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BEREGI RUSZIN EREDET� CSALÁDNEVEK 

1. A magyaron kívül a német és a szlovák nevek mellett a ruszinból származó nevek 
vannak a legnagyobb számban a történelmi Bereg megyében. Ezeket a neveket már ma-
gyarok viselik, még az 1945 után a magyar helységekbe betelepítettek esetében is, leg-
feljebb ezeknek nagyobb a köt�désük a ruszinokhoz. Csak azokat a neveket vettem ide, 
amelyek tisztán ruszinok, mert vannak egyezések a szlovákkal (pl. Tihor < ����, illetve 
tchor ’görény’) vagy az ukránnal (pl. Klimenkó ’Kelemen fia’). Vagy például a Svec
’szabó’ név megvan a ruszinban, a szlovákban és az ukránban is, a Komár ’szúnyog’ név 
pedig bármely szláv nyelvb�l levezethet�. Arról nem is beszélve, hogy a Dankó név a 
magyarban, az Ilku pedig a románban is megvan. Az ilyen neveket most mell�zöm.  

A ruszint egyébként önálló nyelvnek tartom, hiszen van irodalmi nyelve már több mint 
egy évszázada. Különböz� csoportjai között nyelvjárási különbségek vannak. Nem véletlen 
a nevek nagy száma, hiszen ez a megye a történelem során tizenhárom ún. tatárjárást szen-
vedett el, f�ként a délnyugati részen, és a hiányzó magyar lakosságot Bereg fels�bb részei-
b�l származó ruszinokkal pótolták. Természetesen földesúri telepítések is történtek.  

Gy�jtésem els� éveiben a feldolgozáshoz nagyon sok segítséget kaptam boldogult 
barátomtól, Udvari Istvántól, aki a nyíregyházi Ukrán és Ruszin Tanszéket vezette. A Mun-
kács környéki ruszin falvakban magam is tájékozódtam a nevek megfejtését illet�en; 
ezeket külön nem is jelölöm. A személynevek megbízható megfejtésében a helybeli gö-
rög katolikus lelkészek voltak segítségemre. A nevek egy részét a szóbeli gy�jtés mód-
szerével végeztem, így alkalmasint egy-egy nevet helyesbítenem kellett. Arról nem is 
szólva, hogy egyes nevek többé-kevésbé megmagyarosodtak. Az adatokat az eddig meg-
szokott rendszerben (l. pl. MIZSER 2006a) teszem közzé, zárójelben megjegyezve azt is, 
hogy mely helységekben fordulnak el�. 

2. A névadó �s személynevére visszamen� családnevek

2.1. Egyházi személynevek. – Ezek a Martirologium Graecumból valók, némelyük-
nek nincs is magyar megfelel�jük. Danila ’Dániel’ (Beregszász, Munkács) (�����	
1929: 73); Fedor ’Tódor, Tivadar’ (Gelénes, Macsola, Munkács) (MIZSER 2000a: 5–6); 
Fedur (Mez�kaszony): az el�z� név máramarosi alakja (MIZSER–RÉVAY 2004: 43); Fül-
mond (Munkács): a görögb�l átvett ����	�
 név ü-z� nyelvjárásban, a szóvégi -d a ma-
gyar Zsigmond hatása lehet; Harnódi (Beregrákos, Munkács) < ���
���, a görögb�l 
átvett név; Ignát (Munkács), az Ihnát forma a gyakoribb; Jerema ’Jeremiás’ (Bereg-
szász, Gát, Ilosva, Mez�kaszony, Munkács, Tiszacsoma) (MIZSER 2003a: 605); Joszip 
’József’ (Beregszász) (�����	 1929: 196); Makár (Balazsér, Mez�gecse, Sárosoroszi, 
Volóc) (MIZSER 2004b: 46); Manajló ’Immánuel’ (Beregszász, Munkács, Tiszakere-
cseny); Pável ’Pál’ (Barabás, Vásárosnamény) (MIZSER 2011: 162); Petró ’Péter’ (Bala-
zsér, Beregszász, Kígyós, Nagybakos, Tákos, Vásárosnamény) (MIZSER 2004b: 46); 
Szidor ’Izidor’ (Beregszász, Bilke, Gút, Nagybégány, Munkács) (MIZSER 2003a: 605); 
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Tion (Macsola) < ����
 (MIZSER 2010b: 183), a görög Tükhón átvétele; Vladimir 
’Ladomér’ (Beregszász, Munkács), újabb kori névadás; Zakor < ����� ’Zakariás’. 

2.2. Egyházi személynevek képzett alakjai. – Alexik (Beregszász, Bilke, Munkács) 
< �����i� ’Elek’ (�����	 1929: 87); Andrejkó (Beregújfalu, Munkács) < Andrej ’And-
rás’ (KNIEZSA 2003: 298); Danyilás (Beregszász) és Daniljuk (Beregdéda) < ��
i�� ~ 
��
��� ’Dániel’ képzett alakjai; Deskó (Beregszász, Dercen, Gergelyiugornya, Macsola, 
Makkosjánosi, Mez�kaszony, Munkács, Nagybégány, Tiszaadony, Tiszaszalka, Vásáros-
namény, Zápszony) < ��	��� ’Demeter’ (MIZSER 2004a: 213); Esztocskó (Beregszász) 
< magyar Estók < Estván < latin Stephan(us); Fedák (Beregszász, Fornos, Halábor, 
Mez�kaszony, Munkács) < Fedor ’Tódor’ (KNIEZSA 2003: 301); Fedorka (Beregszász) 
és Fedusz (Munkács) < Fedor; Ferencsuk (Zápszony) < magyar Ferenc (MIZSER 2004a: 
213); Gdmitra (Beregújfalu) és Gmitra (Beregszász): a ��	��� ’Demeter’ nyelvjárási 
alakjaiból képezve; Geczkó (Bilke, Munkács) < ������	 ’Geraszim’; Genczó (Bereg-
som) < ��

