
MAGYAR SZÓK A RUTÉN NYELVBEN. 
Tudva van, hogy a magyar nyelv szókincsébe egy jókora 

szám s z l á v szó került be, ha nem is épen 900-on felül, a 
mennyit Miklosich (»Die slavischen Elemente im Magyarischen») 
jegyzett össze, — minthogy e jegyzéknek nem egy tételéhez a 
kölcsönvétel'bizonyítását illetőleg még szó fér, — de nem is sok
kal kevesebb, tegyük 700—800 szó. E tetemes kölcsönvétel job
bára a magyar nyelv pannóniai életének első századaiban ment 
végbe, s már régóta befejezettnek tekinthető. Viszonzásul az újabb 
időkben a magyar nyelv, a reája nézve kedvező körülmények 
hatalmánál fogva, megint az országbeli szláv nyelvekre kezdett 
hatni s egynémelyikének a saját szláv kölcsönét már nagyrészben 
visszafizette jó ugor eredetű szavaival. így jelesen a magyar
országi orosz (vagyis rutén) nyelvben tapasztaljuk számos ma
gyar elemek meghonosulását, s habár ezek, a mennyire e dolgo
zatban első kísérletképen összegyüjthettem, még nem is valami 
roppant nagy számmal mutatkoznak (400-on fölül), de igen jel
lemző a rutén népnek szókölcsönzés dolgában engedékeny vagy 
hogy úgy mondjam fogadékony voltára nézve, hogy a kölcsönvett 
magyar szók közt sok i g e is található, — vagyis olyan szó, 
melynek kölcsönzése többnyire szükség nélkül, de tapasztalás 
szerint egyszersmind ritkábban szokott történni. Figyelemre 
méltó még az is, hogy a rutén nyelv a magyartól még egyes szláv 
eredetű szókat is a magyarban elváltozott alakban vett át, s így 
mintegy szláv részre visszakölcsönzött. S végre érdekes jelenség, 
hogy a sok kölcsönvett magyar szóról már egy-két képzőt is vont 
el a rutén nyelv s kezdi saját eredeti szláv szavain alkalmazni. 

Megjegyzem, hogy a magyarországi orosz (rutén) nyelv, még 
pedig a valóban beszéilt népnyelv szókincsének a jelen kimuta-
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tásra szükséges ismeretét, saját tudásomon és közvetetlen 
tapasztalásomon kivűl, rutén népnyelvi szövegekből merítettem : 
a) N é p d a l o k és m e s é k , melyeket magam gyűjtöttem; 
b) G o l o v á c z k i j I. Th.: galicziai és magyarországi orosz né p-
d a 1 o k gyűjteménye (Narodnyja pesni halickoj i uhor3koj Busi, 
sobrannyja I. Th. Golovackym. Moskva 1878). 

Még a rutén szók kiírásáról kell megemlékeznem, a mennyi
ben az e dolgozatban a bevett szokástól eltér. E tekintetben főleg 
azt néztem, hogy ne írjak ki hangot, a mely valóban nem hang
zik is. Fölvettem még a magyar a, é és ü önhangzó-betűket, ma
gyar ejtés szerint, míg a s z l á v a-t, megkülönböztetésül a ma
gyar a-nak megfelelő hangtól, rt-val jelöltem; ii az egyes táj ejtések 
szerint w-nak, i-nek is hangzik (jelesen a magy. 6, ö, ú szóvégnek 
megfelelő iiv-ben: pl. hajüv, hajuv, hajiv — hajó). 

1. Ablakos glaser: r . l ) ablakos. A magyar nyelv elkölcsö
nözte a szlávtól az ablak-ot, a rutén pedig visszakölcsönözte ennek 
magyar származékát, az ablakos-t. 

2. agár windhund: r. agár. A hol ismerik az agarat, más 
néven nem is nevezik. 

3. ágyú kanone: r. ád'üv. Tak durknula, hi ád'üv. 
4. akó eimer: r. áküv. Hordüv u tri ákavy. 
5. áldomás kauftrunk : r. aidamáé és odomás. 
Chodiv Tomás 
Dáváv odomas. Golováczkij idézett művében : IV, 418. 1. 
6. állás wagenschoppen: r. állás. Tákyj sjá dozd' ejídiv, sto 

musjiv 'em zábihnuti v állás. 
7. angyal engel: r. ándál. A ruténban van ánhel, jánhel az 

angyal jelölésére, de azért mégis azt mondja a paraszt: Pabii-
by iá ándál! 

8. antalag antel: r. iíntálág. Zid tri ántálagy pálenky kupir. 
9. arany gold: r. árán. Az aranyat voltaképen zalata 

jelöli, de csak mint kincset; mihelyt azonban búzáról van szó, 
azt tartja róla a közbeszéd: táká krásná hi árán. 

