett  az 

elemzések  célja  volt  még  az  is,  hogy  rámutassak  arra,  a  magyar  eredetű 

családnevek  a  bács-szerémi  ruszinoknál  (mint  ahogy  ruszinoknál  általában) 

elsősorban  egy  areális  nyelvi  jelenség,  mely  a  ruszin  és  magyar  kulturális  és 

társadalmi  érintkezések eredményeként  jött  létre  abban a  térségben,  ahol  együtt 

éltek több évszázadon keresztül.
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3. A MUNKÁMBAN ALKALMAZOTT MÓDSZEREKRŐL ÉS ESZKÖZÖKRŐL A 

CSALÁD- ÉS RAGADVÁNYNÉV VIZSGÁLATÁBAN 

A  magyar  eredetű  családnevek  és  ragadványnevek  a  bács-szerémi 

ruszinoknál  korpuszt  elsősorban  a  Kocsis  M.  M.  Руски презвиска и  назвиска у 

Югославиї című munkájából válogattam össze.  A dolgozatomban 299 családnevet 

és 66 ragadványnevet vizsgáltam meg.

A  munkámban  megvizsgált  magyar  eredetű  családnevek  a  bács-szerémi 

ruszinoknál a következők:

Абодич,

Абодї,

Аладич,

Алекси,

Андич,

Апро,

Арва, 

Арвай,

Арвальчик,

†Арновски,

†Баґоль, 

Баков, 

Балаш, 

Балащак,

Балїнт,

Балоґ,

†Балтар, 

Барат,

Барач, 

Барна,

†Бароти, 

†Бата,

†Береґ, 

Берек,

Беречан ~ Беретян,

†Беринь,

†Бернадт, 

Берци, 

Бесерминї,

Бесерминьски, 

Бики, 

Биреш,

Биркаш,

†Боґар,

Бодваї, 

Бодваньски,

Боднар,

Боднарчик, 

†Боднарчук,

†Бодонї,

Бодянєц,

†Болвари, 

Бораї, 

Бочкор,

Будински,

Буша,

†Вадаси, 

Вадаски,

Варґа, 

†Вашархелї,

†Вашари,

Вашаш,

Вашкай, 

Венчельовски,

Вереш, 

Верпеци,

Винаї, 

Виславски,

Гайнал,

Гаргаї,

†Геґедиш,

Гайдук,

Горняк-Данко,

Гусош,

†Ґадняї,

Ґаднянски,

Ґажо,

Ґайдош,

Ґача,

†Ґебде,

†Ґерамбельски,

Ґерембелї,

Ґовля,

Ґоч,

Ґрайцар,
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Ґубаш,

†Ґуляш,

Дайко,

Данчо,

†Деак,

Деметер,

Деметрович,

†Демойки,

†Дороцки,

Дорокази,

Дудаш,

Дула, 

Дулич,

Дуло,

Дюранїн,

Дюрань,

Дюраньов,

†Жиповски,

Жирош,

†Збудински~ 

†Збуцински~†Сбуцинь

Еделински,

†Еден,

Ежденци ~ †Ижденци,

Емеди ~ Емейди,

†Енчик ~ †Єнчик,

Ерделї,

Еслар,

Ешток,

Калаї,

Калмар,

Капушински,

†Катаницки,

Катона,

Качмарчик,

Кашаї,

Кашовски,

Кевежди,

Керекярта,

†Керестури,

†Керестурик,

†Керестурски,

Кетелеш,

Кечкеш,

Кираль,

Киш, 

Кишголи,

Кишґеци,

†Кишмаря,

Кишмитро,

Кишондер,

Кишпетьо,

Кишрацик,

Кишюгас,

Кишянков,

Ковач,

Колбас,

Колошняї,

Кондаш,

Корпаш,

Кочиш,

Кошарко,

Крайцар,

†Кувежди,

†Курти,

Кучмаш,

Куруц,

Лабош,

Ланцош,

Лацко,

†Леведняй,

Лендєр,

†Липчай,

Ловас,

Маґоч,

†Маґяр ~ †Мадяр,

Мади,

Майорош,

Макаї,

Макиш,

†Малацканїн,

Малацко,

Маньош,

†Мартони,

†Мархак ~ Mаргак,

Медєши,

Мезеї,

Мелеґ,

Микловш,

Михалько,

Михальовски,

Молнар,

Монар,

Мункачи,

Мученски,

Надь, 

Надьлукач,

Надьмакаї,

Надмитьо,

Надьордя,

