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A ruszin irodalmi nyelv írásbeliségének létrehozására és az egységes nyelvi forma 

kialakítására tett törekvések jelentősen megélénkültek és felgyorsultak a 19. század 

közepére. Ennek a folyamatnak többek közt „a népek tavasza” néven ismert összeurópai 

forradalmi mozgalom, ill. az ezt megelőző események adtak lökést. Az 1848-1849-ik évi 

magyar szabadságharc a különböző nemzetiségek szabadságáért és függetlenségéért, 

önrendelkezésének biztosításáért, a szabad nyelvhasználatért és a nemzetiségi kultúrák 

elismeréséért is folyt. A ruszin nép számára ez az időszak a nemzeti öntudat ébredésének 

kezdetét jelentette, és gyökeres fordulathoz vezetett írásbeliségének történetében. A 19. 

század végén már két különböző irányzat is létrejött annak érdekében, hogy megjelölje a 

„helyes” utat a ruszin irodalmi nyelv létrehozására tett törekvésekben. E két irányzat 

létrejöttének oka tulajdonképpen a magyarországi nemzetiségi politikához való különböző 

hozzáállásban gyökerezett. A ruszin értelmiség egy része pozitívan viszonyult a ruszinok 

asszimilációjára törekvő magyar állami politikához. A ruszin értelmiségnek ez a része 

nyugatra orientálódott. A többiek viszont keményen szembeszálltak a „magyarosítással” és 

elleneztek mindenféle latinosítást mind az egyházi szláv, mind pedig a ruszin nyelvet 

illetően, amennyiben ez az orosz, azaz a ruszin nyelv használatának kárára történt volna 

meg. Ők kelet felé orientálódtak. Ez a két ellentétes hozzáállás a magyarországi 

nemzetiségi politikához jól látható nyomot hagyott a ruszin irodalmi nyelv alakulásában. 

A kárpátaljai irodalmi ruszin nyelv „alapítói” a fejlődés egyetlen szakaszában sem 

voltak képesek egyezségre jutni abban a kérdésben, hogy melyik nyelv is képezze az 

irodalmi ruszin nyelv alapját. A kaotikus állapotok közepette talán a legkövetkezetesebben 

a ruszofil írók hangoztatták nyelvi elképzelésüket és koncepcióikat. Ők magyar-orosz 

(ugrorusz) vagy orosz íróknak tartották saját magukat. A 20. század 30-as éveinek 

irodalomtörténetében kárpáti orosz írókként aposztrofálták őket. A szovjet időkben 

hivatalosan nyugat-ukrajnai íróknak számítottak. A disszertációban a ruszofil írók 

munkásságát szélesebb kontextusban szemléltetjük, azaz kárpátruszin íróknak tekintjük 

őket.1 

A ruszofil írók nyelvi koncepciója azt szorgalmazta, hogy a ruszin nyelv kerüljön 

minél közelebb az Oroszországban létrehozott irodalmi alkotások nyelvéhez, és végül 

olvadjon teljesen bele. 

Ily módon az áttérés a régi orosz, az egyházi régi orosz-ószláv nyelvről a 
Lomonoszov irodalmi orosz nyelvre Kárpátalján lényegében ugyanaz a 
folyamat volt, amely Lomonoszov idejében (a XVIII. század közepén) ment 
végbe Oroszországban azzal a különbséggel, hogy kisebb mértékben és 
százéves késéssel történt. És ez a késői folyamat Kárpátalja számára épp oly 
elkerülhetetlen és természetes volt, mint annak idején egész Oroszország 

                                                           
1 A ruszinokkal kapcsolatban különböző történelmi időszakokban az orosz (russzkij), kárpátorusz, ugrorusz 

(uhrorusz), rutén, ruszin, rusznák, stb. etnonimák voltak használatban. A kárpátoruszin (kárpáti ruszin) 
etnonima a ruszinokra vonatkozóan a kárpáti ruszinvilág minden részére érvényes. A mai tudományos 
világban a már „gyökeret vert” kárpátoruszin kifejezéssel a legrészletesebben a ruszin nép történetének 
egyik legjobb ismerője, Paul R. Magocsi, foglalkozik a Кожен карпаторусин є русином... але не 
кожен русин є карпаторусином (Ужгoрод, 2015) című könyvében. A disszertációban a ruszin 
etnonimával, ill. melléknévvel, mint jelzővel párhuzamosan a kárpátruszin kifejezést is használjuk. 
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számára. Ez volt ennek az eseménynek a belső lényege (GEROVSZKIJ 

1995:62). 

Ezen a talajon jött létre a ruszofil írók két nemzedéke: az idősebb és az ifjabb nemzedék. 

Oroszországtól eltérően Kárpátalja területén az irodalmi nyelv létrehozásával csak egyházi 

tisztséget viselő személyek foglalkoztak. Az orosszal együtt, melyet az új irodalmi nyelv 

alapjaként fogadtak el, a mindennapokban az emberek a beszélt ruszin nyelvet használták, 

mely több helyi nyelvjárást is ötvözött. A probléma az volt, hogy az egyszerű ruszin nép 

számára az orosz irodalmi nyelv, akárcsak az egyházi szláv nem volt érthető, és 

alkalmatlan volt hétköznapi használatra, tehát „idegenek” tekintették. Az írók nyílván 

emiatt akarták bizonyos fokig közelebb hozni az orosz irodalmi nyelvet a helyi 

nyelvjárásokhoz. 

A ruszofil írók által elképzelt irodalmi nyelv lingvisztikai koncepciójának alapját „az 

egyházi szlávra épült általánosan elfogadott irodalmi orosz nyelv” képezte.2 Ám, amint azt 

a kutatómunka is kimutatta, bőven maradtak benne olyan egyházi szláv elemek, melyek az 

irodalmi orosz nyelvben abban az időben már nem voltak használatosak. A ruszofil írók 

irodalmi szövegeiben egy egész sor mesterségesen kreált eltérés található az orosz irodalmi 

nyelv normáitól. Ez leginkább a lexika szintjén mutatkozik meg, például a glosszák és 

magyar kölcsönszavak használatában, nyelvtani szinten pedig a kettős alakok képzésében, 

például az igei és melléknévi végződésekben. 

A KUTATÁS CÉLJA ÉS FELADATAI 

A jelen értekezésben a ruszin nyelv kodifikálásának a XIX. és XX. század fordulóján 

megmutatkozó folyamatát vizsgáljuk a ruszofil írók ifjabb nemzedékének írásos hagyatéka 

alapján. Ily módon k u t a t á s i  t e r ü l e t ü n k  a ruszin irodalom a XIX. század végén 

és XX. század elején, a k u t a t á s  t á r g y a  pedig a ruszofil írók nyelvhasználatának 

sajátosságai. A ruszofil írók az irodalmi ruszin nyelv szubsztrátumának az orosz nyelvet 

tekintették. Mivel azonban az orosz távol állt a ruszinok „természetes” nyelvhasználatától 

és alig volt érthető számukra, a ruszofil írók irodalmi nyelvében gyakoriak az ún. 

adsztrátum jelenségek. Éppen ezért a disszertációs k u t a t ó m u n k a  c é l j a : a ruszin 

irodalmi nyelv szubsztrátumának vizsgálata a XIX. és XX. század fordulóján, valamint a 

kimutatható adsztrátumok elemzése, ill. annak leírása, milyen funkciót is töltenek be azok 

a különböző szövegtípusokban. 