10. árendás páchter: r. áre,ndás és árendárj. Tehát a köl
csönzött szó vegyesen használtatik a nem kölcsönzöttel. 

2) Eövidítés : r — ruténban. 
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11. ásó spaten: r. arsiiv. 
12. asztalos tischler: r. astalas, stal'ár. A kölcsönzött 

astalas-n&k csak oly nagy a keleté, mint a szláv stal'ár-n&k. 

13. Bácsi (familiáre anrede eines álteren mannes): r. baci. 
Avutki vy, baci f 

14. bádog blech: r. bádag. Jelenti a szorosan vett bádogot, 
de a bádog-edényt i s ; a meszely korában a bádag s a meszely 
egyértelmű volt. 

15. bádogos klempner: r. badagas. 
16. bagaria juchten : r. bágarijá. Moji cizmy cista bágárija. 
17. bagó (nicht ausgerauchter rest in der tabakspfeife): 

r. bagüv. Ej éta zá pipa, hireényj bagüv pravit'. 
18. bajusz schnurrbart: r. bájusy (és vustá). 
19. bajuszkenő bartwichse: r. bajuskena; meg: pomádá és 

vask, de «módos» beszédben mindenkor a magyar szó járja. 
' 20. bajlódni sich abmühen: r. bajlavati. Haspadi boze kül'ka 

sjá treba bajlavati na sjüm keservesnüm svít'i. 
21. bakancs schnürstiefel: r. bokanci, bor/anci. 
Ej lem bokanci zrucim 
Ta hú vytanciija. Golováczkij III, 412 (158). 
22. balta hacke: r. balta, balta és bávt'a. Mámo, mamo, a de 

je bávt'a ? Pid stalam. 
23. bankó banknote: r. bangóvá ós banköká. 
24. bánni (vlmit) sich leid sein lassen, bedauern, sich 

kümmern: r. banovati. 
Ej padu, ja v palaninu viivcji zimavati, 
Cy ne budes moja rybka za mnov banaváti. 

Golováczkij III, 116. (40). 
vagy : Katiyj mná vozmete, ne pobánujete. Golov. II, 702. 

Nagy tért hódított e szó a tótban i s ; mert a tót népdal azt 
tartja: Sanuju banuju, i budu, banovac, 

Ze saleni rozum ne znal som chosnovac. 
A rutén magyar ragozással is használja, midőn azt mondja: 
Nem bánom, zá panom. 
25. bántani beleidigen, kránken: a ruténban sok szó van o 

ogalomra, de azért a bántavati is elkel. 
26. bányász bergmann : r. bánás. 
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27. barát freund: r. megszólításképen: barátom, stosj 
zdhaddv! 

28. barátság freundschaft: r. baraccag, híven a szónak m. 
kiejtése szerint. Uhu prapav by 'sj, tát ne serdisjá, a daj ruku na 
baraccag. Helyenként fáracca~g-na,k is ejtik, holott rutén szó is 
van rá. 

29. barna braun: r. barna, bártiástyj. 
Bűd Ndsía, Hricj barna, 
Sprjaieme jich do járma. Népdal Beregmegyéből. 
30. bársony sammet: r. harsan, harsan. A belőle képezett 

melléknév: bársunkavyj. 
31. becsülni, becsleni schátzen, taxiren: r. becelováti és 

bicdlaváti ; személyekre vonatkozik ép úgy, mint tárgyakra. 
32. becslés schátzung: r. becetis. A bíráskodás egyik lénye

ges része; belőle van képezve becelisnyj. 
33. béke friede: r. csak ily alakban fordul elő : békéven; 

pl. Zive sobi békéven. 
34. béllés íutter (am kleide): r. hetis. Használatos még a 

németből átvett futro is. 
35. béres knecht, ackerknecht: r. béres. 
Moi styri voly, ja pel'a vas béres. Golov. III, 422. (176). 
Nagyon meggyökeresedett szó; belőle van képezve : béreska 

= béresné, béresiti = béreskedni, és bérescuk = kisbéres. 
36. bérfa (leiterstützen am wagen): r. bérfá< A nupdk chlope 

mírkaj, o by \y bérfa nezlomiv. 
37. betyár betyár: r. heiár. Mint lónak a neve is igen 

gyakori. 
38. bezzeg fürwahr: r. bezeg. A ki minduntalan él véle, 

annak bezegá a neve. 
39. bika stier: r. bika. Visszakölcsönzött szó, s átalánosan 

el van terjedve. 
40. bírni ertragen: r. béravdti. Colovíce sta 'sj zavaziv, tat' 

ne bérujes tütko. 
41. bíró richter: r. bérőv. Nagyon mindennapos szó. 
Ne dájtesja poimati 
Béravavi v rucki. Golováczkij III , 237. (111). 
Belőle van képezve: hérüvka = bíróné, [bériivskyj — bírói, 

képzett ige: bérüvstva = bírói tiszt. 
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42. bitang (ember) taugenichts, lump: r. bétángá. A tőle 
képzett ige : bétdngavati = bitangolni. 

