
E lgondo lásunk igazo lása m elle tt azorban az ilyen párhuzam os

tu la jdonnév-v izsgála t arra is jó , hogy b izonyÍtsuk vele : tu la jdonneveink

nem csak a nyelvészet, tö rténelem , néprajz stb . tudom ányok szám ára

lehet kú tfő , hanem a karak tero lóg ia szám ára is. E zért ta lán jó lenne

ilyen irányú v izsgála tokat is fo ly ta tn i ezu tán , aho l a névanyag erre le-

hetőséget b iz tosft.

1978 decem ber ele jén a jugoszláv ia i ruszinok nyelvének és iro -

dalm ának állapo táró l, fe jlődési szakaszairó l Ú jv idéken tarto tt kétnapos

nem zetközi sz im pozion m egjelen te te tt anyagában o lvasható VEL IM IRMI·
I

HA JLOV IC cikke, am elyben az a bács-szerém i ruszin D orock i család-

nevet a szerbhorvát doroc 'egyfajta kabát, zeke ' L ..m . daróc! ille tve a

m agyar d3róc 'egyfajta kabát, zeke ' közszóbó l eredezte ti. E tim ológ iá já-

val, m ely m ellőzi a te lepü léstö rténeti és mC fvelődéstö rténeti szem ponto-

kat, s e ltek in t a je len téstan i m om entum ok figyelem bevéte lé tő l is , nem érl·

he tünk egyet, m ivel az cS '-tpán a hang tan i egybeesésre épü l.

M IHA JLOV Ié téves prem isszábó l indu l k i: a D orock i családnév

a doroc szóbó l eredezte tendő ; a ruszin nyelvben , valam in t a szlovák ,

ille tve ukrán nyelv járásokban nem ism eretes a ~ szó . K onklúzió -

jában {gy csak arra h ibázhato tt rá , hogyacsaládnév valam ely ik m ás

nyelv szavábó l (szerbhorvát, m agyar) m agyarázandó (V . M IHA JLOV Ié:

S ta zna~ i 1 kako je posta lo rusinsko prezim e D orock i ••• S tan je i raz-

vo j rusinskog jezika i kn jizevnog stvarala~ tva . N ovi Sad , 1978 . 142-5).

A z etim ológ ia i m agyarázatoknak az analóg iák a sarkpon tja i. A ru ·

sz in családnevek közö tt azonban egyetlen egy sem ~alálható , am elyben

valam ely m esterség eszközéhez vagyeredm ényéhez -szId képző járu l-

na . C sak röv iden u ta lhatunk arra , hogy nem jellem ző ez a képzésm ód

;-" szlovb .k és ukrán nyelv re sem . (V o .: SEKERA M . H .: V zajem ogyija

sevszko ji ta an tropony im icsno ji lekszyky v iszto riji ukrajinszko ji m ovy .

= \.!DV 'O znavsztvo . 1980 . 5 . sz . 43-8 .)

A szh . doroc :> r. D orock i e tim ológ iának ellen tm ond a DorQcki

cS< :lládnév első , 1787-es kucurai e lő fo rdu lása is, h iszen akkor a ru -

szin -szerbhorvát m arg inális nyelv i kon tak tusok m indössze néhány év-

tizedesek . (V o .:LABOS F .: Isz to rija ruszinoch B acskej, Szrim u i Szla-

v :>n iji 1745--1918 . Vukovar, 1979 .)



Sok viszont a ruszin családnevek között a helynévre visszave-

k zethető -szki képzös alakulat. A szláv családnevekben a lengyel epi-

cel'ltrumbólelterjedt -szki családnévképző jelentése, funkciója megegye-

zik .il. magyar -i képzőével. Az uralkodó osztályok tagjainak nevében

eredetileg a birtokra utalt, a jobbágyok, parasztok családneveiben pe-

dig az elszármazási helyre. (VÖ.: KÁLMÁN BELA, NevVil. 76-7; E. N.

POLJAKOVA,Iz isztoriji russzkich imen i familij. Moszkva, ~975.)