A kutatómunka célja általános és sajátos feladatok elvégzését is szükségessé teszi. 

Az általános feladatok közé sorolhatók: 

1. a ruszin irodalmi nyelv meglévő periodizációinak tanulmányozása különös 

tekintettel a nyelvi hagyományokra; 

2. szótárak, tankönyvek, publicisztikai és szépirodalmi szövegek áttekintése a 

ruszofil írók nyelvi koncepcióinak szempontjából; 

3. a ruszofil írók nyelvi sajátosságainak a meghatározása és leírása; 

                                                           
2 Духовно-литературный журнал Листокъ 1885. 1–2.  
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4. a ruszofil írók szövegeiben kimutatható jellemző eltérések az orosz nyelv 

rendszeréhez képest, és azok leírása; 

5. a nyelvi sajátosságok kimutatása és leírása; 

6. a lexikai sajátosságok kimutatása és leírása; 

7. a glosszák bemutatása és leírása. 

A disszertációban kitűzött feladatok elvégzésével jól lehet szemléltetni a ruszofil írók 

által használt irodalmi ruszin nyelv sajátosságait. A tanulmány külön figyelmet szentel a 

ruszofil írók nyelvi koncepcióinak bemutatására és elemzésére különböző szövegekben. 

A KUTATÁS TUDOMÁNYOS ÚJDONSÁGA 

A disszertáció nemcsak a ruszin és az orosz nyelv kutatóinak szolgál újabb 

adatokkal, hanem a magyar nyelvészeknek és kultúrakutatóknak is. Mindez lehetővé teszi 

az orosz-ruszin, magyar-ruszin és a magyar-orosz nyelvi kapcsolatok bizonyos kérdéseinek 

pontosítását, tisztázását. 

Az értekezés bemutatja annak a közvetlen és közvetett szerep hatásának mára 

kialakult képét, melyet az orosz nyelv játszott a ruszin nyelv fejlődésében a XIX. és XX. 

század fordulóján. Ugyanakkor a Lisztok c. egyházi irodalmi folyóirat anyagai 

elemzésének köszönhetően érinthettük azt a kérdést is, hogy milyen irányt vett a latin betűs 

magyar írás felhasználása az egyházi szövegekben. 

A disszertáció tudományos újdonsága abban rejlik, hogy első ízben történik azoknak 

a nyelvtani és lexikai eltéréseknek az átfogó vizsgálata, amelyek kimondottan ruszofil 

íróknál fordulnak elő az irodalmi értékű írásoktól kezdve a nyelvtankönyvekig és 

szótárakig terjedő legkülönbözőbb szövegekben. A magyar nyelvű anyagok lehetővé 

tették, hogy sokkal előnyösebb helyzetből kiindulva elemezzük a ruszofil írók gyakorlati 

nyelvhasználatát. Újnak számít véleményünk szerint a Mitrák Sándor Orosz–magyar 

(Русско-мадьярскій словарь) és Magyar–orosz (Русско-мадьярскій словарь) szótárában 

előforduló bizonyos lexikai egységeknek a leírása és elemzése. Újdonság továbbá Fenczik 

Eugén a Lelki szegények (Нищіе духомъ) című műve nyelvi szövetének a vizsgálata. Az 

orosz irodalmi nyelv nyelvtani és lexikai normáitól való eltérések elemzése arra enged 

következtetni, hogy a ruszofil írók az orosz nyelvre építve próbálták meg létrehozni saját, 

kivételesen egyedi ruszin irodalmi nyelvüket. 

A KUTATÁS MÓDSZEREI 

Módszertani szempontból a kutató figyelme az értekezés megírása során arra 

összpontosult, hogy egyfajta belső kapcsolatot és törvényszerűséget tárjon fel a ruszin 

ruszofil írók által létrehozott irodalmi szövegek alapján. Éppen ezért a hangsúly a XIX. és 

a XX. század fordulóján használt írott, azaz könyvekben előforduló ruszin nyelv nyelvtani 

és lexikai sajátosságainak feltárásán van. Ily módon a disszertációban alkalmazott módszer 

a vizsgált időszak irodalmi szövegeinek nyelvészeti elemzése. 
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Kutatómunkánk során a lehető legnagyobb objektivitásra törekedtünk az orosz nyelv 

normáitól való olyan, eléggé sajátos nyelvi eltérések megítélésében, melyek a ruszofil írók 

akkoriban alkotott írásos szövegeiben fordulnak elő. Kutatási módszereink szempontjából 

különös fontosságot nyert az eredeti okmányok, kéziratok, levelek és egyéb szövegek 

feldolgozása. A levéltárakban talált eredeti szövegek nyomán igyekeztünk a lehető 

legnagyobb mértékben kiküszöbölni a kutatói önkényt a vizsgált téma interpretálásában. 

Annak érdekében, hogy minél több oldalról közelíthessük meg az adott témát, a XIX. és 

XX. század ruszofil mozgalmában leginkább jeleskedő ruszofil írók műveire 

támaszkodtunk. Figyelmünk elsősorban Mitrák Sándor és Fenczik Eugén olyan műveinek 

az elemzésére összpontosult, melyek a filológusok tudományos köreiben kevésbe vagy 

egyáltalán nem voltak ismertek. Ugyanakkor rá kell mutatnunk, hogy a ruszofil írók egyes 

szépirodalmi műveinek vizsgálata során a gyűjteményes kötetek hiányával szembesültünk. 

A műveket vagy kéziratokban, vagy pedig részletekben találtuk meg a korabeli egyetlen 

ruszin, azaz orosz nyelvű egyházi irodalmi Lisztok c. folyóiratban. Annak érdekében, hogy 

el tudjuk végezni a XIX. és a XX. század fordulóján alkotó ruszofil írók műveinek nyelvi 

elemzését, „rekonstruáltuk” és előkészítettük Fenczik a Lelki szegények című művének 

teljes újrakiadását, mely négy éven át sorozatban látott napvilágot a Lisztok c. folyóirat 

oldalain.  

A szakirodalmi kiadványokon kívül figyelmünk kiterjedt azokra az újságcikkekre is, 

melyek annak idején mind a ruszin (orosz nyelvű), mind pedig a magyar sajtóban jelentek 

meg. A kutatómunka során nemcsak az egyes sajátos nyelvi eltéréseket figyeltük meg és 

írtuk le, hanem értékes eredeti dokumentumanyagot is gyűjtöttünk, aminek 

eredményeképpen a ruszin írásbeliségnek sok eddig ismeretlen, de létező művét sikerült 

feltárnunk a tudós ruszin nyelvkutatók számára is. 