43. bízni vertrauen: r. bézaváti. Nagyon elterjedt szó. 
Származékai: bézavátisja = bizakodni, bézüvnyj = bizonyos, biztos. 

44,, bizony wahrhaftig : r. bizon. Bizon ták ata na svít'i. 
45. biztos commissár: r. biztus. 
46. bocskor riemenschuhe : r. bockür. Posol by 'fii ku milej, 

ne mam lem bockuri. Golováczkij III, 410. (157). 
47. bodnár böttcher: r. badnárj. Badnáriti .— bodnáros-

kodni. 
48. bogár káfer : r. bugára. 
49. bojtár hirtenjunge : r. bojtárj. Hozzátartoznak : bojtarjká 

= bojtárné, bojtáriti = bojtárkod ni, bojtarskuj = bojtári és bojtar
cuk = kisbojtár. 

50. bokréta federbuscli: r. bokréta, bagretá, pakrejdd. Golov. 
IV, 414; pokréjdecka tri verchi. Gol. III, 426 (190). 

51. bolt gewölbe, kaufladen : r. bovt, bot. 
Pild by sjá zhorilocka . 
V Sihot'í va boi-t'í. Golov. II, 424 (542). 
52. boltos kaufmann, krámer: r. bótas. 
53. borház weinhaus: r. borház. 
Íz kiékerty, z borháza 
Teperj Jiglá dokázu. Golov. III, 426 (190). 
54. bő (bév) reichlich: r. bivnyj. 
Vsitko ndm bivno, 
Lem capndrja nam ne vidna. Golov. IV, 404 (20). 
55. bugyiláris brieftasche, geldtasche: r. budíláras, bu-

duláris. 
56. bunda winterpelz: r. bunda és budd. 
57. büntetni strafen: r. bintetaváti, béntetlavdti. Ez is az 

igazságszolgáltatás nélkülözhetetlen kifejezése. 
58. büntetés strafe : r. béntetis. . 

59. Czifra géziért: r. cifravdnyj. Ide tartozik cifravdti = 
czifrázni, — sjá =, czifrálkodni. 

60. czifraság zierrat: r. cifraság. 
61. czigányhal schleihe: r. cigánhál. Daze 'm velikaha 

cigánhálá imiv. 
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62. czimbora kamerád: r. eimbará. A de tvüj cimboi'á í kér
dik a magányos cséplötől. 

63. czimer zeicben (dem vieh eingebrannt) : r. cimerj. Pri-
pekli nő, vala cimerj. Cimerjavőnyj, cimerjavatyj = czímeres. 

64. czipó kleines weissbrot: r. cjipüv, ficjiiv. Eendes vásárfia 
a czipó. 

65. czövek pfahl, pflock: r. cjiveg, cjivek. 
66. czukor zucker: r. cukar. Ide tartozik: cukravati = 

czukrozni, cukravanyj — czukros. 
67. czukrász zuckerbácker: r. cukras. 
68. czupanni, czupogni schmatzen : r. caponiti és cupkati, 

cupnuti. 

69. Csákányos: r. cakanas. Golováczkij, IV, 422. 
70. csalni betrügen: r. cálavati. Nagyon elterjedt szó; ide 

tartozik: calüvnyj = csaló, csalfa. 
71. csalóka schelmisch: r. cálöka. I ty takij calöka Péter. 
72. csapni schlagen: r. cáplaváti. Hivatalos kifejezés. 
73. csapó druckstecken (am heuschober): r. cápöka. Ide 

tartozik: cápöhlti = csapófával ellátni. Nagyon kevés különbség 
van közte és a pavzina — pózna közt. 

74. csatorna kanál: r. caturná. Pud haradam na cáturni 
puzát'. 

75. csárdás: r. cárdás. Duze 'm krásna jhrála cárdas. 
76. csendbiztos polizeicommissár: r. éendbiztus. 
77. csendes still: r. cendesnyj. Gyakori szó. 
78. csengetni klingeln: r. ceiigetlováti. Használtatik dzen-

kati is. 
79. csengő glöckchen: r. cingár. Nélkülözhetetlen dísze a 

lovaknak. 
80. cserélni tauschen: r. cerjáti. Perecerjáti. Gol. IV, 419. 
81. csiga winde (zugwinde), ílaschenzug: r. ciga 
82. csidu das füllen: r. cida, ciduk, ciduca. 
83. csikó das fiillen: r. ciküv. Használtatik ezenkivül: laéá 

és lusuk is. . . ' * . . . 
84. csikós: r. cikos. Valamivel magasabb rangot jelent mint 

a konucliarj = csikós. 
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85. csipke spitzen (zum kleidbesatz): r. cipky, cüpky. Ide 
tartozik : éüpkavanyj, c'úpkástyj, cüpkánistyj = csipkés. 