A kérdés most már az, hogy melyik helynévre vezethető vissza

a Dorocki családnév. MlHAJLOVIé fejtegetéseihez kapcsolódva kézen-

fekvőnek a Daróc helynév k{nálkozik. A történeti Magyarország tucat-

nyi Daróc helyneve közül természetesen csak a történeti Felvidék gö-

rögkatolikus lakosságú Daróc-ai jöhetnek számításba: Ungdaróc, Be-

regdaróc, "Sárosdaróc", s talán a Szatmár megyei Fülpösdaróc, Király-

daróc, Pusztadaróc. (FÉNYES ELEK, Magyarország geographiai szó-

tára. Pest, ~85~.; HECKENAST GUSZTÁV, Fejedelmi !királyi! szolgá-

lénépek a korai Árpád-korban. Bp.; ~970. 98-9.) A kincstárral kötött

szerződés értelmében eredetileg ugyanis csak görögkatolikusok tele-

pedtek meg a két ruszin anyatelepülésen: Keresztúron és Kucurán.

ahonnan szekunder jellega migrációs folyamatok eredményeként a XIX.

században szétköltöztek Bácskába, Szerémségbe, Szlavóniába. (SIRÁe-

KY J.: St'ahovanie slovákov na dolnú zem u 18. a 19. storo~í. Bratis-

lava, 1966. 172-4.) LABOS XVIII. századi canonica visitatiók jegyző-

könyvei alapján konkrétabban arra mutat rá, hogy a ruszin telepesek

derékhada - gazdaságilag tekintélyes és ezzel összefüggésben nyel-

vileg is domináló rétege Zemplén, Abaúj, Sáros megyéből származik.

Ő tesz emlltést Szabolcs és Szatmár megyéből elszármazott görögka-

tolikus telepesekröl is (i. m. 59). Ez a magyarázat tehát jelentéstanilag,

alaktanilag megállná a helyét, és osszhangban lenne a településtörté-

neU, m({velődéstörténeU tényezőkkel is, a ruszin-magyar nyelvi kontak-

tusok vizsgálata eredményeinek tükrében azonban hangtanilag nem fo-

gadható el.

A m. 12",róc > r. fbrocki viszonylatban a m. ~ > r. ~,ilietve :n.ó >

r. ~ hangmegfelelés nem hozhe.tó összhangba a rus Zln n;.."€lv:nagyar

jövevényszavainak vallomásával. A ruszinok n'\'elven2k '11agyar jOye-

vén:,rszavaiban nehá.ny nyelY:leg (nyel'vtorténetile~, íonetikailag) :neg-

mD.~y-ar~zhatc..és megerihetö ;"':iv·ótelt::íl 9lteKint"ve a ~ag:,"ar ~-na" ru-

SZl~ ~ ~ :c;a..iso n:,"el,,-:.\.l..LtsLl ",rel..:iri.s i':':abiái.is r-Ov"1d h~~g) felel :neg. teh~t



a labialitás rovására a nyelvállás érvényesül. Pl.: m. ~ > r. bagovj

m. barna> r. barnasztij m. bajusz> r. bajuszij m. gazda> r. gazda; m.ka-

~> r. kalap; m. kan dúr > r. kandur (KOCSIS M.: Po~slcski z magyarsz-

koho jazika unasej beszedi. Svetloszc, '197:1. 1-2). A szórványosan

jelentkező m.~ > r. ~ hangmegfelelésnek pedig, mint emlitettem, konkrét

nyelvi, egyrészt magyar nyelvjárási, nyelvtörténeti, másrészt ruszin bel-

ső nyelvi fejlődéssei magyarázható okai vannak.

A r. chotar 'határ' szóban nem egyszer(f ~> ~ hanghelyettesÚés-

seI van dolgunk. A chotar alak a kárpátukrán és szlovák nyelvjárá-

sok hasonló szavaival megegyezően, akkor hatolt be a ruszinok nyel-

vébe, amikor a magyar nyelvben a magánhangzók nyÜtabbá válása még

ne~ fejeződött be. A szó ómagyar-kori átvételét bizonyÚja a veláris ch

megléte is. (LIZANEC P. P.: Vengerszkije vzaimszlvovanyija v ukrain-

szkich govorach Zakarpatyja. Bp.!1976. 130; RUDOLF KR,AJCOVIC:pO-

vod a vYvin slovenského jazyka. Bratislava, 1981. 200.)