A KUTATÁS FORRÁSANYAGA 

Kutatómunkánk során a Beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

munkatársai segítségének köszönhetően betekintést nyertünk a Kárpátaljai Területi 

Levéltárban (Beregszász, Ukrajna) őrzött eredeti kéziratokba. Kutatómunkánkat továbbá az 

Országos Széchenyi könyvtárban fellelhető anyagok alapján is végeztük. Elektronikus 

kapcsolat révén számos anyagnak a másolatát kaptuk meg az Orosz Tudományos 

Akadémia könyvtárából, az Eperjesi Egyetem Ruszin nyelv és Kultúra Intézetétől, a 

Nyíregyházi Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskolától. Külön említést 

érdemelnek az Ungvári Történelmi és Filológiai Intézet Ruszin Könyvtárának internetes 

oldalán található anyagok (Rusyn’s library) (http://rusyns-library.org/), melyek közt 

megtalálhatók a Sztefán Bendász Könyvtár folyamatosan bővülő ruszin irodalmi 

könyvgyűjteményének digitális anyaga. 
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A DISSZERTÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI JELENTŐSÉGE 

Az értekezés eredményei a nyelvtudomány különböző szakterületein 

felhasználhatók: 

1. a ruszin irodalmi nyelv tanulmányozásában; 

2. a ruszin lexikológia tanulmányozásában; 

3. az orosz és a ruszin nyelv közti kapcsolat kutatásában; 

4. a magyar és a ruszin nyelv közti kapcsolat kutatásában; 

5. a ruszin szépirodalom vizsgálatában; 

6. az orosz nyelv helyi változatai fejlődésének történetében; 

7. az összehasonlító nyelvészetben. 

Kutatásaink világosan mutatják annak a közvetlen és közvetett szerep mára kialakult 

hatását, melyet az orosz nyelv gyakorolt a ruszin nyelv fejlődésében a XIX. század végén 

és a XX. század elején. A Lisztok c. folyóirat anyagainak vizsgálata világítja meg a magyar 

betűs ábécé egyházi szövegekben való felhasználására irányuló törekvések kérdését is.  

A DISSZERTÁCIÓ EREDMÉNYEINEK BEMUTATÁSA 

A disszertáció egyes fejezeteinek koncepciói a következő magyarországi és 

nemzetközi konferenciákon kerültek bemutatásra: VI. és VII. Ukranisztikai Konferencián 

(Szeged, 2012, 2014), a Szlavisztika Nemzetközi Iskolájában: „Дни славянской 

письменности и культуры в Венгрии. 1150 лет славянской письменности” 

(Nyíregyháza, 2013), nemzetközi tudományos konferencián: „Актуальные вопросы 

русской филологии: теория, методика, перевод” (Kijev, 2014), valamint nemzetközi 

tudományos szimpóziumokon „Dialogul slavistilor la inceputul secolului al 21-lea” 

(Kolozsvár, 2014, 2015), nemzetközi interdiszciplináris konferencián: „Nyelvi és kulturális 

sokszínűség Kelet-Közép-Európában: értékek és kihívások” (Beregszász, 2015), az Ötödik 

Római Cirill és Metód emlékkonferencián: „Пятые Римские Кирилло-Мефодиевские 

чтения” (Róma, 2015), nemzetközi tudományos konferencián Polyslav XIX (Varsó, 

2015). 

A DISSZERTÁCIÓ FELÉPÍTÉSE  

A disszertáció bevezetésből, négy fejezetből, befejezésből, valamint a felhasznált 

irodalom listájából és mellékletekből áll. 

A DISSZERTÁCIÓ TARTALMA 

Az értekezés A RUSZIN NYELV KODIFIKÁLÁSI KÍSÉRLETEI A XIX. ÉS A XX. SZÁZAD 

FORDULÓJÁN (A RUSZOFIL ÍRÓK IFJABB NEMZEDÉKE) c. előszavában bemutattuk, hogy 

milyenek voltak a munka előzményei, meghatároztuk a kutatómunka fő feladatait, vizsgált 

anyagokat és módszerét. A szakirodalmat kettős felosztásban ismertetjük: először a ruszin 

írásbeliség történetéről szóló szakirodalmat a XIX. század végén és a XX. század elején, 
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majd a ruszin írásbeliség történetéről szóló szakirodalmat a XX. század végén és XXI. 

század elején. A szakirodalom ismertetése során kiemeltünk egyes álláspontokat, 

amelyekből a ruszin írásbeliség körül kialakuló „irányzatok” merítettek. Tekintettel arra, 

hogy az értekezés középpontjában a ruszin ruszofil írók állnak, elsősorban a ruszin és az 

orosz kutatók munkáira hagyatkoztunk, de természetesen figyelembe vettük a ruszin nyelv 

tanulmányozásával foglalkozó más „irányzatok” képviselőinek nézeteit is. 

AZ I. fejezetben, melynek címe A RUSZIN ÍRÁSBELISÉG ÉS IRODALOM TÖRTÉNETE 

TANULMÁNYOZÁSÁNAK ASPEKTUSAI, bemutattuk és elemeztük a ruszin irodalmi írásbeliség 

fejlődésének folyamatát, rekonstruáltuk azokat a körülményeket, melyek közepette a ruszin 

irodalmi nyelv „megteremtőinek” tevékenysége eredményeképpen fejlődhetett. 

Megvizsgáltuk azt a történelmi és kulturális kontextust, amelyben ez a folyamat 

végbement. 

A mai nyelvtudományban, s ez számos a ruszin irodalmi nyelv történetének 

periodizálásával foglalkozó munkából is kitűnik, különböző magyarázatok léteznek, 

melyek nem mindig veszik figyelembe az időbeli és térbeli határokat.3 Kutatásaink során 

majdnem minden olyan tudományos munkát megvizsgáltunk, mely ezzel a 

problematikával foglalkozik.4 Viszont a disszertációban csak hármat vettünk 

részletesebben górcső alá. 

A ruszinok kultúrájának és irodalmának történetéről szóló első általánosító 

tanulmány a XIX. század végén jelent meg Szabó Eumén tollából. Az Egyházi szláv és 

ruszin irodalmi szöveggyűjtemény (Христоматія церковно-славянскихъ и угро-русскихъ 

литературныхъ памятниковъ) (1893) c. kötet szerzője nem csak az ősi írásbeliségre 

emlékeztető anyagot, eredeti dokumentumok másolatait, népi és irodalmi alkotások 

mintapéldányait gyűjtötte össze, hanem első ízben vázolta a ruszin irodalom fejlődésének 

általános irányvonalát. Ebben a gyűjteményes kötetben publikálta Szabó Eumén A ruszinok 

irodalmi tevékenységének és oktatásának leírása (Очеркъ литературной дѣятельности 

и образованія Угро-русскихъ) című munkáját, melyben ismerteti a ruszin írásbeliség és 

irodalom fejlődésének egyes szakaszait 1360-tól egészen 1891-ig.5 Ennek az értékes 

műnek köszönhetjük, hogy van elképzelésünk a ruszin írásbeliség és irodalom, és 

természetesen a ruszin nyelv „kezdeteiről”. Művében Szabó Eumén nemcsak az irodalmi 

örökség létezésének fontosságára hívja fel a figyelmet, hanem a tankönyvek szerepére is, 

                                                           
3 ДУЛИЧЕНКО А. Письменность и литературные языки Карпатской Руси (XV–XX вв.). Ужгород, 

2008. 14-16. 
4 A ruszinok irodalmi mozgalmának elemzésével először J. Ignatkov próbálkozott 1867-ben a Свѣт 

(Szvet) c. folyóiratban az Обозрѣніе исторіи русской словесности (СВѢТЪ 1867: № 14–15; 17). 
cikkével. A ruszin irodalmi nyelv történetének kor kapcsolatban lásd: ФЕЕРЧАКЪ 1888, Е. САБОВ 1893: 
183–210, АРИСТОВ 1928, НЕДЗЕЛЬСКИЙ 1932, БІРЧАК 1937, ДУЛИЧЕНКО 2008: 14–16, МАГОЧИ–ПОП 

2010:412–417, BONKÁLÓ 1935: 11–77, MAGOCSI 1987:86–111, RUSINKO 2003.Tudunk továbbá arról is, 
hogy ezzel Hodinka Antal is próbálkozott. A MTA-ban őrzik Hodinka Hazai ruszinjaink irodalmának 
története 1918-ig befejezetlen cikkének kéziratát (8 oldal) és gépírásos piszkozatát (20 old.). (UDVARI 
1992 (б): 72, БАБОТА 1993: 73–82). 