86. csiriz kleister: r. ciriz; cirizaváti = csirizelni. 
87. csizma stiefel: r. cizmy és cizmy. Külömb csizmát jelent 

mint a cobüt. A népdalban igen gyakori; így : 
Mámka maja, husárj budu, 
Sárga cizmy nosit' budu ; 
Sárga cizmy, veres nadrág 
Sep menecke Mád'árorság. Munkács vidékén honos nóta. 

Vagy: Pradáv dryvá mátovány, 
Kupiv cizmy kordovány. Golov. II, 551 (29). 

Vagy: Aby cizmy ne rípíli, 
Sdrkdnt'avy ne dzvíníli. Saját gyűjteményemből. 

88. csizmadia schubmacher: r. cizmádij. 
89. csonka verstümmelt: r. canka. Eendesen csonka, törött 

pipát jelent. 
90. csődör hengst: r. cérdyrj. 
91. csúfolni spotten: r. cufálavati. Igen gyakori szó. 
92. csúfság spott, spötterei: r. cufsag. Ajbo vy havarite na 

cufsag. 
93. csutora mundstück eines pfeifenrohrs: r. cutará. 
94. csűr scheuer, scheune: r. curj. Nagyon használt szó. 

95. Darab stück: r. darab. Visszakölcsönzött szó. 
Trebá by mi darab mylá, 
By na Márjka polubild. Golováczkij III, 403 (141). 
96. daru (színű) kranichfarben: r. dáriiv, dárova, dáravistyj, 

dárola. Főleg a szarvasmarháról mondják. 
97. deres peinbank: r. deres. 
Mlinarskaha syná bijut na deresu. Golov. 111, 423 (178). 
98. dínomdánom lustgelage, saus und braus: r. dínomdánom. 

Bylá sváHbá, áj i dínomdánom. Népmese. 
99. dohány tabak: r. dohán, dogán, dovhán. 
100. döböny tönnchen: r. deben. De derzis dohán 1 Udebenif 
101. dugó stöpsel: r. dugöká. Vegyesen használtatik a 

zátická szpval. 
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102. Egészen ganz (adv.): r. egisen. A közbeszédben min
dennapi szó. 

103. engedni erlauben: engedaváti, engedlaváti. 
104. eperfa maulbeerbaum: r. éperká ; ha az eperfa gyü

mölcséről van szó, akkor: éperky. 
105. éppen just, grade, eben: r. épen. Közbeszédben gyakori. 
106. érdemelni verdienen: r. érdemlaváti. 
107. erdőbíró forstrichter: r. erdüvbirüv. Hivatalos szó. 
108. esküdt der geschworene: r. eskit'. 
109. ezer tausend: r. ézérj. Nagyobb elterjedésnek örvend, 

mint a tysjác. Ezérjráz em mu kázáv. 

110. Fakó fahl: r. fakóvá, fakavistyj, fákala. Leginkább a 
szarvasmarba színéről használják, még pedig fakava fakó ökör
nek, fákala pedig fakó tehénnek a neve. 

111. faolaj baurnöl: r.fávláj. 
112. fáradni sich bemiihen : r. fárádlaváti, fárállaváti sjá. 

Fáradlaványj, fárállaványj = fáradt. 
113. fáradság ermüdung, mühe: r. fáráccág, egészen a m. 

kiejtés szerint. 
114. faragó schnitzbeil: r. fárágüv. Vegyesen használják az 

eredeti topür szóval. 
115. fartolni rückwarts gehen : r. fartaváti, fártökáti. Na

gyon ismert szó. 
116. fa-tál hölzerne schüssel: r.fátálká. 
117. fattyú fratz : v.fátíiw. Igen kedvelt szó. 
118. fátyol schleier : r. fáial, fácelik. 
Milá maja, milá, * 
Né carná, né bílá ; 
Kupiv bych ti fáial, 
By 'sj sjá nevpálila. Saját gyűjteményemből. Vagy: Golo-

váczkij IV, 414. 
119. fazekas töpfer: jázikas. Az eredeti horcárj mellett 

ez is elkel. 
120. fedélke deckel: r. fedelká. Azt a cserépfedőt jelenti, 

melylyel a tejes köcsögöt stb. szokták betakarni. 
121. fegyver waffen : i.fedver. 
122. fejsze beil: r. Jésá. 