A r. bokancsi 'ba.kancs' szóban a !? hatásával magyarázható, hogy

a ruszinban a magyar ~ helyettesftésekor annak labialitása dominált a

nyelvállás rovására. A piposzar 'pipaszár' szóban az ~ kötőhangzói

funkciót tölt be. A soroglyi 'saroglya' szó első c pedig a ruszin

~ 'sor, rend' és számos származékának analógias hatásával magya-

rázható (nyesor, posorenye, usorenye, sorik, posoric stb., de az is le-

het, hogy az északkeleti nyelvjárás sorogja átvételéről van szó, mint

ahogy erre MEZŐ ANDRÁS fölhívta a figyelmem,

A magyar köznyelvi ~ hang helyén a ruszin nyelvben szóvégi

és szóbelseji helyzetben egyaránt, végeredményben az északkeleti

ny.,·jvjárások ~ diftongusára visszavezethető ::rY. hangkapcsolatot talá-

bnK. A ruszin irodalmi nyelvben pedig szabály az, hogya magyar

sz 5vak Q-i ~-val lrandók és ejtendők. Nyilvánvaló tehát, hogya dif-

ton,}ikus forrásra vissza nem ve zethetö szavakban az analógia alakÍ-

t::>':a.ki az 2.> ~ megfelelést: m. birQY->r.birov, !TI.dugQY/r. dugov,

71. 'urs.-u> l',~, m. korsC2Y;> r. korsov stb. (KOSZT ELNIK H.: Grama-

tika oacsvé:.nszko-ruszkej besedi. Sr. Karlovci, 19:23.; KOCSIS M. M.:

L:rqviszticsni roboti. 1':ovi Sad, 1978. 182.)

r '\. r. csikos 'csikós' ~ m.csikós, r. lovgos 'dezertőr, szökevény' <:-

CT,. !ó:;ós szóban az -~ képzös ruszin sza.vak hatottak, pl.: krados,

fr'~ntos, nyalkos, dutyanijos stb. (VÖ.: KOCSIS, 1.m. 88; HABOV.3TIA-

KDV.·:'. K.: Sb-"ri.. !TIad'ardského povodu v Slovenéine. St. 51. XXV,174).

A r. ~~~ szó HNATYUK múlt századi bácskai gyiJjtésében !TIég

cs;l,o,ys alakban van meg (Etnohraficsnyj zbirnyk t. XXX, Lviv, 1911.)



A r. zsinor 'zsinórCÚsz, sújtás' < m. zsinór újabbkori átvétele le-

het, 1. vl1ágh6.borúbeli katonai CÚszegyenruháva! kapcsolatos szövegben

fordul elő. (PAPHORKAJl GY.: Konyec sveta. Novi Sad, 1980.34.)

Látjuk, a =Dorocki családnév hangtanilag sem vezethető vissza a

magyar köznévi ~ alakra. A m.9. > r. §:, illetve m• .2;> r. ~ hangmeg-

felelés van meg a magyar eredetű' ruszin családnevekben is, bár az

2> 2.y vonatkozásában nem olyan következetesen, mint a köznevekben.

(Balog, Barna, Szabados, Ruszkai, Vasas, Hajnal; illetve: Novta, Sovs',

Miklovs, Szabov, de: Tot, Szabo, Bodvaji is.) Koránt sincs itt szó el-

lentmondásról! A szláv - népi képzésmóddal létrejött - Dorocld csa-

ládnév ese tében mi módszertanilag a magyar eredeta köznevek vallo-

mását tartjuk perdöntőnek, mivel azok csekély kivételtől eltekintve a

ruszinok és a magyarok népi (közvetlen nyelvi, gazdasági és kulturá-

lis) érintkezésének eredményeként honosodtak meg a ruszinok nyelvé-

ben. A magyar eredetLi' csalárlnevek egy része pedig bizonyfthatóan

köznyelvi forrásra vezethető vissza, vagy minden esetre a magyar Írott

nyelv, a magyar helyes{rás nyomait őrzi •...