Надьпопов,

Надьфеї,
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†Нїритчански,

†Нїрчак,

Нїряк,

Новта, 

Нота,

Няради,

Олах,

Орос,

Паланчаї,

Палинкаш  ~ 

Палєнкаш,

Пап,

Папандриш,

Папгаргаї,

Папданко,

Папданчо,

Папдюрань,

Папдюрдес,

Паплацко,

Папянко,

†Папянски,

†Парлаґи,

Парошкаї  ~ 

Парошкай,

Пастовнїцки,

†Пельваш,

Пельга,

†Петковски,

Петьо,

Петко,

Петковски,

†Пешта,

Планкош,

Провчи,

Пушкаш,

Раґаї,

†Раґияш,

Радванї, 

Радвань,

Рац,

Рацмиа,

Рацпети,

Ройко,

Роташ,

Рускаї,

Сабадош,

Сабо,

Сабол,

Сакач,

Салонски,

Салонтаї,

†Салончански,

†Санич,

Сеґеди,

†Секе,

Сендерак,

†Сенерак,

Сивч,

†Сюч,

Силадї,

Такач,

Тамаш,

†Томаш,

†Таран,

†Тарди,

†Татар,

Тимко,

Тоби,

Тодорович,

†Толнаї,

†Томорски,

Торжич,

Торма,

Тот,

†Тусинко,

Уйфалуши,

Фа,

Фаркаш,

Феєш,

Фейди,

Фейса,

Фекете,

†Фердош,

†Ференчак,

†Фиґецки,

Фирис,

Холошняй,

Циберей,

Цобор,

Чакан,

Чельовски,

Чижмар,

Чобан,

Човс,

†Чокан,

Чордаш,

†Чорей,

Шайтош,

Шандор,

Шанта,

Шарик,

Шима,
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Шимко,

Шовань,

Шовш,

Югас,

Югик,

†Яков,

Якши,

Янканїн,

Янкань,

Янканьов,

Янчик

és a megvizsgált magyar eredetű ragadványnevek:

Андич,

Андришко,

Бадарка,

Баґовчар,

Берци,

Бетяр,

Бириня,

Биялош,

Боґоль,

Бруґош,

Вереш ~ Вереши,

Гатраш,

Ґабор,

Ґажи,

Ґали,

Ґеци,

Ґовля,

Ґоч,

Ґуляш,

Дайко,

Данко,

Данчо,

Дюрко,

Ержань,

Катольош ,

Катончик, 

Кечкеш,

Кишмишка,

Корпаш,

Лацкань,

Лацканїн,

Лацко, 

Лукач,

Льовчош,

Макаїчка,

Матяш,

Медєши, 

Мелеґ,

Мишка,

Мишкань,

Мишков,

Надьмишка,

Новта,

Няради,

Палко,

Папянко,

Пельваш,

Пештика, 

Пинтер,

Пипаш.

Пулькаш,

Сабадощик,

Сабол,

Сеґеши,

Такач,

Тамащик,

Феркань,

Ферканїн,

Ферко,

Ферчо,

Фунтош,

Чорба,

Шайтош,

Шандор,

Шовань 

Югаs. 

Ahogy már említettem, a bács-szerémi ruszinok körében honossá vált magyar 

eredetű családneveket és ragadványneveket a disszertációban úgy kezeltem, mint a 

magyar  jövevényszavak  egy  alfaját.  Ezért  igyekeztem  megadni  minél  pontosabb 

fonetikai, morfológiai és etimológiai elemzésüket.
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3. 1. Fonetikai vizsgálatok

Az adaptációk során a magyar eredetű családneveknél és ragadványneveknél 

bizonyos  fonetikai  változások  történtek,  ahogy  a  magyar  jövevényszavaknál 

általában. Fontosabb hangváltozások a magánhangzóknál mentek végbe.

A magánhangzóknál bekövetkezett hangváltozások:

1. o > о vagy у;

2. ó > ов vagy ол a szó végén, vagy ов  a szó közepén;

3. u, ú > у, ю;

4. a > a;

5. á > a; 

6. i, í > и, ї  és  Ø  a szó végén;

7. e > е, є  és  а  a szó végén;

8. é > и, е, ей;

9. ö > е,  néha  о;

10. ő > ов;

11. ü, ű > у, и   és

12. а > o.