��� < görög Gennadasz; Háborecz (Munkács) < magyar Gábor; Haraszim-
csuk (Badaló) < ������	 ’Geraszim’ (MIZSER 2002: 183); Havris (Beregszász, Kígyós) 
< ������ ’Gábor’ (MIZSER 2006b: 172); Heckó (Beregszász, Bulcsu) < ������	; Gira 
(Bilke, Gát) < ������	 ’Geraszim’ (MIZSER 2003a: 606); Ignatolja (Beregrákos) < 
��
�� ’Ignác’; Ilasik (Vásárosnamény) és Ilykó (Beregszász) < ��i� ’Illés’ (MIZSER
2000a: 10); Katra (Munkács) < Katrena ’Katalin’ (KNIEZSA 2003: 291); Kóczán
(KNIEZSA 2003: 316), Koszta (Barabás, Beregszász, Beregdéda, Kisbégány, Lónya, 
Mátyus, Mez�kaszony, Munkács, Nagybégány, Tiszakerecseny, Tiszaszalka, Tiszavid, 
Vásárosnamény) (KNIEZSA 2003: 292), Koszti (Munkács) némi magyarosodással, Kosz-
tik (Bilke, Izsnyéte, Munkács) (
�	��� 2003: 144) és Kosztka (Munkács) (KNIEZSA
2003: 297): a Konsztantin becézett változataiból; Kundrik (Beregrákos, Munkács) < 
��
��� < görög Kodratosz; Kuzán (Beregdéda, Kovászó) < ���	� ’Kozma’; Leszó 
(Beregszász) < ������
� ’Sándor’; Leva (Beregszász) < ��� ’Leó’; Lukecsa (Bereg-
szász, Izsnyéte, Munkács) < ���� ’Lukács’ (MIZSER 2006a: 56); Mácza (Munkács) < 
����� ’Mária’; Martinyuk (Beregszász, Gát) < �����
 ’Márton’ (MIZSER 2003a: 605); 
Masika (Beregszász, Macsola, Tiszacsoma) < ����� (MIZSER 2010b: 186); Masinka 
(Tiszacsoma) < �����; Mihovács (Bene) < ����� < magyar Mihó; Mikulec (Bereg-
szász) és Mikulka (Mez�homok) < ������ ’Miklós’; Mindák (Balazsér, Beregdéda, Be-
regszász, Bulcsu, Mez�kaszony, Nagybégány, Nagybereg) < ������� ’Mihály’ (
�	���
3003: 21); Mitrák (Munkács) < ��	��� ’Demeter’, Mitre (Beregszász) < ��	���;
Mitrik (Munkács) < ��	���; Mitók (Beregszász) < ��	���, némi magyarosodással; 
Moskola (Beregszász) < �� �� ’Mózes’; Nikolajcsik < !������ ’Miklós’ (�����	
1929: 315); Oleksza (Tiszaszalka, Vásárosnamény) < �����i� ’Elek’ (MIZSER 2009: 66); 
Panykó (Beregszász, Munkács) < "�
�����	�
 < görög Pantaleimón (����� 1970: 93); 
Pauliscse (Beregdéda) < német Paul ’Pál’; Pilcsik (Munkács) < "���# ’Fülöp’ (���	
1883: 258); Pilcsuk (Beregszász) < "���#; Pilipka (Munkács) < "���#; Pilipkó (Bereg-
újfalu) < "���#; Reha (Csaroda, Csonkapapi, Munkács < ����� < �������� ’Gergely’, 
némi magyarosodással (MIZSER 2000a: 11); Romanec (Kígyós) < $�	�
 ’Román’ 
(MIZSER 2006b); Szidorán (Munkács) < %��� ’Izidor’ (���	 1883: 361); Szidun (Be-
regszász, Munkács) < %���; Szimkó (Izsnyéte) < %�	�
 ’Simon’ (MIZSER 2006a: 56); 
Timóka (Munkács) < ��	�&�� ’Timóteus’; Timkó (Balazsér, Beregszász, Munkács, Vári)
< ��	�&�� (MIZSER 2004b: 46); Titka (Beregszász) < ��� ’Titusz’; Varcsák (Kovászó) 
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< '������	�� ’Bertalan’ (�����	 1929: 44). Itt sorolom fel a vocativusi formákat is, 
amelyek a becéz� nevekben ismeretesek: Danilku (Beregdéda) < ��
���� < ��
���
’Dániel’; Danku (Bene, Beregdéda, Beregsom, Bótrágy, Mez�homok, Mez�kaszony, 
Nagybégány, Papitanya, Sárosoroszi, Tarpa, Tiszaadony, Tiszakerecseny, Tiszaszalka, 
Zápszony) < ��
�� < ��
��� (MIZSER 2002: 186); Demku (Bene) < ��	�� < ��	���
(MIZSER 2004d: 21); Desku (Beregújfalu) < �� �� < ��	��� ’Demeter’; Gencu (Sáros-
oroszi) < ��
(� < ������	; Hanyu (Beregszász, Gergelyiugornya, Gulács, Hetyen, 
Vámosatya, Vásárosnamény) < Hana vagy német Hans; Ivánku (Tiszakerecseny) < 
���
�� < ���
, Juszku (Kisbégány, Mez�kaszony, Nagybégány) < )��� < )��# ’Jó-
zsef’ (MIZSER 2010a: 102); Kosztyu (Badaló, Bátyú, Bene, Beregszász, Csetfalva, Kis-
bégány, Makkosjánosi, Munkács, Tiszacsoma) < ����� < ��
���
��
 (MIZSER
2010a: 99); Márku (Vári) < ����� ’Márk’; Petku (Bene) < "���� < "���� ’Péter’ 
(MIZSER 2004d: 21); Ricu (Beregszász) < ���( < ������ ’Gergely’ (�����	 1929: 147), 
némi magyarosodással; Spiru (Beregszász) < Spiridon.  

2.3. Világi személynév. – A ruszinra nem jellemz�, így nem véletlen, hogy csak egyet 
találtam: Csokuk (Izsnyéte): a Beregben gyakori magyar Csok személynév + ruszin képz�. 

2.4. Patronimikonképz�s családnevek  

2.4.1. -(v)ics képz�s formák. – Andrejkovics (Munkács) < �
����� < �
���
’András’; Dankánics (Bene, Beregszász, Bilke, Hátmeg, Kölcsény, Munkács, Nagy-
bereg) < ��
�� < ��
��� ’Dániel’ (MIZSER 2004d: 22); Dudics (Balazsér, Barkaszó, 
Beregsom, Beregszász, Makkosjánosi, Mez�kaszony, Munkács, Rafajnaújfalu, Tiszavid, 
Újbátyú) < Duda < magyar duda (MIZSER 2002: 186); Erdovics (Beregszász) < *��� < 
magyar erd+; Fedics (Munkács) < ���� ’Tódor’; Gelbics (Fornos) < Gelb < német 
gelb ’sárga’; Gluhánics (Beregrákos) < �����
 < �����
 ’süket’ (���	 1883: 54); 
Halkovics (Gát, Munkács) < ����� < ��������
 (MIZSER 2003a: 606), a görögb�l át-
vett név; Holovnics (Izsnyéte) < ������
 < ������
 ’felt�n� fej�’ (MIZSER 2006a: 56); 
Ilkánics (Munkács) < ����
 < ��i� ’Illés’; Illésics (Munkács) < magyar Illés; Katrics 
(Munkács) < ����� < �����
� ’Katalin’; Kohutics (Beregdéda, Beregrákos, Bereg-
szász) < ����� < ����� ’kakas’; Lefkovics (Beregszász, Munkács) < ����� < ���
’Leó’; Lukics (Beregszász) < ���� ’Lukács’ (�����	 1929: 262); Margitics (Bereg-
déda, Beregszász, Bilke, Gát, Kígyós, Munkács, Nagybereg, Tiszacsoma) < magyar 
Margit (MIZSER 2004c: 72); Mihajlovics (Beregszász, Munkács) < ������� ’Mihály’ 
(�����	 1929: 314); Nikorics (Beregszász, Nagyborzsova) < !���&�� < görög Niké-
phorosz rövidülése; Panics (Munkács) < "�
 < #�
 ’úr’ (���	 1883: 247); Pavlics 
(Beregrákos) < "���� ’Pál’; Pazuchánics (Beregszász, Izsnyéte, Munkács) < "�����
 < 
#�����
 ’kebles’ (MIZSER 2006a: 56); Pirovics (Beregszász) < "i�� < #i�� ’póréhagyma’ 
(����� 2004: 101); Popelics (Munkács) < "�#�� < #�#�� ’hamu’ (���	 1883: 286); 
Szimkanics (Beregszász) < %�	�� < %�	�
 ’Simon’; Szimkovics (Beregszász) < %�	��
< %�	�
; Szkubenics (Izsnyéte, Munkács) < %��,� < ���,� ’halászsas’ (���	 1883: 364); 
Telenkovics (Munkács) < ����
�� < ����
�� ’kisborjú’ (�����	 1929: 54); Varganics 
(Munkács) < magyar Varga; Voronics (Beregdéda) < '���
 < ����
 ’holló ’(���	
1883: 37); Zizics (Bátyú) < ����� < ����� ’kancsal’ (�����	 1929: 198); Zazulics
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(Munkács) < ������ < ������ ’kakukk’ (���	 1883: 125); Zubánics (Beregszász, Gát, 
Gút, Kígyós) < ��,�
 < ��,�
 ’felt�n� fogazatú’ (MIZSER 2003a: 606). 