NYELYTUD. KÖZLEMÉNYEK. XVI. x " 
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123. felpénz aufgeld: r. felpénz ; závddtok-vaii vegyesen járja. 
124. felperes kláger: r. felperes. Törvénykezési szó. 
125. fene teufel (in flüchen): r. fend, fenka, fenocka. Nagyon 

elterjedt szó. 
126. ferhécz wage am fuhrwerk: r.ferhes. A lovas szekérrel 

került a ruténokhoz. 
127. findsa tasse, schale: r. findzd. A mívelt osztály kony

hájából szivárgott a nép közé. 
128. fiók schublade: v. fióka. Együtt uralkodik a németből 

vett éufladka-y&l. 
129. fodor krause: r. fodry. Ide tartozik: fodravdnyj = 

fodros és fodriti — fodorítani. 
130. fogas kleiderrechen: r. fogas. 
131. fogó zange : v.fogavy. 
132. fojtani ersticken: r.fojtaváti. Van ugyan szláv szó erre 

a fogalomra, de hát így «szebben*) hangzik. 
133. fojtás vorschlag zur ladung: v. fajtáé. 
134. font pfund : v.funt. 
135. forgató (kilincs): r.forgitá. 
136. forgó federbusch: r.forgüv. 
Ej éécé söbí záloza 
Forgiiv premilenyj. Golov. III, 412 (158). 

Vagy: Zd kalapom tri növiforgavy. Golov. III, 424 (182). 
137. forgós drehbar : r. forgóényj. 
138. forspont vorspann : r.farspant. 
139. főispán obergespan : Y.fiiispan. 
140. füge feige : r. figá. 

141. Galiba hinderniss, schwierigkeit: r. galiba. Minden
napos szó. 

142. gatya unterhosen: r. gZdá = gatyaszár, és gdt'i = gatya. 
Ojtdkjaha l'úbilá, 
Sta mu gát'i nasila. Saját gyűjteményemből. 
143. gaz kehricht, mist: r. gaz. 
144. gazda hausherr: r. gazda. Ide tartozik: gázdyná = 

gazdasszony; gazdíivstva = gazdaság; gazdavati = gazdálkodni. 
145. gerenda balken: r. gerenda. VisszakÖlcsönzött szó. 
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146. gőzös dampfmaschine: r. gőzös. A vasút hozta be; 
jelenti a gözmozdonyt is, meg a vonatot is. 

147. gubics, gubacs knopper : r. gubic. 
148. gulya rindheerde: guta. A legelő ökörnyájat jelenti. 
149. gulyás viehhirt: r. guXás. Jelenti 1. a gulyáshúst, 2. a 

gulyást, a gulya őrét. Ide tartoznak : gul'áska = gulyásné, guXüs-
cuk — kis gulyás; gul'ásiti = gulyáskodni. 

150. guta schlag, schlagíluss: r. guta. Gyakori szó, verse
nyez Sifene-vel. 

151. Gyalázni schmáhen, tadeln: r. dalázavdti, d'álázlavati. 
152. gyalu hobel: r. d'alüv. Versenytárs nélkül," mert a 

hobel' csak a tótok közt járja. 
153. gyeplő lenkseil: d'áplüv. 
154. gyilkolni mordén: r. dílkaváti, dílkalavati. 
155. gyilkos mörder : r. dílkas. 
156. gyócs (gyolcs) leiiwvand: r. d'ovc, doc. 
157. gyöngy perle: r. dond'. 
A kosaid d'ond'ovd 
Sdma verclúvcova. Golov. III , 493 (1). 

Vagy: TCiká 'in byla jak dond'bíla. Saját gyűjteményemből. 
158. győzni im standé sein: r. dívzavati.-
Perebacte cesni lude, bo híj ahá, ne d'ivzuvu. 

159. Hajó schiff: r. hajiiv. 
160. halász íiseher: r. halas. Vegyesen fordul elő rybarj-Y&L 
161. hám pferdegeschirr: r. ch%ml.. Ide tartozik: chamati = 

befogni a hámba. 
162. hámfa zugscheit: r. hamfá. 
163. hamis falsch : r. hamisnyj. Ide tartozik: hámisstva = 

hamisság. 
164. hámor hammerwerk: r. hamar. 
165. hant rasen: v. hanta. Határdombot jelent. 
166. hánytató brechmittel: r. hantdtüv. 
167. háti kosár tragkorb: r. háti kosár..Munkács vidékén 

divatos. 
168. hazudozni oft lügen: r. hazudozlavati. Szükség nem 

volt rá, de így czifrább. 
18* 
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169. hetivásár wochenmarkt: r. hetivásár. 
170. heverni faulenzen: r. heverjaváti. 
171. heverős liegend: r. heverjüvsmjj. Mind a kettőre van 

megfelelő rutén szó. 
172. hiába vergebens, umsonst: r. hijábá. Nagyon kapós; 

lásd győzni mellett a példát. 
173. hintó kalesche: r. hintiiv. 
174. hír gerücht, ruf: r. hérj. "Nagyon sok a pártolója. Ide 

tartozik : kéreti = hírleni; izhéréti = elpusztulni, elveszíteni. 
Elöljárókkal összetéve igen gyakori. 

