
6. POLJAKOVA. könyve számos finnugor vonatkozás~ adata

révén méltán érdemel figyelmet a finnugristák részérol.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAil vi-

lági és egy~zi névadás bonyolult összefonódásának, a külön-

böző névelemek funkciója történeti változásának szemléletes

ábrázolásával értékes az összehasonlító névtudomány számára

is, mivelleirást ad a különböző névelemek használatának sza-

bályairól mind az irodalmi nyelvben;wind a nyelvjárásokban.

UuYA..H.IISTYÁ.~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

AD.u.EK A . ~1Als"'YA..'i.-SZLÁvllPCSOUTOK TÖRTÉz..~ÉHEZ

lA bács-szerémi ruszinok antroponimáil

1. E rövidke közleménnyel a körülbelül negyven ezres lé-

lekszámot kitevG bács-szerémi ruszin lakosság antroponimáira

szeretné~ felhivni a magyar névtanosok és a településtörténet-

tel to gLa Lk oz ó ku t a t ók figyelmét.

A bács-szerémi ruszin nyelv Jugoszlávia Vajdasági Szoci-

alista Tartománya egyik hivatalos nyelve a szerbhorvát, magyar,

szlovák és román nyelvek mellett - tehát államnyelv laz állam-

nyelv kifejezést Bori Imre tanulmányából vettem. Hliy. 1980.

2. sz. 159-162/. A teljességre való törekvés nélküi emlrtern

meg: a ruszin irodalmi nyelv több mint hetven éves m~ltra te-

kint vissza; a vajdasági {rószövetségnek 16 ruszin nemzetisé-

g{i tagja van; a vajdasá~i szkupstina mellett ruszin fordltó-

szolgálat is m~ödik. A ruszin nyelvd oktatás alsó és közép-

fokon történik, de a pedag6gusképzésben felső fokon is megva-

l6sul. Az Újvidéki Rádió és Televlzi6 rendszeresen közvetit

adásokat ruszin irodalmi nyelven, de a verbasz-kulai, a sidi

és a horvátországi vukovári rádióadók is sugároznak ruszin

nyelV« adásokat. Ruszin nyelvd könyveket, periodikákat a Rusz-

ke Szlovo Kiadó bocsájt ki, mely az 1967-es ~jjászervezésétől

kb. 220 szépirodalmi, tudományos-ismeretterjesztő stb. m~vet

jelentetett meg. A tankönyveket és az iskolai célra szánt ru-

szin nyelvd kiadványokat pedig a Vajdasági Tankönyvkiadó ad~
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2 . A. török ki{{zése után óriási területek kertiltek vissza

Lak.azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt LarruL vagy i~en gyér La.kossihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAá ggaL a történeti :-lagyaror-

száchoz. A ritkáll lakott területekre a parasztsáG r.agyarán~

v~~dorlása zajlo~t le, amely elsosorban ész~~ról dél felé tar-

tott. E belso migrációs folyamatokba illeszkedik be a görö$-

katolikus ruszinoknak Bácskában, a kulai kamarai uradalomban,

nevezetesen BácskeresztD.r lma: rtuszki Keresztur/ és Koczura

községekben való megtelepedése. Mindkét faluba érkeztek tele-

pesek szervezetten és egyéni. kezdeményezésből is. A telepesek

deré~~ada a ruszin /kárpátukIán/ etnikai terület n)~gati ré-

sz é r-ő L ZernpLé n , abaÚ.j, Sáros, Borsod várr:Je.;yókböl s zá rraaz í.k,

de az idők folyamán a két faluba érkeztek telepesek a törté-

neti l';agyarország és Erdély szinte minden vármegyfjéböl, akik

idővel elruszinosodtak. A XIX. század k ö zep é t ő L a r-us zí.uok e;;;y

része , a Bácska minden népére, n emz et.Lsé g'é r-e jellemző másod-

lagos migráció eredményeként a Szorémségbe települt á t. A. rr..á-

sodik világháborÚ. után a németek bácskai kitelepitését köve-

tően tovább nőtt a ruszinok lakta falvak száma. A fent jelzett

és az ipárosodással is összefüggő Ú.jabb t{pusD. migrációs fo-

lyamatok eredményeként ma Jugoszlávia számos településén él-

nek ruszinok: Ruszki Keresztur, Kucora, Gyurgyevo, Verbasz,
/
Ujvidék, Bácska Topolya, Sajkás, Novo Orohovo, Gospodinci, Sa-

vino Selo, Kula stb. /Bácska/; Sid, Berkaszovo, Bacsinci, Di-

kics Dol, Szremszka Mitrovica, Indzsija stb. /Vajdasági Sze-

rémság/; Petrovci, Hiklusevci, Vukovar stb. /Horvátországi

Szerémségi; Piskorevci, Andrevci stb. /Szlavónia/.

J . A magyar és szláv nyelvi kapcsolatok viszonylatában

figyelemre méltó az a tény, hogy a magyaro~~al hossz~ évszá-

zadok óta érintkezésben lévő ruszinok arcllaikus nyelve iro-

dalmivá vált, több t{zezer oldalon olyan nyelvi anyagot tá-

lalva a ku t a t ő k elé, amelyen a magyar-szláv nyelvi interfe-

rencia nagyszer{ien tanulmányozható. Ebből eredően a ruszin

nyelv adatai fontos nyelvtörténet~ illetve nyelvjárás történe-

ti forrásanyagot képeznek a magyar nye.lvészet számára is.