5 Сабов Е. И. Христоматія церковно-славянскихъ и угро-русскихъ литературныхъ памятниковъ. 
Унгваръ, 1893. 183–210. 
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amelyek nélkülözhetetlenek voltak mind a papság, mind az egyszerű nép oktatásában. 

Szabó Eumén munkájának elemzéséből kiderül, hogy elsődleges célja a ruszin írásbeliség 

történetének az ismertetése volt. Szabó Eumén hírt ad az összes jelentősebb irodalmi 

emlékről, melyet akkoriban ismert, bár nyelvi szempontból nem értékeli őket. A ruszinokat 

arra buzdítja, hogy önálló kulturális fejlődési úton haladjanak mind az orosz, mind pedig 

az ukrán kultúrától függetlenül. S bár Szabó Eumén kötetében vannak bizonyos 

pontatlanságok, mindazonáltal alapját képezi a ruszin írásbeliség fejlődéséről szóló további 

tudományos szakirodalomnak, hiszen sokan merítettek és merítenek ma is belőle.6 

A ruszin irodalmi nyelvtörténeti periodizálásának kérdéseivel foglalkozó jelenkori 

tudományos munkákban két jelentősebb koncepció bontakozik ki, melyeket 

A. Dulincsenko professzor, a szláv elméleti nyelvtudomány jelentős alakja, valamint a 

neves kanadai történelemtudós, Paul R. Magocsi képvisel. Véleményünk szerint a ruszin 

irodalom nyelvi „szövetének” kialakulását Paul R. Magocsi  által javasolt a ruszin 

írásbeliség és irodalmi nyelv fejlődésének periodizálása szempontjából érdemes 

megközelíteni. Ugyanakkor a kanadai tudós által megnevezett irodalmi és nyelvi 

komponensek között a magyar nyelv nem szerepel. Ám amint kutatásaink is bizonyítják, a 

magyar nyelvet a XIX. és a XX. század fordulóján nemcsak úgy említhetjük, mint a népi 

ruszin nyelv egyik összetevőjét, hanem mint a helyi orosz nyelvi változat komponensét is. 

A bemutatott periodizálásokból az derül ki, hogy a ruszin irodalmi nyelv 

létrejöttének hosszú és nehéz folyamata a XIX. század közepétől a XX. századig tartott. A 

folyamat kibontakozására a kor történelmi és politikai eseményei, valamint társadalmi és 

kulturális viszonyai is hatottak. Mindez kétségtelenül hatott a tulajdonképpen a papságból 

álló értelmiség világszemléletére. A papok vállalták az egyszerű, műveletlen ruszin nép 

felvilágosításának nem könnyű feladatát. Azzal kapcsolatban, hogy milyennek kell lennie a 

ruszinok irodalmi nyelvének, mind az ideológia, mind az álláspontok eltérőek voltak. A 

papság egy részének körében a latinosítás volt üdvözítő, ők úgy vélték, hogy a latin 

ábécére való áttérés lenne célszerű, de ezt az elképzelést nem sokan követték és így nem is 

gyökeresedett meg. A papokkal szemben elsősorban a ruszofil írók álltak, akik a nyelvet és 

az egyházat, vagyis a hitet egynek tekintették, következésképen a cirill betűs írást és az 

egyházi szláv nyelvet sérthetetlennek. 

A II. fejezetben, melynek címe A RUSZOFIL ÍRÓK NYELVI KONCEPCIÓJÁNAK 

FILOZÓFIÁJA, röviden ismertettük az általunk kutatott időszakban kialakult nyelvi 

tendenciákat azzal a céllal, hogy feltárjuk a ruszin nyelvnek azokat a nyelvi komponenseit, 

melyek hatással lehettek az irodalmi nyelv kodifikálására irányuló próbálkozásokra a XIX. 

és a XX. század fordulóján.  

A XIX. végén és XX. század elején fontos szerephez jutott a ruszin irodalom és 

nyelv fejlődésében a Szent Bazil Társulat tevékenysége. Ez a Társulat volt az első olyan 

                                                           
6 vö: НЕДЗЕЛЬСКИЙ Е. Л. Очеркъ карпаторусской литературы. Ужгородъ, 1932. 6; ДУЛИЧЕНКО А. 

Письменность и литературные языки Карпатской Руси (XV – XX вв.). Ужгород, 2008. 22. 
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szervezet, amely a kárpátaljai ruszinság kulturális életének igazi központjává vált.7 A Szent 

Bazil Társulat majdnem negyven éven át folytatta tevékenységét (1866–1902). Ez alatt az 

idő alatt két ruszin írónemzedék is felnőtt. Ám 1871 után Dobrjanszky Adolf és Rakovszky 

Iván távozásával a Társulat sokat vesztett erejéből. Ez azzal állt kapcsolatban, hogy az a 

Pankovics István foglalta el a püspöki széket, aki a ruszinok „magyarosításának” volt a 

híve. Annak oka, hogy a püspökség ellenségesen viszonyult az egyetlen ruszin kulturális 

társasághoz, az orosz nyelvhasználat volt. 

A XIX. század 90-es éveiben a Szent Bazil Társulat tevékenyégében kimondottan 

fontos szerepe volt a Lisztok c. egyházi irodalmi folyóiratnak (1885–1903), melynek 

főszerkesztője Fenczik Eugén ruszofil író volt. 1885-től 1890-ig ez volt az egyetlen olyan 

újság, mely „orosz” nyelven publikált írásokat. Az általunk vizsgált téma szempontjából a 

Lisztok c. folyóirat óriási mennyiségű irodalmi és történelmi anyagai közül a 

legfontosabbak azok a cikkek, karcolatok, kritikák és újságírói jegyzetek, amelyek a kor 

nyelvi kérdéseit boncolgatják. Tematikájukat tekintve ezek feltételesen két csoportba 

sorolhatók: 

1. a cirill betűs ábécé védelmében írt cikkek; 

2. az egyházi szláv nyelv védelmében írt cikkek.  

A Lisztok c. egyházi irodalmi folyóiratot a magyar sajtó, mind az egyházi, mind 

pedig a liberális sajtó megjelenésétől kezdve bírálta amiatt, hogy az orosz nyelvet 

választotta. Három különböző javaslat is született ezzel kapcsolatban. Jelenjen meg:  

1. magyar nyelven; 

2. az egyszerű nép által beszélt nyelvén; 

3. orosz nyelven, de latin betűkkel.  