175. híres berűhmt: r. héresnyj. 
176. honvéd r. honvéd, hónvedá. 
177. hóhér scharfrichter: r. hovhérj, hovherá. 
178. hordó fass: r. hordüv, ord'ív. Golov. II, 280 (64). 
179. hunczut húndsfott: r. huncut. 
180. húszas zwanziger : r. husas, husaéik. 
Teperj idu s Krecunová 
Tá husasik mínu. Golov. II, 428 (563). 

Vagy : To ne skadá husas dati 
Fajníj maladicjí. Golov. III, 431 (191). 

181. Inas bedienter, lehrjunge: r. inas ; inasiti = inaskodni. 
182. ispán gespan: r. ispán. Visszakölcsönzött szó, ha 

ugyan az ispán zupán-tól ered. 
183. itcze die halbe (maass): r. icjá. 
Unesu ty, Zóna mojá, 
Jednu icju pivá. Golváczkij III, 237 (110). 

184. Jámbor fromm, sanft, zahm : r. jámharnyj. Ne büjtesja 
ho, du£e jámharnyj. 

185. járás bezirk: r. járás. 
186. járásbíró bezirksrichter: járásbérőv. 
187. járó (hely): r. járiiv. Eendesen rést jelent a sövényen, 

a melyen a háziállatok átjárnak a szomszédba. 
188. jószág vieh: r. jöság. Ugyanezt jelentik chudobá és 

marha. 
189. juhász scháfer: r. juhás. Igen elterjedt szó; Galicziá-

ban is ismerik. 
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Zapiskaj, zadurkaj . . 
Miij milyj juháse. Golov. II, 23i2 (73). 

100. Kalap lmt : r. kalap. A kalapnak több neme van a 
ruténban, jelesül: kleban, krysana ós kápel'uch, a kölcsönzött szó 
minden finom kalapot jelent. Igen gyakori szó. 

Ci jesj mi uvilá zá kalap pérecko? Golov. III, 422 (177). 
Vagy lásd & forgó mellett idézett példát. 

191. kalapos hutmacher: r. kálápas. A kálápas akár dur
vább kalapokat is készíthet. 

192. kályha kachel: r. kal'ha. 
•193. kancsó krug : r. kancüv. 
194. kandalló kamin: r. kándálüv, kándálüvka. Mind a 

három szó a müveit osztályoktól ment át a néphez. 
195. kantár halfter: r. kantár, kantárj. 
Cervenyj kantárj, sivyj kon. 
Pol'ubiv jem d'ívca, Boze moj. Golov. III, 434 (204). 
196. kapás hauer: r. kapás. 
197. kapocs heftel: r. kápcá. Ide tartozik: kápcáti = 

kapcsolni. 
Bo ná mojem bocku sábla pri kápcáná. Golov. III. 116 (40). 
198. kapó (labdajáték neve): r. kápüv. 
199. karfa lehne: r. kárfá. 
200. karika ring: r. káriká. 
201. karikás hetzpeitsche: r. karikás.-
202. kártyázni karten spielen : r. kartazlováti sja és kárt 

jhráti. 
203. kaszálló (rét): r. kásállüv, kásálüv. 
204. kaszás máher: r. kásás. Kaszás csillagot is jelent. 

Az eredeti szó kasecj, de a magyar képzővel való kásás is nagy
ban járj a. 

205. katona sóidat: r. kátuná, kátoná. 
Sce *m sjá ne zverbovál, 
Uze 'm kátoná cok. Golov. III, 121 (48). 
Ide tartozik: kátunstva = katonaság; idti u kátuny = Kato

nának menni 
206. kavardálni oft umrühren: r. kavyrdáti. 
207. kefe bürste: r. kefá. Kefaváti = kefélni. 
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208. kenőcs, kenő sa ]be: r. kenöc, kena. Főleg összetételek
ben fordul elő, mint : sekerkenöc, hajuskena. Helyenkint a szerbek 
is használják, a mint viszont a magyarok a kulimáz-t. 

:•• 209. kerítő (kerülő): r. kerejtiiv. Csősz, erdőkerülő értel
mében. 

Jáká bílá saracecka 
W Ta, na kerejtavi. Golováczkij IV, 407 (60). 

210. kert garten: r. kert. 
211. kertész gártner: r. kertes. Nagyon gyakori mind a kettő. 
212. kés messer: r. késák, több más «kés»-szó mellett. 
213. kesely bunthaarig: r. keselistyj. Nagyon gyakori. 
214. keserves bitterlicb: r. keservesnyj. A keserű állapotot 

nélküle talán ki sem lehetne kifejezni. 
215. kétszeres mangkorn: kétsereská. 
216. keverni zum zweiten male ackern: r. kiverjováti. 
217. kisasszony früulein: r. kisásonká, kisásonká. Egyedül 

uralkodik. 
218. kis kert: r. kiskert. 
U kiskert'i saláta, 
Krásná d'ívka boháta. Saját gyűjteményemből. 