A Dorockiak már ott voltak az 1763-67 között Kucurára letele-

pÚett első ruszinok között. Dorocki János (Janko) és Dorocki András

(Andrij) háromnegyed-szessziós jobbágyok neve a kincstári telepftés

után 18-20 évvel ott szerepel a kulai kamarai uradalom 1787-es kár-

felmérésében (LÁBOS,!. m.170-1). Mindkettőjük neve szerepel az el-

ső fennmaradt kucurai, az 1789-90-es úrbéri szerződésben is (i.m.127..Jd).

Történeti források adnak hÍrt arról. hogy 1751-ben Makó mintegy

220 görögkatolikus családjából 40 család Keresztúrra költözött át, ahol

a makóiak letelepedési helyét ma is Makovszki sornak hfvják (SZEGE-

DI J.: Najsztarsi sori kereszturszkej parochiji. ",Christijanskij Kalendar.

1975. 109-18; Uő.: Juvilej kereszturszkej parochiji. =Christijanskij Ka-

lendal'. 1976. 64-71.) A két bácskai ruszin falut az 1751-es alapítású

Keresztúrt és az 1763-67-es alapítású Kucurát, valamint a hozzájuk

legközelebb levő görögkatolikus közösséget, az 1745-ben alapÍtott ma-

kói görögkatolikus hitközséget a XVIII. század folyamán végig szoros

szálak {(fzték össze. E kapcsolatokat a közös vallás motiválta, s a

viszonylag kicsiny földrajzi távolság tette lehetővé. (SZEGEDI J.: U kra-

ju szvojich predkov. =Christijanskij Kalendar. 1977.35-118.) A makói

görögkatolikusokról pedig ismeretes, hogy részben a Ny{rségből és a

Hajdúságból sz,'lrmaznak. (Vö.: BOROVSZKY SAMU, Csanád vármegye

története. I!. Bp., 1897.)



helynévben keresendő. A E + -szki> cki vállozásra példák: ruszin or-

szacki, szlovák orsacki, kárpátukrán orszackij és hcrcEeckiL (KOSZ-

TELNIK, 1. m. 245; A. HABOVSTIAK: Geografické rozs{renie hungariz-

mov v slovenskych náreC::iach. St. 51. XXV,163; DEZSŐ L.: Vengerszkije

vzaimsztvovanyija v zakarpatszkich pamjatnyikach. St. 51. VII, 168.) Fo-

kozza ezt a meggyőződésem az a tény is, hogy Hajdúdorog 1912-ig

cirill .írással vezetett anyakönyveiben számos olyan jellegzetes kettős

vezetéknévre bukkantam, amelyek a ruszinoknál is megvannak: Racmis-

ka, Nagylukács, Papanc:lris, Kisgeci stb. E csalác',,~cvek ragadványnévi,

böztető funkciót töltött be,· s csak később vá 3aládnév szerves

részévé. Papp J.§.nos, hajdúdorogi születése: aCicO.•.'<:ozlőmsz{ves szóbeli

tájékoztatása szerint a hajdúdorogi népnyelvben a közelmúltban is élt

a megkülönböztetés e formája, nyo~nai ma is megvannak.

Kucurára elszármazhattak a Dorockiak ősei közvetlenül Dorog-

ról is a XVIII. század második harmadában, vagy az északról délre

tartó magyarországi nagy migrációs folyamatnak egy kOi'ábbi szakaszá-

ban, néhány évtiz~ddel korábban Makóra, Keresztúrra, onnan Kucurára.