Fenczik Eugén a magyar sajtó mind a három javallatát határozottan elvetette. A 

legélesebben a szláv nyelvű ábécé latinosítása ellen kelt ki. Az egyik leginkább „ijesztő” 

kezdeményezés, amely ellen Fenczik Eugén és a ruszofil eszme követői küzdöttek, a 

Fesztóry-Ignatkov féle ortográfia volt. Fesztóry József elképzeléséről van szó, aki azt 

javasolta, hogy a ruszin irodalmi nyelv írásos változata a máramarosi ruszin dialektusra 

„épüljön” és magyar betűket használjon. 1894-ben Fesztóry József ki is adott egy ilyen 

brosúrát Zsivot Sz. Otca Nikólaja Mir-Likijszkich Csudotvorca. Hreko-katholicseskáho 

obrjáda vyrnyikam porucsaet Joszif Fesztóry, paroch vojcsickij, 1894 címen.8 A ruszofil 

írók felháborodottságukat fejezték ki a brosúrával kapcsolatban, mely „eddig nem létező 

szlovák-orosz dialektusban van írva, latin betűkkel, és a világon soha nem látott magyar 

helyesírással,” valamint rámutattak a szerző nyelvtani következetlenségeire is. 

A ruszofil írók számára Szent Cirill és Metód által bevezetett szláv ábécé közvetlenül 

kapcsolódott a valláshoz, és ezért szent és sérthetetlen volt. Ugyanakkor a cirill betűs 

                                                           
7 Гаджега Ю. Исторія «Обществасв. Василія Великаго» и рѣчь ко дню 60-лѣтія отъ его учрежденія. 

Ужгород, 1925. 9.  
8 Духовно-литературный журнал Листокъ 1894. 218. 
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írásmód jelképes pajzsot is jelentett a ruszinoknak nemcsak a vallás, hanem szokásaik, 

hagyományaik és életformájuk megvédésére is. A ruszinok erkölcsi értékrendje vallási 

alapokra épült. A ruszofil írók világnézetében a vallás az önmegvalósítással volt egyenlő, 

éppen ezért mindent, ami ezzel volt kapcsolatos, különösen a cirill betűs ábécét és az 

egyházi szláv nyelvet meg kellett őrizni. Ebben az értelemben Fenczik Eugén és társainak 

gondolkodásmódját csakugyan dogmatikusnak és konzervatívnak nevezhetjük. A ruszofil 

írók tehát dogmatikusan viszonyultak a fonetikus helyesírás bevezetéséhez is. 

Az értekezésnek ebben a fejezetében érintőlegesen szót ejtünk a fonetikus helyesírás 

bevezetését célzó törekvésekről is. Ismertetünk a Csopey László etimológiai-fonetikus 

elvekre épülő nyelvi koncepciójának legfontosabb részleteit. A fonetikus helyesírásnak egy 

másik példája Roskovics Ignác Vecsernye, Utrenye és Liturgia közös részeinek értelmezése 

(Толкованія общих частей Вечерни, Утрени и Службы) című írása. Röviden 

foglalkozunk a fonetikus helyesírás bevezetését érintő cikkekkel és jegyzetekkel a 

szomszédos Galíciaiban. 

Az említett példák jól mutatják, hogy a XIX. század végén és a XX. század elején 

Kárpátalja területén oktatási és művelődési célokból a helyesírással és gyakorlati 

alkalmazásával kapcsolatban több elképzelés és elmélet is létezett. Egyrészt, sokan 

igyekeztek elhitetni, hogy a leginkább célszerű megoldás az lenne, ha a ruszinok a magyar 

nyelvtani szabályok szerint latin betűs ábécét használnának fonetikus átírásra. Másrészt, a 

szomszédos Galíciaiban használt cirill betűs fonetikus helyesírásnak is voltak hívei. Csak 

akkor foganatosodhatott volna meg bármelyik is, ha az értelmiség, ezen belül az oktatásért 

felelős személyek egyezségre jutottak volna azzal kapcsolatban, hogy melyik helybéli 

nyelvjárás képezheti az irodalmi ruszin nyelv alapját. 

A III. fejezetben, melynek címe A RUSZOFIL ÍRÓK NYELVI KONCEPCIÓJÁNAK LEXIKAI 

HÁTTERE, a ruszofil írók szótári hagyatékát vettük górcső alá. Az irodalmi nyelv 

létrejöttének egyik alapvető kritériuma a nyelvi jelenségek vagy tényezők 

normativitásának explicit elismerése, amit a szótárakban, nyelvtanokban lehet rögzíteni. 

Az általunk ismert nyelvtanokban (mint például, Lucskay Mihály: Grammatica slavo-

ruthena (1830); Duchnovics Alexander: Az orosz nyelv rövidített nyelvtana (Сокращенная 

грамматика русскаго языка) (1853); Szabó Cyrill: Az írott orosz nyelv grammatikája 

(Грамматика письменнаго русскаго языка) (1865); Fenczik Eugén: Nyelvtani és 

matematikai ismeretek kezdőknek (Первоначальныя свѣденія из грамматики и 

ариѳметики въ пользу учащихся) (1901), amelyeket ruszin szerzők adtak ki a XIX. 

században), nyomon követhetők az egyházi szláv és orosz irodalmi nyelvre való 

orientálódás. A XIX. század végén kiadott szótárakat vizsgálva kissé más képet kapunk. 

Először is, az első jelentősebb szótárak csak a XIX. század 80-as éveiben láttak napvilágot, 

másodszor pedig ezek kétnyelvű, nem ortográfiai szótárak voltak. Éppen a szótárakban 

látható a legjobban a lexikai és nyelvtani normák között megnyilvánuló különbség, ami 

nem más, mint a „helyes” út kiválasztásának folyamatában létrejött változatok a 

létrehozandó ruszin irodalmi nyelv fejlődésében. Mitrák Sándor ruszofil író legfőbb 
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tudományos érdeme az, hogy ő hozta létre az első Orosz-magyar szótárt (МИТРАК 1881), 

ill. Magyar-orosz szótárt (MИТРАК 1922). 

Mitrák Sándor Orosz-magyar szótára (Русско-мадьярскій словарь) elsősorban a 

mind inkább talajt vesztett főként egyházi személyekből álló ruszin értelmiség számára 

készült.9 A szótár mintegy 95 ezer szót tartalmaz. Mitrák Sándor Orosz-magyar szótárának 

lexikai alapját főként az orosz nyelv adja, de megtalálhatjuk benne az élő ruszin nyelv 

elemeit is a helyi változatokkal. A szótár magába foglalja a XIX. század írott és beszélt 

nyelvének szavait, a különböző szakmák és foglalkozások terminológiáját és 

frazeológiáját. Megvizsgáltuk Mitrák Sándor Orosz-magyar szótárának makro- és 

mikrostruktúráját. Kutatómunkánk során külön figyelmet szemteltünk a „(szl.) = egyházi 

szláv nyelvben és a t. = ugro-rusz tájszó, azaz ruszin tájszó jelzéssel ellátott szavaknak. Ez 

utóbbiakból több mint 800-at találtunk.10 

A fennmaradt egyházi szláv szavak közt találtunk olyanokat, melyek minden 

bizonnyal a liturgiákban, ill. prédikációkban fordultak elő. A helyi ruszin szavak a 

szótárban található lexika alapján az emberek mindennapi életével, szokásaival 

kapcsolatos. 