Vagy : Pakrejdecká tri verchi, 
Vcera vecár z kiskerty. Golov. III, 426 (190). 

219. kivánni wünschen: r. kivenavati. 
220. kocsi kutsche: r. kocijd, kociha. 
221. kocsis kutscher: r. koéis. 
Oj papava Marisa, 
Pal'ubilá kocisá. Saját gyűjteményemből. Vagy Golováczkij.-

nál: IV, 422. 
222. konda sauheerde: r. kondd. Jelentménye módosul, a 

mennyiben a ruténban nem csürhét, hanem kandisznót jelent. 
223. kondás sauhirt: r. kondás. Kondás ödalam, a svini 

sejelam. Vagy pedig: Isav kiin arsagam pa vágású, á zá nim kon
dás z fésov, á svíní sijelam. Ugocsában. Nagyon ismert szó, épp 
úgy mint az eredeti svinárj. 

224. kopó jagdhund: r. kopiív, kápüv. 
225. koporsó sarg: r. koporsüv. A festett koporsó koporswv. 

A nem festett csak : derevisce. 
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226. korcsmáros schenkwirth: r. korémáros; az eredeti 

korémar) is használtatik még. 
227. korhely sáufer : r. koriul. 
Ne ehod'ty dívoéka, korhelem, korhelem. Golov. III, 427 (193). 
228. kórság sucht: r. köság, kösák. Mindennapi szó. 
229. kostök takaksbeutel: r. kostük. 
230. költeni ausgeben, verzehren: r. keltaváti. Több érte

lemben, úgy mint a magyarban, a mennyiben á rutén is nemcsak 
a pénzt költi el, hanem az ételt is. 

231. költség ausgabe, kosten: r. keiéig, kel'éik. 
Teperj by nam sjá bráti do svítá, tá nam treba ná ketcik 

dudküv. Golov. IV, 422. 
232. kövér fett: r. kiverjnyj ; kiverjná zeml'á = kövér föld. 
233. követ der abgeordnete: r. kivet. 
234. követválasztás wahl: r. kivetválástás. 
235. kurta kurz : r. kurtyj. 

236. Láb fuss: r. lába. Az embernek van noha-ja,, a többi 
állatnak csak : lába~-]&; bár a népdal azt tartja, hogy: 

Aj chvat zaba ta za labu, 
Ta na pisku vddrjsjá. Golov. II, 444. 

Vagy : S^dkij tdkij chromolaba 
Trjáse za d'ívkámi. Golov. II, 426 (550). 

23.7. lábas : r. lábas. Minden lábas serpenyőnek lábas a neve. 
238. lakatos schlosser: r. lákátas. 
239. lámpás laterne : lámjiás. 
240. lapos flach: r. lápas, lopus (fláche); lapusistyj, lápu-

sistyj. 
Puséa kona va stávu, 
A kün po lopusu. Golov. II, 443. • 
241. laska nudeln : r. láská. 
242. legény bursche : r. légin, led'in. 
Nádo mnoju molodaju 
Dvá legíni bjutsjá. Golováczkij III , 219 (85). Galicziában is 

ismerik. 
243. lencse linse: r. lenéá. 
244. lógatni in schwingung setzen, schlenkern: r. lőgáti. 
245. lógós beipferd : r. lögösnyj. 
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246. lomozni unter einander werfen : r. lomozavati, lomoz-
laváti. 

247. Magyar ungar: r. mád'dr. 
248. májas leberwurst: r. májas. 
249. makkos (makkal beültetett hely, fiatal tölgyes): r. 

mákaé. 
250. maradás das bleiben: maradás. Ne májeé tuj maradás. 

Közbeszéd. 
251. marha vieh: r. marha. 
252. marokvas achsenblech: r. marakvá-é. 
253. mártani tunken, tauchen: r. mártaváti. 
254. mártás sauce : r. martai. 
255. méltóságos hochgeboren: méltóságáé, mcltoságaényj, 
256. ménes gestüte, stuterei: r. mineé. 
257. mentség ausweg: r. menőig. 
258. méreg gift: r. mireg. 
259. mérés (megmért föld, kimért rozs stb.) : r. mireé. 
260. mestergerenda querbalken, dur'chzug : r. mestergerenda. 

Használtatik még: meéterniejá. 
261. mesterség handwerk: r. mesteréig. Szélesebb elterje

désnek örvend, mint a remeslo. 
262. meszely seidel: r. mesél'. 
263. mindjárást sogleich: r. mindaráét. 
264. mosogató spülgefáss: r. mosogátüv. 
265. mulatni sich unterhalten: r. mulátováti, midátlaváti. 
266. mulatság unterhaltung: r. muláccág. 
%67. mutató zeiger: r. mutátüv. 