2.4.2. -ovics képz�s formák. – Alexovics (Munkács) < �����i� ’Elek’ (
�	���
2003: 53); Arzenovics (Vásárosnamény) < ����
 ’Arzén’; Bazilovics (Munkács) < Bazil, 
modernizált forma a Vasziljevics helyett; Bilakovics (Csongor, Lónya, Szernye’ < -����
< ,���� ’egy ruszin etnikai csoport neve’ (MIZSER 2000b: 307); Csajkovics (Beregszász) 
< .���� < /���� ’sirály’; Csomakovics (Beregszász, Tiszaszalka) < .�	�� < /�	��
’sószállító’; Dikovics (Munkács) < ����� < ���� ’vad, emberkerül�’ (���	 1883: 70);
Dohovics (Beregszász, Munkács) < ������ < ����� ’hosszú’ (�����	 1929: 125); 
Dorohovics (Beregszász) < ������� < ������ ’kedves’ (���	 1883: 77); Fankovics
(Munkács) < ��
� < magyar fánk (���	 1883: 414); Farkovics (Beregszász) < ����
< magyar fark; Halaktovics (Munkács) < ��������
, a görögb�l átvett név; Hiszovics 
(Beregszász) < ���� < �������� ’Gergely’; Horomovics (Izsnyéte) < ���	 < ���	
’mennyk�, mennydörgés’, némi magyarosodással (MIZSER 2006a: 56); Korolovics 
(Dercen, Fornos, Munkács) < �����0 < �����0 ’király’ (MIZSER 2005a: 44); Likovics 
(Bótrágy) < vagy �i� < �i� ’orvosság’, vagy ����� < ����� ’tölcsér’ (���	 1883: 173); 
Lukovics (Beregdaróc, Beregszász, Bulcsu, Csaroda, Márokpapi, Nagybereg) < ����
’Lukács’ (MIZSER 2003b: 130); Lyahovics (Beregújfalu, Maszárfalva, Munkács) < ��� < 
��� ’lengyel’ (
�	��� 2003: 166); Maszalovics (Munkács) < ����� < 	���� ’vaj’; 
Mikolovics (Munkács) < ������ ’Miklós’; Olsenkovics (Munkács) < ��0 
�� < 
��0 
�� ’éger’ (
��Ë 1996: 103); Popovics (Balazsér, Barkaszó, Bene, Beregdéda, 
Beregsom, Beregszász, Beregújfalu, Bilke, Bulcsu, Csaroda, Csetfalva, Csongor, Der-
cen, Dunkovica, Gát, Gecse, Halábor, Ilonca, Ilosva, Izsnyéte, Kígyós, Kisbakos, Kis-
dobrony, Makkosjánosi, Munkács, Nagybakos, Nagybakta, Nagybégány, Nagyborzsova, 
Nagymuzsaly, Szernye, Tiszacsoma, Vásárosnamény, Zápszony) < "�# < #ô# ’pap’ 
(MIZSER 2008: 42–3); Rehovics (Bene, Kisbégány, Mez�kaszony) < ����� < ��������
’Gergely’, némi magyarosodással (MIZSER 2002: 189); Ripkovics (Balazsér) < $i#�� < 
�i#�� ’répa’ (MIZSER 2004b: 46); Romanovics (Munkács) < $�	�
 személynév; Sztoj-
kovics (Munkács) < %����� személynév; Ulvovics (Beregszász) < �����/ < ���, ma-
gyarosodott forma; Volczovics (Beregszász) < '���( < ����( ’bögyös’ (���	 1883: 36). 

2.4.3. -(j)evics képz�s formák. – Durnevics (Laturka) < ����
 < ���
 ’bolond, 
bohó, pimasz’ (���	 1883: 83); Dobrajevics (Munkács) < Dobra személynév; Ilyá-
sevics (Munkács) < ���  < ��i� ’Illés’. 

2.4.4. -in képz�s formák. – Csurin (Bene) < 1��� < 2��� ’patkány’ (MIZSER
2004d: 22); Ignátisin (Újbátyú) < ��
��� � < ��
�� ’Ignác’ (�����	 1929: 181); 
Ihnatisin (Beregszász, Munkács) < ��
��, h-s ejtéssel; Kondracsin (Beregszász, Mun-
kács, Volóc) < ��
��/� < ��
��� < görög Kodratosz; Kulin (Izsnyéte), n�iesített 
alakja Kulina (Bene, Munkács) < ������ ’Miklós’ (MIZSER 2006a: 57); Laurisin (Mun-
kács) < ����� � < �����
��� ’L�rinc’; Mikulin (Balazsér, Beregdéda) < ������
’Miklós’ (MIZSER 2004b: 46); Pipin (Csongor, Nagydobrony) < "�#� < "���# ’Fülöp’ 
(MIZSER 2004a: 210); Huscsin (Kisbégány) < ��2� < ��2� ’az erd� s�r�sége’ (���	
1883: 62); Kapin (Gergelyiugornya, Vásárosnamény) < ��#� < ��#� ’bükköny’; 
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Kapusztyin (Beregszász) < ��#���� < ��#���� ’káposzta’ (���	 1883: 143–4), Szu-
hina (Izsnyéte) < %��� < ���� ’száraz, sovány’ (���	 1883: 386), n�iesített alak. 

2.4.5. -inec képz�s formák. – A ruszinban gyakori, hogy az -in patronimikonképz�t 
zárja az -ec: Dankulinecz (Munkács) < ��
���� < ��
��� ’Dániel’; Fedinec (Bátyú, 
Bilke, Hetyen, Munkács, Nagybakos) < Fedor (KNIEZSA 2003: 318); Fedisinec (Gát) < 
��� � < ���� (MIZSER 2003a: 605); Feninec (Munkács) < ��
� < &�
� < magyar 
fene (���	 1883: 415); Kaszinec (Izsnyéte, Munkács, Szernye) < ���� < ���� ’kasza; 
varkocs’ (MIZSER 2006a: 56); Maruszinec (Munkács) < ������ < �����; Mikuláninec 
(Munkács) < ������ ’Miklós’; Motrinec (Munkács, Nagybégány) < ����� < ���-
��
� (MIZSER 2010a: 103), átvétel a latinból; Nikulinec (Beregszász) < !����� ’Miklós’ 
(�����	 1929: 315); Paulisinec (Csongor, Munkács) < "���� � < német Paul; Popa-
dinec (Kisdobrony, Munkács) < "�#�� < #�#�� ’papné’ (MIZSER 2008: 42–3); Szkri-
pinec (Munkács) < %���#� < ����#� ’keser� galóca’ (���	 1883: 364); Sztankaninecz 
(Bátyú) < %��
�� < %��
����� ’Szaniszló’. 

2.4.6. -ankó/-enkó képz�s formák. – Kozmankó (Beregszász) < magyar Kozma;
Rudenkó (Balazsér) < vagy Rudolf, vagy a ��� ’érc’ (MIZSER 2004b: 46); Szirenkó 
(Nagybakta) < vagy a ���3� ’szürke’, vagy a �3� ’túró, sajt’ (���	 1883: 388) tulaj-
donnevesült alakjaiból. 