Felkeltette figyelmünket továbbá az a tény is, hogy a ruszin lexikán kívül a szótárban 

előfordulnak bizonyos sajátos nyelvtani eltérések az orosz nyelvi normáktól. Ennek a 

szótárnak szótári cikkeiben a hímnemű véghangsúlyos melléknevek –ой, végződései 

mellett a szerző megadja az ezzel párhuzamos –ый (ій) végződéseket is, pl.: 

второй (ый); мѣловой(ый); мячевой (ый); набивной (ый);нагибной (ый); 
наливной (ый); нарывной (ый); насадной (ый); насыпной (ый); неподатной 
(ый); нефтяной (ый); ночной (ый); обварной (ый); остальной (ый); 
очередной (ый); парной (ый); простой (ый); раскидной (ый); рѣчной (ый); 
сварной (ый); святой (ый); сквозной (ый); островской (ій); de: чужій (ой). 

Mitrák Sándor Orosz-magyar szótárában a főnévi igenév –ть végződésű. Pl: бить, 

врать, гнать, ждать, крыть, лгать, прать, пять (распять), слыть, бѣжать, 

хотѣть, хранить, беречь, stb. A (t.) = tájszó jelzésű igék esetében főnévi igenevű 

végződése azonban a –ти-re végződik. Pl.: друтити, дрылити, жмыкати, катуляти, 

килавѣти, крочити, кортѣти, ладкати, (латкати), лопонити, никати, палати, 

паскудити, stb. 

Az említett példákból kitűnik, hogy Mitrák Sándor Orosz-magyar szótárának ruszin 

lexikája csak jelentéktelen részt képez. Viszont a helyi szavaknak csak rájuk jellemző 

nyelvtani sajátosságaik vannak. A főnévi igenév –ти végződés formailag a hagyományt 

követi a XIX. századi ruszin irodalmi nyelvben. A hangsúlyos hímnemű melléknévi 

végződések esetében tapasztalható következetlenség feltehetően azzal magyarázható, hogy 

a helyi, azaz a ruszin nyelvjárásokban ilyenkor nem az utolsó szótagon volt a hangsúly. 

                                                           
9 Недзельский Е. Л. Очеркъ карпаторусской литературы. Ужгородъ, 1932. 208. 
10 Lásd pl.: БАЛЕЦКИЙ Э. Краткий очерк русско-венгерской лексикографии. In.: Studia Russica, I. 

Budapest, 1978. 20. 
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A Magyar-orosz szótárral (Мадьярско–русскій словарь) Mitrák Sándor már 1891-

ben elkészült. Embert próbáló, hatalmas munka volt, a szótár mégis csak 1922-ben látott 

napvilágot Ungváron az Unió részvénytársaság nyomdájában, amely a szerző halála után 

megörökölte az értékes kéziratot. 

A szótár kiadói azt állítják, hogy lényegében semmit sem változtattak a szerző 

munkájában. A kiadvány egy 73 ezer szavas szótár lett. Ám mégis történtek próbálkozások 

a változtatásra. A kiadók terveztek egy helyi szavakat tartalmazó kis külön szótár kiadását 

is, mely kiegészítésként szolgálhatott volna Mitrák Sándor szótárához. Alaposan 

kielemeztük Mitrák Sándor Magyar orosz szótárának mikro- és makro-struktúráját. 

Emellett kutatói figyelmünket az előszóban említett és a szótárt kiegészítő helyi 

kárpátaljai-orosz nyelvjárásokban, azaz a helyi ruszin nyelvjárásokban leggyakrabban 

előforduló szavakra és kifejezésekre összpontosítottuk. Pl.:  

ALISPÁN fn., вице–ишпанъ, поджупанъ (первый 
выборный чиновникъ въ комитатѣ) (МРС 

27). 

Az első szótárban nem találunk ишпанъ, вице–ишпанъ szavakat, csak a жупан lexéma 

fordul elő a következő jelentéssel:  

ЖУПАНЪ fn.,(Kisoroszhonban) rövid meleg felsőkabát; 
(a szlávoknál) kormányzó főispán;  
[(в Угорской Руси) короткое теплое 
пальто; (у славян) наместник комитата] 
(РМС 152). 

Ami az Orosz-magyar szótárból idézett helyi ruszin szavakat illeti, kell jegyeznünk, 

hogy a fent nevezett szótárban a ruszin lexémák legtöbbje vagy kiegészül egy másik rokon 

értelmű helyi ekvivalenssel, vagy nincs is benne. A helyi ruszin szavak más rokon értelmű 

szavakkal való kiegészítése néha azzal függött össze, hogy az orosz szavak mellett is 

szerepeltek. Ám a legtöbb esetben a rokon értelmű szavak és kifejezések hozzáadása úgy 

történik, hogy nincs hozzáfűzött kommentár. Annak ellenére, hogy a szótár előszavában 

említés történik arról, hogy a helyi ruszin nyelvhasználatban az orosz nyelvi normáktól 

eltérően a hímnemű véghangsúlyos melléknevek végződése –ый vagy –ій, a kutatás során 

kiderült, hogy sok szó elvesztette ezt a sajátosságát, és –ой végződéssel került be a 

Magyar-orosz szótárba. 

Ennek alapján levonható az végső következtetés, hogy annak ellenére, hogy a 

Magyar-orosz szótár újabb ruszin szavakkal egészült ki, végeredményben mégis sok helyi 

lexéma került ki belőle az orosz-magyar változathoz viszonyítva. 

A IV. fejezetben, amelynek a címe FENCZIK EUGÉN „KÜLÖNÖS” NYELVEZETE 

bemutatjuk Fenczik Eugén irodalmi hagyatékát. Fenczik Eugén [Vladimir] (1844–1903) az 

egyik utolsó kiemelkedően tehetséges ruszin nemzetiségű író és publicista, közéleti 

személyiség és a XIX. század végének nagy népébresztője volt. Akárcsak Mitrák Sándor, 

Kralickij Anatolij, Szilvai Iván (Uriil Meteor) és Sztavrovszki-Poprádov Jurij, a 

népébresztők második, azaz ifjabb nemzedékéhez tartozott, amely a ruszinok nemzeti 
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újjászületésének Duchnovics Alexander által meghirdetett eszméjét vitték tovább. Az 

értekezésnek ebben a fejezetében Fenczik Eugén tankönyvei és prózai írásai nyelvi 

„szövetének” az elemzését végeztük el. A fejezet két nagyobb részre oszlik: 

FENCZIK Eugén. FALUSI ISKOLA CÍMŰ TANKÖNYVÉNEK A TÖRTÉNETE és A LELKI SZEGÉNYEK 

CÍMŰ MŰVE. 