A -szki képzős családnevek összefüggésben vannak ugyan az

elköltözési hellyel, de az esetek többségében nem az eredeti els zár-

mazási helyre utalnak. Ez azt is jelenti, hogy noha a XVIII. században

Dorog görögkatolikus iakossága magyar volt, a Dorockiak ősei nem vol-

tak feltétlenül magyarok. Valósz{iJ.CÚegruszinok (kárpátukránok) voltak,

akik a Kárpátokból lehúzódva hosszabb vagy rövidebb ideig éltek Do-

rogon, ahol vallási, lelki igényeiket is kielégÚhették, lévén ott akkor az

egyházi szláv a liturgia nyelve. (DÁVID ZOLTÁN, Hajdúd~rog története.

Debrecen, 1971. 53, 77.)

Összegezve azt mondhatjuk, hogya szláv névadással, a törté-

nelmi Magyarország déli területén (Makó, Keresztúr, Kucura) ;"1 Xvm.

században létrejött Dorocki bács-szerémi .ruszin családné-v ;",,?nt6se:

'dorogi, Dorogról származó', A családnév a Vadaszki, Geremoelszki,

Bes zerminszki,· Divins zki, Figecki stb. ruszin családnevekkel állitható

párhuzamba, amelyek szintén magyar helynévi eredet(1ek, és szláv kép-

zésmóddal jöttek létre a -szki képző segitségével.

Ha mindehhez hozzáf{fzzük, hogy Dorog szláv eredet(.i magyar

személynévből régi magyar névadással keletkezett helynév, akkor ez::.~l



az egy tulajdonnév-etimológiával szemléletessé sikerült tenni a Kárpát-

medence kölcsönös népi, nyelvi kapcsolatai bonyolultságának és irá-

nyának problematikáját is.

DÁVID ZOLT ÁN idézett munkájában (41-78) a hajdúvárosok

XVIII. századi népességszámát vizsgálva megállapította, hogy 1740 és

1785 között a népesség növekedésének üteme -Hajdúdorogon az orszá-

gos átlagnál nagyobb volt. Ezen időszakon belül azonban az 1773-

1783 közötti évek adatai talányosak: a népesség száma fogy, mely

jelenségre a szerző nem talál kielégÚő magyarázatot. Oniéntelenül is

felmerüla kérdés, hogy a jelzett időszakban a népes ség csökkenésé-

nek okát nem lehetne-e a Délre irányuló görögkatolikus migráció utol-

só, ezért talán erőteljesebben jelentkező huliámában keresni. Makó,

Keresztúr, Kucura görögkatolikus hiveinek létszáma a kirajzások elle--

nére az emlitett évtizedekben is jelentősen nőtt. Makón erre az idő-

szakra esett a görögkatolikus kőtemplom építése is. A Dorocklak is

talán ekkor vándoroltak délre, s kapták, illetőleg cserélték fel nevüket.

(Megjegyzés: a szláv d.Jl'Eket, nyelvi adatokat transzliterálva, a

fonetikai különbséget megőrzendően, az ukrán, a ruszin, valamint az

orosz zöngétlen veláris réshangot ch-val, a középső nyelválláshoz

közeledő felső nyelváliású palatális ukrán magánhangzót és az orosz

jeryt y-nal adtam vissza; a ruszin adatok ly-je dentipalatális lateralist

jelöl.)

Bokod a Vértes lábánál, Komárom megyécen fekszik. A lakosság

számai970-ben 2393 volt (Hnt. 1973.), s a munkavállalók az Oroszlányi

Szénbányáknál, a község határában levő Oroszlányi HőerőmLlben vagy

a helyi termelőszövetkezetben dolgoznak. Az első irásos emlék a falu-

ról Csák Ugrin esztergomi érsek végrendelete \,1::237:Bukud, Buchud

- F'NESz.). A török dC;,lások pusztává változtatták, a zsitvatoroki béke

(1606.) után hét nemes katona teleDedett itt meg, majd 1640 körül több

- főként szlovák - jobbágycsalád költezott ide. A lakosság túlr.;lOmó

többsége evangélikus lett. Ekkoriban a falu Szécsény Gyorgy eszter-

gomi érsek cs,:'kaköi uradnlm.iho z tartozott, s "!livel -nég mindig nag'yon

kevés vall a lakosa, Széc5ény e<;!v'-l~'\,-nevezett ..~alusz_illó levelet"