A  fonetikai  adaptáció  során  a  magyar  eredetű  családnevekben  és 

ragadványnevekben,  mint  ahogy  a  ruszin  nyelvben  megtalálható  magyar 

jövevényszavakban általában, nem változtak meg a következő mássalhangzók:

1. palatális mássalhangzók: n', l',

2. veláris  g,

3. d’  és   t’,

4. z  és  sz,

viszont a következő mássalhangzóknál végbementek hangváltozások:

1. sz < c (ц);

2. A magyar nyelvben az  l  mássalhangzó fogínyen képződik, viszont a ruszin 

nyelvben (л)  palatál-dentális képzésű; 

3. l  >  l’;

4. A magyar nyelvben a ly mássalhangzó kiveszett a XVII. század során, azaz a 

palatális  mássalhangzóból  frikatív  j let t  (l’>  j),  ami  azt  jelenti,  hogy  azok  a 

hungarizmusok, ahol ez a mássalhangzó megvan, a régi fonetikai állapotot tükrözik a 
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magyar  mássalhangzó  rendszerben,  mivel  a  ruszin  nyelvben  ehelyett  ль  (l’) 

mássalhangzó található;

5. A magyar hosszú mássalhangzók a ruszinban rövidek lettek, mivel a ruszin 

nyelvben nincsenek gemináták;

6. A magyar zöngétlen ch-ból a ruszinban zöngés h (г) keletkezett (ch > h (г)); 

7.  A  magyar  jövevényszavakban  néhány  mássalhangzónál  bizonyos 

hangváltozások mentek végbe a hangok képzési helyének megváltozása miatt;

8. Az adaptálódott hungarizmusokban a ruszin nyelvben zöngés mássalhangzók 

után a zöngétlen mássalhangzókból zöngések lettek, pl.: k > g.

A munkámban kimutattam az összes fentebb felsorolt hangváltozást a magyar 

eredetű család- és ragadványnevekre kivetítve.

A fonetikai  változások kimutatása során elsősorban Udvari  István munkáit,  a 

ruszin  nyelv  grammatikáját  Ramacs  Júliántól,  valamint  Keszler  Borbála  és  Kiefer 

Ferenc magyar nyelvtanát használtam fel. 

3. 2. Morfológiai elemzés

A  magyar  eredetű  családneveket  morfológiai  szempontból  a  következő 

osztályokba soroltam:

1. családnevek magyar főnevekből szuffixum nélkül,

2. családnevek magyar melléknevekből,

3. családnevek magyar személy- és becenevekből,

4. családnevek magyar nép- és etnikai csoport nevekből,

5. összetett családnevek,

6. családnevek magyar lexikai eredetű és magyar szuffixummal és

7. családnevek magyar lexikai eredetű, de szláv szuffixummal.

A morfológiai  vizsgálatok  során elsősorban  Kniezsa I.  munkáit,  Csucska P. 

kárpátaljai  családnév  szótárát,  és  Ramacs  J.  ruszin  nyelv  grammatikáját 

hasznosítottam.

Hajdú  M.  és  Kálmán  B.  onomasztika  szakirodalma  segítségével  motiváció 

szerint  a  bács-szerémi  ruszinok  magyar  eredetű  családneveit  a  következő 

csoportokba osztottam: 

1. családnevek magyar személynevekből,

2.  családnevek  földrajzi  nevekből:  ojkonímok-,  toponímok-,  makró-  és 

mikrotoponímokból,
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3.  családnevek,  amelyek  a  személy  valamilyen  tulajdonságával  motiváltak  - 

belső- vagy külső tulajdonsággal,

4. családnevek, amelyeknek a foglalkozás volt a motivációja,

5. családnevek, amelyek nép- vagy etnikai csoportnevekből keletkeztek,

6.  családnevek,  amelyek  a  denotátum  szociális,  vagy  anyagi  helyzetéről 

tanúskodnak,

7. családnevek valamelyik tárgy nevéből,

8. családnevek állatnevekből,

9. családnevek növénynevekből,

10. családnevek mérték-, vagy értéknevekből és

11. családnevek ételnevekből.

3. 3. Etimológiai vizsgálatok

Az etimológiai elemzésnél igyekeztem minél részletesebben kimutatni az adott 

szó eredetét, amelyből az a bizonyos magyar eredetű család- vagy ragadványnév 

létrejött a bács-szerémi ruszinoknál. Ezeket a vizsgálatokat magyar és szláv nyelvek, 

(melyekkel a magyar nyelv közvetlen nyelvi kapcsolatban van) orosz, lengyel és cseh 

(amelyekkel  a  magyar  nyelv  nincs  közvetlen  nyelvi  kapcsolatban)  etimológiai 

szótárak segítségével végeztem. Igyekeztem rámutatni arra is, hogy azok a magyar 

szavak,  amelyekből  család-  vagy  ragadványnevek  keletkeztek,  megvannak  mint 

hungarizmusok a bács-szerémi ruszinok nyelvében, vagy más szláv nyelvekben is, 

ami  a  magyar-szláv  nyelvi  kapcsolatokra  utal,  azaz  a  magyar  nyelvnek  a  szláv 

nyelvekre gyakorolt hatására. Ehhez különböző szláv szótárakat is felhasználtam. 