Fenczik Eugén számos tankönyvet írt. Kutatómunkánk során sikerült újabb, eddig 

ismeretlen adatokat szereznünk Fenczik Eugén Falusi iskola (Сельская школа) című 

tankönyvének megírásával kapcsolatos terveiről és a tankönyv piszkozatáról. Ezeket a 

dokumentumokat a Kárpátaljai Területi Állami Irattárban őrzik, ahol a Munkácsi Görög 

Katolikus Egyházmegye Irodájának iratai is vannak. Az ott talált konzisztóriumi iratok 

közt voltak „a kiadókkal és az a szerzőkkel váltott levelek az 1893–1894-ben kiadott 

egyházi könyvek kiadásáról, fordításáról stb.” Az irattárban talált dokumentum bizonyítja, 

hogy Fenczik Eugén „a nép nyelvén” szeretett volna tankönyvet írni az elemi iskolák 

számára. Jól tudván, hogy akkoriban az egyszerű emberek nehéz körülmények közt éltek 

és nem tudnak minden tantárgyból külön tankönyvet venni, Fenczik Eugén az egész 

tananyagot egyetlen könyvbe kívánta sűríteni. Sajnálatos módon ennek a tankönyvnek a 

kézirata nem maradt fenn. A felkutatott levelezésből kiviláglik, hogyan reagált Fenczik 

Eugén a könyv nyelvével kapcsolatos észrevételeire a kritikusoknak, akik azt állították, 

hogy ezt a nyelvet az egyszerű nép nem érti, mert ez nem más, mint valamiféle 

„keveréknyelv”. Fenczik Eugén felhívja a bírálók figyelmét „a nép nyelve” és „a pórnyelv” 

közötti különbségre, hangsúlyozván, hogy a pórnyelv szegényes, és ezért nem alkalmas 

tankönyvek írására. Fenczik Eugén kijelentette:  

Én azon a nyelven írtam, melyet Magyarországon a mi magyarországi orosz 
irodalmáraink fejlesztették és melynek alapja a templomi szláv nyelv. Főczélom 
volt ugyanis, hogy tankönyvem nyelvezete minél közelebb álljon a templomi 
nyelvhez, hogy így a tanonczok az egyház nyelvét érteni tanulják. Nyelvem 
nem a pór nyelv, de nálunk és általunk fejlesztett irodalmi nyelv így tehát 
valóban a nép nyelve, mely igen távol esik a nagy orosz tájszólásoktól (...).  

A tankönyv lexikai hátterének kritikájával kapcsolatban a szerző rámutat arra, hogy ő a 

вармедь szót azért használja, mert ez a magyarországi vármegyék általánosan elfogadott 

formája, amit ért a nép, ellenben a столицa szó, mely nem vármegyét jelent, hanem az 

ország fővárosát, ez esetben nem elfogadható. Ugyanez az oka annak is, hogy olyan 

szavakat használ a szövegében, mint például фенишпанъ, солгабировъ, бировъ, stb., 

mivel a honi, azaz a magyarországi tisztviselőket így hívják. 

A tankönyv kéziratának sorsáról nem tudunk semmit. Fenczik Eugén megtalált írásai 

között a felsorolt munkák vagy pedig Fenczik Eugén alkotómunkájáról szóló tudományos 

fejtegetések egyikében sem történik említés a Falusi iskoláról. Sikerült azonban egyet s 

mást megtudnunk azokról a ruszin könyvekről és időszaki kiadványokról, melyek 1850 és 

1920 között jelentek meg a budapesti és ungvári nyomdák jóvoltából. Mint kiderült az 

Orosz Tudományos Akadémia Könyvtárában több mint 100 ruszin könyv neve szerepel, s 

ezek közt Fenczik Eugén egyes művei is megtalálhatók. A katalógusban 7, Fenczik Eugén 
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által összeállított tankönyv szerepel. Mégpedig: Az Új és Ótestamentum bibliai története 

(Библическая исторiя новаго и ветхаго завѣта, 1899); Rövid földrajz iskolások 

számára (Краткая географiя въ пользу учащихся, 1899); Rövid általános magyar 

történelem és Magyarország rövid történelme iskolások számára (Краткая общая 

отечественная исторiя и краткая исторiя Угорщины въ пользу учащихся, 1899); 

Rövid liturgia, ill. a szent keleti, pravoszláv és katolikus egyház istentiszteleteinek a 

magyarázata (Сокращенная литургика или объясненiе богослуженiя святой, 

восточной, православно-каѳолической церкви, 1899); Természetrajz vagy a természet 

három országa iskolások számára (Естествовѣдѣнiе или три царства природы въ 

пользу учащихся, 1900); Bevezetés a fizikába iskolások számára (Первоначальныя 

свѣдѣнiя изъ физики въ пользу учащихся, 1900); Bevezetés a grammatikába és a 

matematikába iskolások számára (Первоначальныя свѣденiя изъ грамматики и 

ариѳметики въ пользу учащихся, 1901). Ezek alapján feltételezhetjük, hogy annak 

ellenére, hogy a Falusi iskola című általános tankönyv 1893–1894-ban nem látott 

napvilágot, ám 1899-től 1901-ig egyes részei különálló tankönyvekként mégis 

megjelentek. Fontos kiemelni Fenczik Eugén tankönyveinek nyelvi sajátosságait. Bár nem 

olyan mértékben, mint a Lisztok c. folyóiratban, Fenczik Eugén itt is használ orosz vagy 

ruszin nyelvű glosszákat. Például: 

(...) когда увидимъ секиру (топоръ), рогачку, мотыку или желѣзныя вилы, 
не можемъ не подумати и о кузнецѣ (или ковалю), который въ кузни 
готовитъ всѣ сія вещи.11 

Górcső alá vettük Fencziknek az orosz nyelv grammatikai normáitól eltérő sajátos 

nyelvezetét is. Például a főnév eszközhatározói esetének két párhuzamos végződése is 

megtalálható, az –ою és –ой, pl. водою, водой. A főnévi igenév –ти végződésű. Pl: 

работати, копати, косити, ходити, бити, ѣсти, спати. Ily módon annak ellenére, hogy 

Fenczik Eugén oroszul írt, nyelvezetének „különösségéhez” tartozik, hogy írásaiban 

megőrzi az egyházi szláv nyelv normáit is. Ezzel, egyrészt, visszatért nyelvében az egyházi 

szláv nyelvhez, másrészt viszont közelebb került a népi beszélt nyelvhez. 

A Lelki szegények című irodalmi műalkotás a XIX. század 90-es éveiben látott 

napvilágot a Lisztok c. folyóiratban. Fencziknek ez a részletekben leközölt műve sohasem 

jelent meg egy kötetben. 1891 februárjától 1895 szeptemberéig az író a folyóirat szinte 

minden számában közölte műve egyes fejezeteit vagy részleteit. A fejezetek vagy részletek 

nem voltak számozva, általában egy-egy ármánnyal, vagy egy újabb kaland kezdetével, 

egy újabb hős felbukkanásával, stb. fejeződtek be.  

A Lelki szegények című regény Fenczik Eugén legjobb írásműveihez sorolható, és 

feltétlenül „előrelépést” jelent a realista ruszin irodalom fejlődésében. A mű 

tulajdonképpen Duchnovics Alexander Tanmese a saját nemzetiségüket szégyellőkről 

(Басня противостыдящихся своей народности) című közismert miniatúrájának a 

történetére épül.12 A szerző mélyrehatóan elemzi korának legégetőbb problémáit, bírálja a 
                                                           
11 Фенцик Е. Библическая исторiя новаго и ветхаго завѣта. Унгвар, 1899. 1. 
12 Падяк В. Нарис исторії карпаторусинської літератури XVI–XXІ століть. Ужгород, 2010. 100. 
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papság erkölcsi züllését, hitelesen ábrázolja a korabeli Magyarország politikai életének és 

társadalmi viszonyainak negatív oldalait, bemutatja a ruszin nép egyrefokozódó 

asszimilációját, azaz „elmagyarosításának” folyamatát és következményeit. A ruszin 

egyházi értelmiség erkölcsi hanyatlásának problémakörét Fenczik Eugén egy család két 

nemzedékének bemutatásán keresztül ábrázolja. A Lelki szegényeket két részre lehet 

osztani. Az elsőben a szerző a főszereplőnek Hrabovcsák Kolomannak, a másodikban 

pedig Koloman fiának, Gézának az életútját mutatja be.  