2.4.7. -szkij/-ckij képz�s formák. – Ezek inkább helynevek végén gyakoribbak, de 
itt sem ritka az el�fordulásuk. A -j az esetek többségében elmarad a családnevekb�l. 
Bernáczki (Beregszász) < magyar Bernát; Buzovszkij (Macsola) < -��� < ,��� ’a tehén, 
kecske, juh szája, pofája’ (����� 2004: 38); Duchovszki (Munkács) < ��� < �� ’lélek’ 
(���	 1883: 83); Fedorszki (Nagyborzsova) < Fedor; Mitróci (Beregszász, Bilke) a 
���������� ’Demeter fia’ névb�l magyarosodott; Fialkovszki (Beregszász) < ������
< &����� ’ibolya’ (���	 1883: 415); Halánszki (Munkács) < magyar Halász; Kolo-
szovszki (Szernye) < ����� < ����� < magyar kalász (MIZSER 2005a: 47); Kuricsevszkij 
(Nagyborzsova) < ����/ < ����/ ’f�t�’; Szervánszky (Vásárosnamény) < %��,�
 < 
���,�
 ’szürcsöl�’. 

2.4.8. -ov/-ev képz�s formák. – Ezek a pluralis genitivusból alakultak: Cserencova 
(Dercen) < .��
�( < /��
�( ’szerzetes’ (MIZSER 2005a: 44), n�iesített forma; Csujeva 
(Dercen) < .�� < /�� ’halld’ (MIZSER 2008: 35), n�iesített forma; Lopuhova (Bene) < 
��#�� < ��#�� ’keser�lapu, bojtorján’ (MIZSER 2004d: 25), n�iesített forma; Ruszánov 
(Mez�kaszony) < $���
 < ����
 ’ruszin’; Vaszócsik (Beregszász, Munkács) < '����/��
< '���� ’Vászoly’ + -�� + -/��. 

2.4.9. Egyéb genitivusos formák. – Bájok (Nagybégány) < -���� < ,���� ’apró-
ság, jelentéktelen valami’ (MIZSER 2010a: 103); Kajra (Gelénes, Tiszaszalka, Vásáros-
namény) < ����� < ����� ’madár’. 

3. A származás helyére utaló családnevek 

3.1. Puszta helynevek. – Huscsa (Beregdéda, Beregszász, Macsola, Munkács) ’s�-
r�ség, vadon’ (MIZSER 2010b: 184); Osztrovka (Mez�gecse, Tiszacsoma) < ������
’sziget’ (���	 1883: 239) + -��. 
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3.2. Nagyobb egység képzett neve. – Moldványec (Zápszony) ’moldvai’, bár a mol-
davcsuk a megszokottabb (MIZSER 2004a: 214); Nizsalóczki (Tákos) ~ Nizsalovszki (Be-
regszász, Ilosva, Munkács, Volóc) ’alföldi’ (MIZSER 2003b: 131); Turjanica (Bereg-
szász, Bilke, Izsnyéte, Munkács, Szernye, Szolyva) és Turjancsik (Beregszász, Izsnyéte, 
Munkács) ’az Ung megyei Turja folyó melléki’ (MIZSER 2005a: 47). 

3.3. Melléknévképz�s helységnevek 

3.3.1. -szki(j)/-cki(j) képz�s nevek. – Antalovszki (Vásárosnamény) ’Antalovci, ma-
gyarul Antalóc, Ung megyei faluból való’ (FÉNYES 1851. 1: 26); Bilinszki (Munkács) ’a 
máramarosi Bilinb�l való’ (PESTY); Borovszki (Beregszász, Nagydobrony) ~ Borócki
(Nagydobrony) ’a Zemplén megyei Boróból való’ (MIZSER 2004a: 211); Danilovszki 
(Vári) ’Danilova, magyarul Husztsófalva, máramarosi községb�l való’ (FÉNYES 1851. 4: 32); 
Darovszki (Újbátyú) ’a máramarosi Darváról való’, a képz� a magyar alakhoz járult, 
nem a ruszin Kolodné-hoz (PESTY); Dubrovszki (Beregszász, Munkács) ’a Bereg megyei 
Dubrókáról való’ (LELKES 1992: 102, Cserhalom a.); Horjánszki (Beregújfalu) ’Horja, 
magyarul Gerény, Ung megyei faluból való’ (LELKES 1992: 152); Ilnicki (Bátyú, Bereg-
szász, Izsnyéte, Munkács) ’Ilnica, magyarul Ilonca, Bereg megyei faluból való’ (MIZSER 
2006a: 57); Jablonszki (Izsnyéte) ’Jablonov, magyarul Almamez�, Bereg megyei faluból 
való’ (MIZSER 2006a: 57); Jaszinszkij ’Jaszina, magyarul K�rösmez�, máramarosi falu-
ból való (MIZSER 2006b: 273); Jedlinszki (Bátyú, Beregsom) ’Jedlinka, magyarul Boró-
kás, Sáros megyei faluból való’ (MIZSER 2002: 186); Jobszti (Beregszász, Bilke), helye-
sen: 4������, ’Jovsza, magyarul Jósza, Ung megyei faluból való’ (MIZSER–RÉVAY 
2004: 26); Klacsanovszki (Kígyós) ~ Kacsanovszki (Beregardó, Beregszász) ’Klacsanó, 
Bereg megyei faluból való’, az utóbbi magyarosodott forma (MIZSER 2000b: 173); 
Lozinszka (Macsola) ’Loza, magyarul Polyánka, Füzesmez� beregi faluból való’, n�iesí-
tett forma (MIZSER 2010b: 185); Lucsánszki (Beregszász) ’a beregi Kis- vagy Nagylucs-
káról való’ (LELKES 1992: 279); Oszuszki (Munkács, Nagybereg) helyesen: ��������
’Oszava, magyarul Darázsvölgy, máramarosi faluból való’ (LELKES 1992: 110); Oszi-
csánszki (Balazsér, Beregszász, Beregújfalu, Nagybégány, Tiszacsoma) ’Oszikov, ma-
gyarul Oszikó, Sáros megyei faluból való’ (MIZSER 2004b: 47); Oszickaja (Gát) helyesen: 
��3����� ’Oszij, magyarul Szajkófalva, beregi faluból való’, n�iesített forma (MIZSER
2003a: 607); Orsánszki (Nagybereg) ’Orsa (Ilosva régi ruszin neve) beregi faluból való’ 
(MIZSER 2004c: 73); Orlovszky (Beregszász) ’Orlov, magyarul Orló, Sáros megyei falu-
ból való’ (LELKES 1992: 301); Olsinovszkij (Macsola) ’Olsinov, magyarul Olsinkó, Zemp-
lén megyei faluból való’ (MIZSER 2010b: 185); Remeczki (Bene, Beregdéda, Lónya, 
Munkács, Nagybégány) ’Remeti, magyarul Alsó- és Fels�remete, beregi faluból való’ 
(MIZSER 2000b: 307); Rokiczki (Beregszász) ’Rokitov, magyarul Rokitóc, Zemplén me-
gyei faluból való’ (PESTY); Roszkovszkaja (Nagyborzsova) ’Roszkovci, magyarul Ros-
kóc, Zemplén megyei faluból való’ (PESTY); Sztripszky (Beregszász, Munkács) ’Sztripa, 
Ung megyei faluból való’; Toronszki (Beregszász, Munkács) ’Toronya, máramarosi fa-
luból való’ (PESTY); Verbiczki (Munkács) ’Verb�c, Ugocsa megyei faluból való’ (LELKES
1992: 418); Vizniczki (Beregszász, Munkács) ’(Alsó-, Fels�-)Viznice, beregi faluból való’ 
(LELKES 1992: 57, 142); Volovszki (Vásárosnamény) ’Volovec, magyarul Volóc, beregi 
faluból való’ (LELKES 1992: 423). A következ� négy helység Galíciában van: Komarnicki 
(Beregszász, Izsnyéte, Munkács) ’Komarnikib�l való’ (MIZSER 2006a: 57); Lavocsinszki 
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(Beregszász) ’Lavocsne, az egykori határállomásról való’; Szamborovszkij (Nagybereg) 
’szambori’ (MIZSER 2004c: 73); Szpászky (Beregszász, Nagybereg) ’szpászi’ (MIZSER
2004c: 73).