Ahhoz, hogy kimutathassam a megvizsgált családnevek körülbelüli keletkezési 

helyét és idejét, vagyis eredetüket, a más tájakon élő ruszinoknál meglévő magyar 

eredetű családneveket is bemutattam, valamint a régi magyar családneveket. Ehhez 

kárpátaljai  (Csucska P.),  lemkó (Rieger J.),  Eperjes környéki (Dujcsák M.)  és régi 

magyar (Kázmér M.) családnevek szótárait használtam fel. 

Ugyanabból  a  célból,  hogy  kimutathassam  a  vizsgált  magyar  eredetű 

családnevek körülbelüli keletkezési helyét és idejét, megadtam a múltban élt ruszin 

származású  emberek  neveit,  akik  a  Felvidéken  ott  éltek,  ahol  feltételezhetően  a 

bács-szerémi  ruszinok  ősei  is  a  Bácskába  való  bevándorlás  előtt,  mely  a  XVIII. 

század közepén zajlott. Itt a Magyarország 1715. évi országos összeírást és Hodinka 
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Antal II. Rákóczi Ferenc fejedelem és a "gens fidelissima" című munkáját használtam 

fel.

Azokat  a  módszereket  és  eszközöket,  amelyeket  a  magyar  eredetű 

családnevek  fonetikai  és  morfológiai  vizsgálataiban  alkalmaztam,  ugyanúgy 

használtam  a  magyar  eredetű  ragadványnevek  fonetikai  és  morfológiai 

vizsgálataiban is.

4. ÖSSZEGZÉS – A MUNKA EREDMÉNYE

A bács-szerémi  ruszinoknál  összesen  594  családnév  van,  ebből  magyar 

eredetű családnév 299, ez 50,3 %.  Az összes ragadványnév eredetű családnév 186, 

ebből magyar eredetű 66, ez 35,5 %. A bács-szerémi ruszinoknál található magyar 

eredetű család- és ragadványneveknél elvégzett fonetikai, morfológiai és etimológiai 

vizsgálatok  alapján  a  munkám  következtetés  részében  rámutattam  a  következő 

eredményekre:

1.  A magyar  eredetű  családnevek  kialakulását  a  bács-szerémi  ruszinoknál 

morfológiai  keletkezésük  szerint  a  következő  osztályokba  lehet  sorolni: 

1. családnevek, melyek magyar szuffixum hozzáadásával  keletkeztek, ezek száma 

61, ez az összes magyar eredetű családnév 20,4 %-a. 2. családnevek, melyek szláv, 

azaz ruszin szuffixum hozzáadásával jöttek létre, ezek száma 63 – 21 %-a az összes 

magyar  eredetű  családneveknek  és  3.  lexikailag  magyar  eredetű  családnevek, 

melyek  szuffixum  hozzáadása  nélkül  keletkeztek  -  családnevek  melyek  magyar 

általános  főnevekből,  melléknevekből,  magyar  személynevekből  és  magyar 

ojkonímák- vagy toponímákból jöttek létre.

2.  A magyar eredetű ragadványnevek között  vannak olyanok (11),  amelyek 

magyar szuffixum hozzáadásával keletkeztek - 16,6 % az összes magyar eredetű 

ragadványnevek számából, és olyanok (17), amelyek szláv szuffixum hozzáadásával 

jöttek létre - 25,7 % az összes magyar eredetű ragadványnevek számából, és kis 

számú olyan, ami szuffixum hozzáadása nélkül került át.

3. A bács-szerémi ruszinoknál találhatók olyan magyar eredetű családnevek 

is, melyek Európa más tájain élő ruszinoknál nem fordulnak elő. A lexikai magyar 

eredetű  családnevek  között  van  két  olyan,  amely  -няй  szuffixum  hozzáadásával 
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keletkezett - †Леведняй и Холошняй, és egy családnév a variány szuffixummal -няї  

-  Колошняї.  Ha összehasonlítjuk  azokat  a  családneveket,  amelyek  csak a bács-

szerémi  ruszinokra  jellemzőek,  azokkal  a  magyar  eredetű  lexikai  családnevekkel, 

amelyek  nem  találhatóak  a  régi  magyar  családnevek  között,  az  összehasonlítás 

eredménye  szerint,  azok  a  családnevek  a  ruszin  nyelvben  önállóan  keletkeztek 

(Гусош, Дорокази, Еслар, Новта и Нота, Паланчаї, Петьо, Планкош, Фейди и 

Фейса). 