Fenczik Eugén a Lelki szegények című műve a ruszofil irodalmi nyelvnek ragyogó 

példája. Fenczik Eugén művében, akárcsak kortársainál, megtalálhatjuk az orosz nyelvi 

normáktól való „mesterséges” eltéréseket. A főnévi igenévek, például, kivétel nélkül mind 

–ти végződésűek: забыти, предпологати, расчитывати, выступити, сунути, 

кандидовати, продолжати, скоротити, пити, танцовати, сказати, stb. A műben 

előforduló hímnemű véghangsúlyos melléknevekre a következő példákat találjuk:  

(1) золотой крестъ  
(2) окружный судъ, дурный русинъ, годовый доходъ, слѣпый человѣкъ, 

міровый языкъ, родный языкъ, вторый годъ, восьмый часъ, простый 
народъ 

(3) чужій народъ, другій свѣтъ 
(4) молодой священникъ и молодый братъ, дорогой шуринъ и дорогій 

сродникъ, святой Отецъ и святый Отецъ 

A ruszin nemzetiségű írók, köztük Fenczik Eugén által létrehozott szövegminták 

helyesírásának elemzése jól mutatja, hogy valamennyien Szabó Cyrill Az írott orosz nyelv 

garammatikája (a legjobb szerzők szerint)(Грамматика письменнаго русскагоя зыка 

(по лучшимъ авторамъ)) című könyvét vették alapul. Ez a grammatika a melléknevekről 

szóló részben, például, a következőket írja: „A hímnemű –ой végződés csak akkor fordul 

elő, ha a hangsúly erre az utolsó szótagra esik, pl. тупой, нѣмой.”13 Bár uo. ilyen 

példákkal is találkozunk: глухій a глухой helyett, крутый a крутой helyett, молодый a 

молодой helyett, тугій a тугой helyett, вторый a второй helyett. Ha a Mitrák Sándor 

féle szótárból idézett példák esetében feltételezhető, hogy a melléknévi végződések 

párhuzamos alakját a sajátos helyi kiejtés hozta létre, Fenczik Eugén szövegeivel 

kapcsolatban ezt mégsem állíthatjuk határozottan, mivel legnagyobb sajnálatunkra a szerző 

nem jelölte meg a szövegben a hangsúlyos szótagokat. Annak érdekében, hogy meg tudjuk 

határozni az eltéréseket, pontosabban, hogy a hímnemű melléknevek közül melyek 

mutatnak ingadozást végződésüket tekintve, készítettünk egy összehasonlító táblázatot, 

amelyben összevetettük Fenczik Eugén szövegében talált „mesterséges” flexiós 

eltérésekkel rendelkező mellékneveket az egyházi szláv, ill. a XIX. századbeli orosz nyelvi 

ekvivalensekkel. Az összehasonlításból az derült ki, hogy a mű megírásának idején a XIX. 

századbeli orosz nyelvben azoknál a mellékneveknél, melyekben a hangsúly az utolsó 

szótagra esik, az –ой végződés állandósult. Fenczik Eugén viszont többnyire és 

következetesen az –ый (ій) végződést használja. 

                                                           
13 Сабов К. Грамматика письменнаго русскаго языка (по лучшимъ авторамъ). Ужгород,1865.33. 
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Az orosz irodalmi nyelvi normától való grammatikai eltérések mellett Fenczik Eugén 

a Lelki szegények című írásában lexikai eltérések is előfordulnak. Ez főként ruszin lexika, 

amelynek sajátos vonása az, hogy sok, a magyar nyelvből átvett kölcsönszóval 

rendelkezik. Így az olvasó számtalanszor találkozik az írói narratívában olyan számára 

érthetetlen szavakkal és kifejezésekkel, melyeket a szerző az egyik esetben glosszákkal 

igyekszik megmagyarázni, máskor viszont nem fűz hozzá magyarázatot. Íme, néhány 

példa: 

1) Magyar nyelvű magyarázattal ellátott glosszák: 

Я такъ думаю, тебѣ теперь никто не откажетъ въ ссудѣ (kölcsön) (Листок 
1892: 131–132). 

2) Orosz nyelvű magyarázattal ellátott glosszák: 

Во вторыхъ вы должны купити кальгу (каминъ), должны пригласити 
столяря (...) (Листок 1891: 175–176). 

3) Ruszin nyelvű magyarázattal ellátott glosszák:  

На повозкахъ однако лишь не будутъ стояти; помѣстимъ ихъ хотя бы на 
чердакѣ (подѣ) (Листок 1891: 213–214). 

4) Előfordul, hogy egy mondaton belül különböző nyelvű glosszák szerepelnek: 

Когда все сіе будетъ готово, непремѣнно должны вы обгородити дворъ, 
огородъ (кертикъ), а то не городиною (плетнемъ), а непремѣнно 
паланкомъ (досками) (Листок 1891: 175–176). 

5) Magyar szöveg a ruszin (orosz) szövegben: 

Г. Домбоки былъ мелькій (sic!) помѣщикъ,какъ говорится hét szilvafás 
földes ur, но в слѣдствіе сдѣлки съ Заломлянами, состояніе его росло не по 
днямъ, а по часамъ (Листок 1891: 80–82). 

6) Magyarázat nélkül hagyott kifejezés, azaz glossza:  

Чей вы удурѣли кураторе? Та де вы чули, чтобы фары14 бѣловъ глиновъ 
бѣлили? (Листок 1891:175–176). 
Приближаются выборы на кивета15 (Листок 1893:115–117). 

Ugyanakkor, bár csak nagyon ritkán, előfordulnak olyan esetek is, amikor a magyar szöveg 

cirill betűkkel szerepel és orosz nyelvű glosszával.  

О ки бортъ адъ [кто вино дает], — заревѣлъ одинъ охмѣлѣлый мужикъ. 
(Листокъ 1894: 20–21). 

Az élő ruszin nyelvben sok olyan szó is akad, melyet a magyar nyelvből vettek át: 

Въ хорошемъ алдомашѣ16 и пакликахъ17, разумѣется, не будетъ недостатка 
(Листок 1891 80–82). 

A fent említett példákon kívül a Lelki szegények-ben a szerző hungarizmusokat 

                                                           
14 фара ˂ném, Pfarre ‘katolikus egyházi parókia’ (ЕСУМ 6: 73). 
15 кивет ˂ m. követ ‘országgyűlési képviselő’ 
16 алдомаш ˂ m. áldomás 
17 паклик ˂ m. pakk 
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használ a szereplők elnevezésében is. Íme, néhány példa a „beszélő” nevekre: 

Дьертянфи ˂ m. gyertyán 

Бодзаши ˂ m. bodza 

Нюзов ˂ m. nyúzó 

Домбоки ˂ m. dombok 

A mű szövegének a megértéséhez az olvasónak gyakran van szüksége magyarázatra, 

és a ruszin vagy a magyar nyelv ismeretére. Ezért a nyelvi, ill. pontosabban a lexikai 

sajátosságoknak az elemzése különösen nagy érdeklődésre tarthat számot Fenczik Eugén a 

Lelki szegények című műve szövegének a vizsgálatában. 

Befejezésül összegezzük a kutatómunka során elért eredményeket. 
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