3.3.2. Egyéb (-ec, -csik) képz�s nevek. – Haszinec (Beregszász, Macsola, Munkács) 
’Haszina, magyarul Kisgézsény, Zemplén megyei faluból való’ (MIZSER 2010b: 185); 
Bilinecz (Bilke, Munkács) ’Bilin, máramarosi faluból való’; Kustanec (Dercen) ’Kus-
tán(falva), beregi faluból való’ (MIZSER 2005a: 45); Rakusinec (Beregsom) ’Rakusin, 
magyarul Beregrákos beregi faluból való’ (MIZSER 2002: 186); Szimirjancsik (Izsnyéte)
’Szimir, magyarul Ószemere, Ung megyei faluból való’ (MIZSER 2006a: 57); Szvaljav-
csik (Beregszász, Munkács) ’Szvaljava, magyarul Szolyva, beregi faluból való’ (LELKES
1992: 376). 

3.4. A helység valamely részén lakó. – Csernecki (Beregszász, Kisdobrony) ’a 
munkácsi Csernek-hegyr�l származó’; Horodzi (Beregszász) < �������� ’városi’ (���	
1883: 58); Kaminszki (Beregszász, Munkács): a Kaminy ’k�, sziklaszál’ gyakori külterü-
leti név; Kanszkij (Beregszász) ’Koncs, Szinevér és Szinevérpolyána (Máramaros megye) 
közötti lakott helyr�l való’, némi népetimológiával (PESTY); Kriczki (Lónya, Nagyba-
kos) ~ Krisszki (Beregszász) < ���5���� ’kereszti, a kereszt mellett lakó’ (MIZSER
2000b: 307); Mahurszki (Beregszász): a Mahura gyakori külterületi név Máramarosban; 
Ritóci (Zápszony) < �����(i a ’rétiek közük való’, az alapszó átvétel a magyarból (���	
1883: 343); Szolovinszki (Munkács) ’Szolovinci, a máramarosi Gánya külterületi részér�l 
való’ (PESTY); Szvincickij (Dercen) ’Szvinka, a máramarosi Dolha külterületi részér�l 
való’ (MIZSER 2005a: 45); Zabolotnij (Macsola) ’a mocsár mögött, a mocsáron túl lakó’ 
(MIZSER 2010b: 185); Zadorozsnij (Papitanya, Zápszony) ’az úton túl lakó’ (MIZSER
2004a: 215); Zapotusnyák (Nagybereg) ’a patakon túl lakó’ (MIZSER 2004c: 74). 

3.5. Nép- és etnikumnevek. – Bilák (Beregszász, Munkács, Nagyborzsova) ’egy ru-
szin etnikai csoport neve’ (MIZSER 2005b: 30); Bojkó (Beregszász) ’egy ruszin etnikai 
csoport neve’ (MIZSER 2005b: 30); Lemák (Macsola, Mez�gecse, Munkács) ’egy ruszin 
etnikai csoport neve’ (MIZSER 2005b: 30); Lizák (Bátyú, Beregdaróc, Beregszász, Gát, 
Kisbakos, Nagymuzsaly, Szolyva, Újbátyú) ’egy ruszin etnikai csoport neve’ (MIZSER
2005b: 31); Lyach (Bilke, Munkács) < ��� ’lengyel’ (
�	��� 2003: 166); Ljaskó (Be-
regszász, Bilke, Gát): az el�z� név képzett alakja (MIZSER 2003a: 607); Nyimec 
(Beregújfalu) ’német’ (���	 1883: 219); Paracinec (Izsnyéte) ’a rácok közül való’ 
(MIZSER 2006a: 57); Racin (Izsnyéte, Vári) ’rác’ (MIZSER 2006a: 57); Rusz (Kisbakos, 
Mez�kaszony, Munkács, Nagybakos): a ruszinok eredeti önelnevezése (MIZSER 2002: 190); 
a következ� hat név ennek a névnek a képzett alakja: Ruscsák (Beregszász, Kovászó, 
Nagybereg, Újbátyú) (
�	��� 212), Ruszó (Balazsér, Hetefejércse, Tarpa) (MIZSER 
2004b: 47), Ruszinkó (Bátyú, Beregdéda, Beregszász, Bilke, Izsnyéte, Vámosatya) (
�	���
2003: 211), Ruszin (Badaló, Beregdéda, Beregszász, Fornos, Munkács, Szolyva, Tisza-
csoma, Zápszony), KÁZMÉR magyarnak veszi (902), talán a mai megszokott elnevezés 
alapján, de kronológiailag nem állja meg a helyét (MIZSER 2010c: 250), Ruszinka (Balazsér, 
Barkaszó, Mez�homok, Munkács) (MIZSER 2004b: 47), Ruszányuk (Munkács); Svedko 
(Macsola) ~ Svetko (Beregszász, Macsola) <  �� ’svéd’ + -�� (MIZSER 2010b: 185), a név 
az 1711-es svéd invázióval kapcsolatos, amikor is a Rákóczi seregéb�l elbocsátott svéd 
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katonák végigdúlták Bereg és Máramaros egy részének ruszin községeit; Svedku (Bereg-
szász, Tiszacsoma): az el�z� név vocativusa; Szakszun (Munkács) < ���� ’szász’ + -�

(�����	 1929: 404); Szlavjanyin (Beregszász) ’szláv’ (���	 1883: 365); Tótin (Be-
regszász, Mez�gecse) < �����
 ’tót’ (���	 1883: 394); Voloscsuk (Barkaszó, Bátyú, 
Beregdéda, Beregsom, Beregszász, Mez�kaszony, Munkács) ’oláh’ (MIZSER 2002: 187); 
Volosin (Beregszász, Izsnyéte, Munkács) ’oláh’ (MIZSER 2006a: 57). 