Külön morfológiai osztályt képeznek a bács-szerémi ruszinoknál a magyar eredetű 

családnevek között  az összetett  családnevek (26),  ez az összes magyar  eredetű 

családnevek  8,69  %-a.  (Горнякданко,  †Кишголи,  Кишґеци,  †Кишмаря,  

†Кишмитро, Кишондер, Кишпетьо, Кишрацик, Кишюгас, Кишянков, Надьлукач,  

Надьмакаї,  Надьмитьо,  Надьордя,  Надьпопов,  Папандриш,  Папгаргаї,  

Папданко, Папданчо, Папдюрань, Папдюрдес, Паплацко, Папянко, †Папянски, 

Рацмишка, Рацпети).

4.  A bács-szerémi ruszinoknál  jelentős azoknak a családneveknek a száma, 

amelyek  még a Felvidéken keletkeztek és még a Bácskába való  bevándolás előtt 

rögzültek.  Erről  tanúskodnak  azok  a  magyar  eredetű  családnevek  is,  amelyek 

megvannak (ugyanilyen vagy hasonló fonetikai vagy morfológiai formában) nem csak 

a bács-szerémi, hanem a kárpátaljai, kelet-szlovákiai és lemkó ruszinoknál is. Ilyen 

családnevek a bács-szerémi ruszinok magyar eredetű családnevei között (118 a 299-

ből)  39,4% van  -  Lemkóknál  21,  Kelet  Szlovákiában  67  és  Kárpátalján  93  ilyen 

családnév található.

5. A ragadványnevek nem hivatalos családi nevek és ezért nem lehetséges 

pontosan  meghatározni,  hogy  melyik,  mikor  keletkezett,  azaz  mióta  van 

használatban az adott család elnevezésében. 186 magyar eredetű ragadványnévből 

a bács-szerémi ruszinoknál 94, azaz 50,5% egyenlő forma, vagy hasonló fonetikai, 

vagy morfológiai variánsa létezik mint hivatalos családnév is, és ezek nem csak a 

bács-szerémi,  hanem  Európa  bármely  táján  élő  ruszinoknál  megtalálhatók.  Ezek 

közül a ragadványnevek közül 32 magyar eredetű, azaz ezek a formák vannak meg 

a régi magyar családnevek között, ami 17,2% az összes ragadványnevek számából, 

amelyek megvannak,  mint hivatalos családnevek a ruszinoknál  általában. A bács-

szerémi  ruszinoknál  az  ilyen  ragadványnevek  száma  20,  Kelet-Szlovákiában  7 

ragadványnév, a Lemkóknál 11 családnév és Kárpátalján 26 családnév.
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6. A személy vagy család megnevezésekor a nemzetiség vegyes, kétnyelvű 

községekben élt, ezért feltehetően a személyeknek, családoknak mind a két nyelven 

kialakulhattak  a nevei,  tehát  feltételezhetően  kettős  nevük  lett,  ez  a magyarázat 

a ruszin  és  magyar  családnévi  forma  párhuzamos  létezésére.  Az  már  az  adott 

helyzettől  függött, hogy melyik lett  közülük a hivatalos családnév, a ruszin vagy a 

magyar  forma  lett  rögzült.  A 299  magyar  eredetű  családnévből  a  bács-szerémi 

ruszinoknál 47-nek azonos jelentésű szláv formája is létezik Európa szerte, ami 15,7 

%  -  a  bács-szerémi  ruszinoknál  18  –  6  %,  Kárpátalján  38  -  12,7  %,  Kelet-

Szlovákiában 34 - 11,3 % és a lemkóknál 23 - 7,69 % a párhuzamos szláv eredetű 

családnév.

7. Vannak olyan bács-szerémi ruszin családok, akiknek a hivatalos családneve 

magyar eredetű és magyar eredetű a ragadványneve is. Ilyen családnév 21 van a 

bács-szerémi ruszinoknál, az összes magyar eredetű ragadványnevek    31,8 %-a, 

az  összes  ragadványnevek  11,29  %-a.  Vannak  olyan  magyar  eredetű 

ragadványnevek is,  amelyek olyan családok nevei,  akiknek hivatalos családnevük 

ruszin eredetű. Az ilyen ragadványnevek száma a bács-szerémi ruszinoknál 49, ez 

az  összes  magyar  eredetű  ragadványnév  (66),  74,2  %-a,  ez  az  összes 

ragadványnév (185)  26,3%-a. 
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