A naC7ar n~vtan és ~elepüléstörténet számára a bács-sze-

rémi ruszinokat az teszizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé rdeke ss é , hogya ruszin személyne-

ve I; jelentős Iaárrya da ma gya r' eredetŰ. A bács-szerémi ruszin ant-

roponiwákról ruszin nyelven több tanulmány is napviláeot lá-

to~t ~r, - kettő nyelvész tollából. Az alábbiakban e~t a két

cikkot is~:ertetem nagyon röviden, m{g a többieknek csupán bib-

~iográfiai adatait közlöm.

4.4.1. cYE~ac ~IDpa: name MeHa H HaSBHCKa. PyCKH ~aReH~ap.

?yCKH KepecTyp, 1936. CTp. 42-47.

4.2. Koqmn :,IHKo;ra:9aMHJIJiliHHrrpea BEC Ka H Ha3 BHC Ka PKC-

HaKOB y IDrOCJIaBHi. illBeTJIOC~1973. q. 2. CTp. 164-

194. nOBH Ca.n, - CM. JIHHrBHCTH-qHH pa60TH. HOBH

Ca~, 1978. CTp. 180-215.

4.3. iJH3i>POMaH: HK CaMI:!ceö e IH .apyra HXI HaBOJIOBaRHihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

naao CTapH Ha K apna rox , HOBa .uYMKa. 1971. '1. 1-

CTp. 84-86. ByRoBap.

4.4. MH3h POMaH: P03BOH aar po nouasrai. IDrOCJIaBRHCKHX Py-

CaHOX 10 xanax MeHOX H rrpeasucxox/ HOBa .uYMKa. 1973.

q. 4. CTp. 66-71. 1973. q. 5. CTp. 71-79. BYKoBap.

4.5. C a xav Cm.leoH: H amo rrpeaa ac xa , Kapo~HH KaReH~ap.

HOBH Ca~, 1972. CTp. 87-96.

4.6. ~y-qKa ilaBJIo: O qm~ illBeA0'lHaHTpOrrOHm~HR BOllBO~RH-

CKHX PycHaKoB. illBeTJIOC~1973. q. 1. CTp. 95-110.

HOBH C a n ,

Településtörténeti vonatkozásaik illetve névanyaguk miatt ho-

zom még három ruszin történelemmel foglalkozó m{f adatait is.

4.7. BHHalt i'iIHKOJIa:KpaTKH rrper'zan HCTOpHi PyCHHoX y

Ea'1KeH H CpHMe. PyCKH KaReH~ap. PyCKH KepecTyp,

1947. CTp. 120-145.

4.8. JIa60m @e~op: HCTOpHff pycllHOX Ea'1Kelt, CPHMy IICJIa-

BOHHi 1745-1918. BYKoBap, 1979. CTp. 299.

4.9. Iz istorije v~vodanskih Rusina do 1941 godine.

Novi Sad, 1977. 180 stro

4.10. M.KOCSIS: A jugoszláviai ruszinok csa2ád- és ragad-

ványnevei cim~ tanulmánya /ld. fentebb 4.2./ összetett eredmé-
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nyeket sora~0z~at fel. A lehető 1~6celjesebb felsorolását ad-

ja a ruszin családneveknek ,js a nem hivatalos családnév funk-

cióját betöltő raB'adványíleveknek, tisztázza melyik családnév-

nek melyik ragadványnév felel meg, szempontokat szolgáltat aihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

r-us zLn családnevek :Lrásának normalizálásához, összegy{fjti, ho-

~yan nevezik meg a különböző családokhoz tartozó férfiakat,

nőket. Kocsis abban a reményben {rta meg munkáját és adta köz-

zé c~alád- és ragadványnévgy{fjteményét, hogy az - majd a k~-

tatói forgalomba kerülve - támpontul·szolgálhat a ruszin mig-

ráció részleteinek tisztázásában, a keletszlovák, lengyel ada-

tokkal összevetve pedig segitséget nyJjthat az elsődleges ru-

szin kirajzás helyének lokalizálásában.

4.11. P. CSUCSKA az ungvári egyetem névtanos szakembere

Kocsis kézira tos gy{ljtése alapján {rta meg a ;üről tan~skodnak

a vajdasági ruszinok antroponimiái? /ld. fentebb L,.6./ c{m{{

elemző tanulmányát. Csucska legfontosabb megállap:Ltásai; a 400

leggyakoribb ruszin családnévzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA75 :'-a szláv, elsősorban keleti

szláv, 25 %-a pedig magyar eredet{{. A ruszin ragadványnevek

15 %-a magyar eredet{l, kis része szlovák, lengyel vagy német,

t~lnyomó többségük pedig keleti szláv. A magyar aredetd ruszin

család- és ragadványnevek aránylag magas száma a magyar-ruszin

kapcsolatok intenzitásáról és tartósságáról tantiskodik. A mai

lmrpát-ukrán nyelvjárás ok családnevei azt teszik valósz{n~vé,

hogy a ruszinok magyar eredet~ családneveik jelentősebbil;: ré-

szét a kárpáti őShazájukból hozták magukkal.

UDVA..TI ISTVÁN

ID.M. KPYTJIHK: IM' fl BAllOro MICTA

KHlB, H ayxo sa ,T I,Y M K a,19'78. 152 p.

Az ukrán helynévkutatásra 1958-ban figyeltünk föl, amikor

az első magyar névtudományi konferencián megjelent a résztvevők

sorában CILUJKO is, az ukrajnai onomasztika kimagasló m«veIŐje.
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