4. Méltóságra, tisztségre, foglalkozásra utaló családnevek 

4.1. A méltóság, tisztség, foglalkozás megnevezése. – Batykó (Munkács) ’görög 
katolikus pap’ (MIZSER 2009: 64); Birovec (Beregszász) < magyar bíró; Behen (Dercen) 
’kengyelfutó, futár’ (MIZSER 2005a: 45); Bocskár (Kisdobrony) ’kádár’ (���	 1883: 17); 
Bojcsuk (Halábor) ’harcos’ (���	 1883: 16); Brogyuk (Újbátyú) ’révész’ (���	
1883: 14); Cihlár (Munkács) ’téglavet�, téglaéget�’ (���	 1883: 423); Cimbalinec (Be-
regszász, Izsnyéte, Munkács, Szolyva) ’cimbalmos’ (MIZSER 2006a: 57); Csiszlák 
(Kisdobrony) ’számoló’ (���	 1883: 426); Felybaba (Izsnyéte, Macsola, Volóc) ’�r-
mester’ < német Feldwebel, népetimológiás alakulat (MIZSER 2006a: 57); Hitman (Be-
regszász, Zápszony) ’hetman, a kozákok vezet�je’ (MIZSER 2004a: 215); Hlász (Bereg-
szász) < magyar halász; Hoszpodár (Munkács) ’gazda, földesúr’ (���	 1883: 59); 
Kiraliana (Zápszony): a magyar király n�iesített alakja (MIZSER 2004a: 215); Kollár 
(Beregszász, Munkács) ’kerekes’, némi magyarosodással (MIZSER 2000a: 33); Koroly 
(Beregszász, Munkács, Márokpapi, Nagybégány, Ruszkóc) ’király’ (MIZSER 2010a: 104); 
Kuplincsák (Beregszász) ’vásározó’ (���	 1883: 164); Lizánec (Beregsom, Bereg-
szász, Munkács, Nagybégány) ’sónyalató’ (MIZSER 2010a: 104); Malyár ’fest�’ (���	
1883: 178); Matuzár (Bátyú) ’kötélver�’ (�����	 1929: 237); Murnyák (Beregsurány) 
’k�m�ves’ (���	 1883: 191); Opekár (Munkács) ’gyám’ (���	 1883: 234); Pasztuh 
(Dercen, Fornos) ’pásztor’ (MIZSER 2005a: 45); Perevuznik (Beregszász) ’révész’ (�����	
1929: 379); Popp (Beregszász) < #ô# ’pap’ (�����	 1929: 354); Szoljánik (Szernye) 
’sós’ (MIZSER 2005a: 48); Sztároszta (Munkács, Sárosoroszi) ’községi bíró; násznagy’ 
(���	 1883: 379); Szvida (Patkanyóc) ’tanú’; Tocsin (Kígyós) ’köször�s’ (MIZSER
2006b: 173); Ulinec (Makkosjánosi, Munkács) ’kaptárkészít�’ (�����	 1929: 200); 
Vataha (Munkács) és Vatasán (Beregszász) < ������� ’számadó juhász’; Zeleznik (Mun-
kács, Vásárosnamény) ’vasm�ves’; Zolcsák (Csaroda, Lónya, Tiszaszalka) ’hamuzsírf�z�’ 
(MIZSER 2003d: 132). 

4.2. A foglalkozásra metonímiával utaló családnevek. – Boisko (Csongor, Bilke, 
Munkács) ’szér�’; Buliska (Lónya) ~ Buluska (Tarpa) < ,���/�� ’cipó’ (MIZSER 2000b: 
308); Csehor (Gát, Makkosjánosi) ’egyféle hal’ (MIZSER 2003a: 607); Drobot (Bereg-
szász) ’fiatal juh’ (
��Ë 1996: 43); Ésik (Bátyú, Bótrágy, Gelénes, Lónya, Mátyus, 
Tiszakerecseny) < beregi ruszin �2�� ’fiók’ (MIZSER 2001: 61); Kleptács (Munkács) 
’kalapács’ (���	 1883: 144); Klub (Munkács) ’cip�’ (���	 1883: 150); Kossej (Be-
regszász, Munkács) < �� ��0 ’kosár’ (���	 1883: 159), magyaros helyesírással; 
Kostura (Dercen, Fornos) < �� ��� ’mankó’ (MIZSER 2005a: 45) + -a; Kozel (Mun-
kács) ’kazal, asztag’ (���	 1883: 152); Közel (Beregszász): az el�z� név értelmesített 
alakja; Kreminy (Szolyva) ’kova, t�zk�’ (���	 1883: 160); Kresza (Gát, Gút) ’fen�k�’ 
(MIZSER 2003a: 607); Kulja ~ Kulya (Izsnyéte, Kisbégány, Munkács, Ruszkóc) ’golyó’ 
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(MIZSER 2006a: 57); Lóka (Beregszász, Kisbégány, Nagybégány, Zápszony) < �����
’lóca, pad; bolt’ (MIZSER 2004a: 215); Paszulya (Bótrágy) ’bab’ (MIZSER 2001: 62); 
Remenyik (Beregszász) ’korbács, ostorszíj’ (���	 1883: 342); Rozuska (Munkács) ’fa-
eke’; Siti (Beregszász, Bulcsu, Csaroda, Nagyborzsova, Tarpa, Vári, Vásárosnamény) < 
 ���� ’kivarrott, kibélelt (ruha)’ (MIZSER 2003b: 131); Szmozsenica (Munkács, Szernye) 
’bíborcsíkkal ellátott n�i ruha’ (MIZSER 2005a: 48); Szuhomlin (Kisdobrony) ’szárazma-
lom’; Verba (Kisdobrony, Nagydobrony) ’f�zfa’, a kosárfonásra utal (MIZSER 2004a: 
211); Zsupkó (Barabás, Beregsurány, Beregszász, Márokpapi, Nagyborzsova) a magyar 
zsup átvétele és képzése (MIZSER 2011: 166). 

5. Egyéni tulajdonságokra utaló családnevek 

5.1. A tulajdonság megnevezése. – Bicki (Macsola) < ,������ ’ördögi, rossz, go-
nosz’ (MIZSER 2010b: 186); Bigun (Bilke, Munkács, Tiszacsoma) ’szökevény’ (���	
1883: 22); Bilej (Munkács) ’fehér’ (���	 1883: 23); Bilek (Munkács) ’fehér’; Hrimuth 
(Beregszász, Bilke) ’mennydörg�s’ (���	 1883: 60); Huka (Márokpapi) ’veszeked�, 
kiabáló’; Kocibán (Beregrákos) ’falábú’ (���	 1883: 158); Kosztrub (Munkács) < 
������,���� ’borzas’ (�����	 1929: 183); Kraszjánik (Szernye) ’szép kiállású férfi’ 
(MIZSER 2005a: 48); Kurceba (Beregszász, Gát, Munkács) ’pipás, pipázó’ (MIZSER
2003a: 608); Lazson (Beregdéda) ’hamis, hibás, helytelen’ (���	 1883: 161); Ligos 
(Munkács) ’nagyot nyel�’; Lihán (Munkács) ’rossz, gonosz’ (�����	 1929: 149); 
Livák (Balazsér) ’balkezes’ (MIZSER 2004b: 48); Logojda (Beregszász, Bilke, Csetfalva, 
Munkács) ’csavargó, betyár’ (���	 1883: 171); L+dár (Beregszász, Munkács) ’lusta, 
ingyenél�’ (�����	 1929: 262), ö-z� nyelvjárásban; Lupák (Mez�homok) < ���#��
’buta’ (�����	 1929: 59), némi magyarosodással; Maklinec (Hetyen) < 	����
 ’szél-
hámos, csaló’ + -�(; Mandzák (Asztély, Balazsér, Beregdéda, Beregsurány, Beregszász, 
Bulcsu, Kisbégány, Kovászó, Macsola, Mez�homok, Nagybégány) ’siet�, gyorsan járó’ 
(MIZSER 2004b: 48); Manot (Dercen) ’szédít�, bódító, csábító’ (MIZSER 2005a: 45); 
Mizun (Újbátyú) ’a legkisebb fiú’; Narancsik (Munkács, Nagymuzsaly) < 
���/
��
’önkényes, szándékos’, egy kis értelmesítéssel (MIZSER 2010b: 189); Nyiroda (Bereg-
déda) ’rokontalan, nemzetség nélküli’; Opriss (Munkács) ’rabló, útonálló, zsivány’ 
(���	 1883: 235), a -ss magyarosodást mutat; Palincsák (Beregdéda, Nagyborzsova) 
’pálinkakedvel�’ (���	 1883: 246–7); Revák (Balazsér, Beregszász, Gát, Makkos-
jánosi, Nagybakos) ’síró, rívó’ (MIZSER 2003a: 608); Romzsa (Munkács, Szuszkó) < 
���	 � ’mennydörg�s’ (
�	��� 2003: 211); Sepely (Barabás, Beregszász, Márokpapi) 
’selypít�’ (MIZSER 2011: 167); Seri (Lónya, Tiszakerecseny) <  ���� ’széles’ (MIZSER
2000b: 309); Sián (Dercen) <  ��
 ’vastag nyakú’ (MIZSER 2005a: 45); Skirta (Kis-
bégány, Nagybégány) ’vicsorító’ (MIZSER 2010a: 101); Sóhaj (Beregszász, Kisbégány) 
<  ���� ’szeret�, kedves’, kis értelmesítéssel (MIZSER 2010a: 101); Szinyko (Kígyós) 
’kék’ (MIZSER 2006b: 174); Szinyu (Lónya) ’kék’, vocativusi forma (MIZSER 2000b: 
309); Szivák (Munkács) ’daruszín�, szürke szín�’ (���	 1883: 361); Szkably (Bereg-
szász, Munkács) ’visító’; Szkiba (Bátyú, Beregrákos, Beregszász, Csongor, Dercen, Lohó, 
Munkács) ’a családtól különél� személy’ (MIZSER 2005a: 45); Szlobogyán (Vásáros-
namény) ’szabad’ (���	 1883: 366); Sztegura (Bátyú, Beregdéda, Beregszász, Mun-
kács) ’combos’; Tucsnyák (Munkács) ’kövér’ (
��Ë 1996: 166); Virván (Makkosjánosi, 
Zápszony) ’hív�, bízó’ (MIZSER 2004a: 216); Viszkocs (Munkács) ’visító’. – A következ�k 
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mind szavajárási nevek: Birgács (Gulács) < birg-birg juhterel� szó < magyar birka + 
képzés; Figyasz (Beregszász, Munkács) < magyar vigyázz! (MIZSER 2008: 35); Gódi 
(Kisbégány) ’nem lehet, sehogysem lehet’ (MIZSER 2008: 35); Herengu (Balazsér, Kis-
bégány, Nagybégány, Rafajnaújfalu) ’heringet!’ (MIZSER 2004d: 48); Hibály (Gergelyi-
ugornya, Vásárosnamény) < ��,�� ’gyerünk, mozdulj!’, az ly-nal való írás magyaroso-
dásra vall (MIZSER 2008: 35); Homonyi (Nagybégány) < ��	�
i ’kiabálj, zajongj!’ 
(MIZSER 2008: 35); Pereszta (Munkács, Zápszony) < #������� ’állj meg!’ (MIZSER
2004a: 246); Pleszka (Tiszacsoma) < #������ ’tapsolj!’ ( 2008: 35); Praczu (Beregdéda, 
Beregszász, Mez�homok, Vásárosnamény) ’munkát!’ (MIZSER 2008: 37); Szeszák (Be-
regszász, Nagyborzsova) < ce�0 ’ez’ + -��, szavajárási név (MIZSER 2008: 37); Tepla 
(Csonkapapi) < ��#�� ’meleg van’ (MIZSER 2008: 37). 

5.2. A tulajdonságra metaforával és egyéb eszközzel utaló családnevek. – Ba-
kara (Vásárosnamény) ’bölömbika’; Bidzilla (Beregszász, Macsola, Munkács, Nagy-
bégány, Vári) ~ Bizilla (Mez�gecse) ’valamilyen bogár’ (MIZSER 2010a: 186); Biszacha 
(Munkács) ’átalvet�, koldustarisznya’ (���	 1883: 12); Bugéra (Mez�homok) ’héja’, a 
máramarosi ruszinból való; Buskó (Beregszász, Gát) < ,���� ’gólya’ (MIZSER 2003a: 608); 
Csajkó (Lónya, Munkács) ’sirály’ (MIZSER 2000b: 309); Derkács (Beregrákos, Bereg-
szász, Bilke, Munkács, Ruszkóc) ’haris’ (���	 1883: 68); Droszt (Munkács) < ���
’sárgarigó’ (�����	 1929: 380); Drozdik (Munkács) < ��� + képz�; Dzámka (Bereg-
szász, Kígyós, Munkács, Nagybégány) ’savanyú, behabart baromfileves’ (MIZSER
2006b: 174); Fialka (Munkács) ’ibolya’ (���	 1883: 415); Ganyu (Vásárosnamény) a 
��
� ’héja’ vocativusi alakja; Godöna (Kisdobrony) ’es�s id�, rossz id�’ (���	 1883: 55) 
ö-z� nyelvjárásban; Kocsubej (Macsola) ’búbos banka’ (MIZSER 2010b: 186); Kohun
(Macsola) ’kakas’ (MIZSER 2010b: 186); Koszjucs (Macsola) ’feketerigó’ (MIZSER
2010b: 186); Kret (Gát) ’vakondok’ (MIZSER 2003a: 608); Kropka (Nagydobrony) ’fo-
goly (madár)’ (���	 1883: 162); Kurcsevica (Beregszász) < ���/� ’csirke’ (���	
1883: 164) + képz�; Kurica (Balazsér, Beregdéda, Tiszacsoma) ’tyúk’ (MIZSER 2004b: 48); 
Kvása (Gát) ’kása’ (MIZSER 2003a: 607); Licica (Munkács) < ��(� ’arc; pofa’ (���	
1883: 170) + képz�; Lilik (Beregújfalu) ’denevér’ (���	 1883: 169); Medvigy (Bala-
zsér, Beregszász, Makkosjánosi, Munkács, Nagybégány, Ruszkóc, Szolyva) ’medve’ 
(MIZSER 2004b: 48); Oszak (Beregszász) < ��� ’darázs’ (���	 1883: 237) + képz�; 
Petah (Dercen, Munkács) ’kakas’ (MIZSER 2005a: 45); Patyányik (Beregdéda) ’ötös 
pénzérme’ (���	 1883: 332); Páczkán (Beregszász, Munkács) ’patkány’ (beregi ru-
szin); Pliszka (Beregszász, Dercen, Macsola, Nagyborzsova, Szernye) ’barázdabilleget�’ 
(MIZSER 2005a: 48); Polifka (Munkács) < #������ ’leves’ (���	 1883: 280); Puza 
(Dubróka, Munkács, Zsukó) ’has, pocak’ (�����	 1929: 163, 362); Rakács (Bereg-
szász, Tiszaszalka) < �����/ ’varjú’; Szemák (Beregszász, Bilke, Izsnyéte, Munkács, 
Szolyva, Tákos) ’hatos pénzérme’ (MIZSER 2003b: 133); Szikura (Izsnyéte) ’cinege’ 
(MIZSER 2006a: 57); Szkuba (Munkács) ’halászsas’ (���	 1883: 364); Szkunc (Záp-
szony) ’nyest’ (MIZSER 2004a: 215); Szoroka (Izsnyéte, Nagybégány) ’szarka’ (MIZSER
2006a: 57); Szup(p) (Beregszász, Munkács, Rafajnaújfalu) ’kesely�’ (�����	 1929:
211); Udut (Bilke, Beregkövesd, Munkács) ’búbosbanka’ (�����	 1929: 58); Uszta 
(Munkács, Szernye) ’száj, ajak’ (MIZSER 2005a: 48); Varon (Bene) ’holló’ (MIZSER
2004d: 25); Virosztek (Tiszacsoma) < �3������ ’kinövés’ (
�	��� 2003: 77); Vocska 
(Vásárosnamény) ’kis szem’, nyelvjárási adat; Vókács (Munkács) < ���� ’farkas’ 
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(���	 1883: 32) + -�/; Volkó (Beregszász, Vásárosnamény) < �ô� ’ökör’ (�����	
1929: 342) + képz�; Vrábely (Munkács) ’veréb’ (
�	��� 2003: 80); Zozulya (Makkos-
jánosi) ’kakukk’ (���	 1883: 125). 

6. A névadás indítéka nem világos, bizonytalan, nem meggy�z�. – A nevek egyike-
másika talán az el�z� csoportba is tartozhatna. Mivel azonban nem magyar névadásról 
van szó, és a ruszin névadás kérdésköre annyira kidolgozatlan, nem mertem ezeket a ne-
veket más csoportba tenni. – Bucsok (Beregszász, Halábor, Munkács) ’bükkfa’ (�����	
1929: 70); Burkáló (Újbátyú) ’parittya’ (���	 1883: 21); Csada (Beregszász) < /�
’füst, korom’ (���	 1883: 424) + -a; Csepák (Barkaszó, Munkács, Szernye) ’f�köt�’ 
(MIZSER 2005a: 48); Csercsa (Tiszakerecseny, Vásárosnamény) ’kis f�köt�’; Csernyica 
(Nagybégány) ’szederbokor’ (MIZSER 2010a: 104); Csopey (Munkács) a magyarból át-
vett csap szó származéka; Dera (Munkács) valószín�leg a ����� ’nyúzni’ (���	
1883: 68) szóból ered; Dörény (Beregdaróc) < ���
 ’gyep, pázsit’ (���	 1883: 68) ö-z�
nyelvjárásban; Dzerin (Beregszász) a ��� ’savó’ (���	 1883: 69) szó képzett alakja; 
Groholy (Vásárosnamény) ’nagy zajjal lees� valami’; Gyidik (Beregszász) < i ’nagy-
apó, öregember’ (���	 1883: 85) + -��; Gyirák (Munkács) < i�� ’lyuk’ (���	
1883: 85) -�� képz�vel; Hazura (Hetefejércse) ’vékony selyemszövet’ (MIZSER 2003b: 132); 
Herczku (Gelénes) a németb�l átvett Herz ’szív’ ruszin becézett alakjának vocativusa; 
Hersku (Gulács) a németb�l átvett Hersch ’szarvas’ ruszin becézett alakjának voca-
tivusa; Hodinka (Munkács) ’óra, id�mér�’ (���	 1883: 55); Hvuszt (Újbátyú) ’farok’ 
(���	 1883: 417); Kaluja (Beregszász, Macsola, Nagyborzsova) valószín�leg a ���
’sár’ szó származéka; Kampi (Beregdéda, Beregszász, Munkács) ~ Kampü (Munkács) a 
magyar kampó szó átvétele; Kamun (Macsola) ’k�’ (MIZSER 2010b: 186); Kapincu (Be-
regszász) a ��#�
�( ’cseppecske’ vocativusa; Kapolka (Vásárosnamény) ’a prémes sapka 
egyik füle’; Keselya (Munkács, Ódávidháza) < magyar kesely; Korinkó (Munkács) < 
���i
 ’gyökér’ (���	 1883: 157) + -��; Koszmeda (Beregújfalu) < magyar köszméte;
Kröhviszkij (Dercen) ’jeges, hideg’, ö-z� nyelvjárásban (MIZSER 2004a: 45); Kucsinka 
(Beregszász, Hetyen, Izsnyéte, Mez�kaszony, Munkács) a ��/� ’kémény nélküli ház; 
viskó’ továbbképzése (MIZSER 2006a: 57); Kumicz (Kovászó) ’koma’; Movkó (Nagy-
muzsaly) < 	��� ’szó’ + -�� (MIZSER 2010b: 187); Möca (Beregdéda) < 	3 (� ’kar, 
kéz, izom’ (���	 1883: 193); Penyák (Beregszász, Ilonca, Munkács) < vagy #�
0 ’t�ke, 
törzs’, vagy #�
� ’pénzbírság’ (���	 1883: 250) + -��; Pencu (Szernye) a #�
(� ’ki-
sebb t�ke’ vocativusa (MIZSER 2005a: 48); Pecsora (Beregszász, Bulcsu, Izsnyéte) < 
#�2��� ’barlang’ (���	 1883: 258); Porohnavec (Dercen, Munkács) ’korhadt’ (MIZSER
2005a: 45); Rajcuk (Újbátyú) ’kis éden’ (���	 1883: 338); Repljuk (Makkosjánosi) 
’bojtorján’ (���	 1883: 534); Sljahta (Balazsér) ’nemesség’ (MIZSER 2004b: 47); 
Szmerecska (Munkács) ’kis feny�’ (���	 1883: 367); Szniscsák (Munkács) < �
i� ’hó’ 
(�
i -) (���	 1883: 368) + -/��; Szolomka (Beregszász) ~ Szalomka (Kovászó) 
’szalmaszál’ (�����	 1929: 401); Szteblak (Izsnyéte) < ���,�� ’szár, szál’ + -��
(MIZSER 2006a: 57); Szvirida (Kígyós, Munkács, Szernye) < ��i� ’állat’ -� képz�vel 
(MIZSER 2005a: 48); Szvitlik (Beregszász, Beregújfalu) < ��i��3� ’világos’ (���	
1883: 358) + -��; Talpa (Beregszász, Macsola) < magyar talp (MIZSER 2010b: 186); 
Töskó (Kisdobrony) < �3/�� ’paszulytartó karó’ (���	 1883: 399). 
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7. Összegzés. – Eddig huszonhat falu névanyagát tettem közzé a Névtani Értesít�-
ben, a Magyar Nyelvjárásokban, az Acta Beregsasiensisben és köszönt� kötetekben. 
Nyelv szerint csak kett�t: cseh (Prágai Tükör 2006/1: 17–20), román (Névtani Értesít�
32: 31–4). Jelen tanulmányom mintegy folytatása ennek a sornak. Kissé úttör� jelleg�-
nek érzem, mert eddig a ruszin családnevekr�l összefoglaló jelleg� munka még nem je-
lent meg. 
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MIZSER LAJOS

LAJOS MIZSER, Ruthenian family names from Bereg County 

Many Hungarian inhabitants of the historical Bereg County bear family names of Ruthenian 
origin. The author presents the settlements where these people live. Relevant family names are 
discussed in the following groups: 1. surnames originating from the personal name of an ancestor 
(Monajló ‘Immanuel’, Geczkó < Geraszim, Fedics ‘Fedor’s son’); 2. surnames indicating the place 
of origin (Nizsalovszki ‘lowlander’, Remeczki ‘from the settlement known as Remete’, Zabolotnij
‘living beyond the marsh’, Lyach ‘Polish’); 3. surnames indicating an occupation, an office or a 
position (Murnyák ‘bricklayer’, Sztároszta ‘village magistrate’, Koroly ‘king’); 4. surnames 
indicating a personal characteristic (L+dár ‘lazy’, Seri ‘wide’, Udut ‘hoopoe’); 5. surnames of 
obscure or uncertain motivation (Dörény ’lawn, grass’, Kapincu ’little drop’, Szolomka ‘stalk of 
straw’).