268. Nagyságos hochgeboren: r. náccágoé, náccagaényj 
naccágoéká = nagyságos asszony. 

269. napló tagebuch: r. nájd'dv. Tám stújit' u náplovi. 
270. napszám tagarbeit, taglohn : nápsám. 
271. napszámos taglöhner: r. napsámoé. 
272. nemes edel, adelig: neméé, riames (Ugocsában). 

273. Nyakravaló halstuch: r. nákráválüv. Szükség ugyan 
nem volt rá, de a czifra beszed el nem lehet nélküle. 
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274. nyakló halsriemen; r. nákliiv. 
275. nyalka geputzt: r. ndlká, nálkástyj, nálkánistyj. 
Ne biidujá kálam brysti. 
Musit' mene milyj resti, 
Valikami kájlástymi, 
Zd legínmi ndlkástymi. Saját gyűjteményemből. 
276. nyargalni rennen : r. nárgálaváti. 
277. nyerni gewinnen : r. nirjaváti. 
278. nyereség gewinn: r. neresig. 
279. Nyir, Nyírség: r. N'érj. 
280. nyomtatni austreten lassen : r. mintetlováti. 

281. Olaj öl: r. áldj. 
282. oldalas rippenstück: r. ödalas. 
283. orgona (syringa vulgáris): r. arganá, argany, 
284. ország land, staat: r. arsag. orsag. Országot is, meg 

országutat is jelent. 
Sta viin ut'ék, sto ut'ék 
íz orsagu svojeho. Golov. III, 132 (67). 

.285. Pajtás kamerád: r. pajtás. Ide tartozik: pajtaska = 
nőpajtás ; pdjtdsiti = pajtáskodni. 

Oj tdrn pajtás, podojmi, 
Skoda mojej pokrejti. Golov. III, 426 (190). 

Vagy : Pej pajtás palenkw 
L'ubl'u tifrájirku. Saját gyűjteményemből. 

286. palacsinta pfannenkuchen : r. pálácintá. 
287. palacsintasütő: r. pdlácintásütöv. Mind a kettő a mű

velt osztály konyhájából került a nép közé. 
288. palánk planke: r. palánk, palának. 
289. pántlika bánd : r. pántlik. 

. Suf pa nej pántlicki 
Jak ná nebi zvizdocki. Golováczkij IV, 423. 
290. paprika : r. páprigá. 
291. párna polster: r. párna. 
292. patyolat feine leinwand : r. jiátolat, fát'olat. 
293. pedig aber : r. pedég. 
294. pengő achsenring: r. pengévka. 
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295. pergelni brennen, rösten : r. pergelaváti. 
296. pergő' glöckchen : r. pergüv. 
297. piczi, picziny, piczinke sehr klein: r. picjinkyj; pic-

jindyj. 
298. pipás raucher; r. pipás. 
299. pipaszár pfeifenrohr: r. popisárá, pipasára. 
300. pipavájó pfeifenráumer: r. pipaváj. 
301. plajbász bleistift: r. plájbás, fiajbás. 
302. polgár bürger: r. pögárj. 
Ne jedná pögárjká 
Zá pögárjom pláce. Golov. III, 549 (24). 
303. pohár trinkglas : r. pohár, puhar. 
Puháry spovnájte 
Druhim padávájte. Golov. III , 506. 
Ba cei'vena vina 
U paliárji skácc. Golov. II, 549 (24). 
304. pohárszék kredenz: pahársék. 
305. posta die post: r. pastá. Postát s olykor postamestert 

is jelent. 
306. pótolni ersetzen : r. pötalaváti. 
307. pótlék (p. adó) nachsteuer: r. pótlék. 
308. potyka karpfe: r. pat'ká. 
309. próba probe : r. prabá. 
310. próbálni probieren: r. p>röbálavati. 
311. prókátor advokat: r. prökátar. 

312. Ráadás zugabe: r. rádás. 
313. rabolni rauben : r. ráblaváti. 
314. rakás haufe : r. rakás. 
315. rántani einbrennen (pl. geraüse): r. rántaváti. 
316. rántás einbrenn : r. rántás. 
317. rántotta (rátotta) eierspeise, eierschmalz: r. rátatá. 
318. ráspoly holzfeile, raspel: r. ráspii. 
319. rekesz, rekeszt abgesperrtes fach : r. rekest. 
320. reszelni reiben: r. resel'aváti. 
321. reszelő reibeisen : r. resel'iiv. 
322. rét wiese : r. rét. 
323. rojt franse : r. rojtá. . 
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324. rovás kerbstock : r. ravás. 
Ja sjá mávu z ravasam: . : . 
Pride gazda z bötkásam. Saját gyűjteményemből. 
325. rőf elle: r. réf. 
326. rúd deichsel: r. rud. : 

327. Sáfár schaffner: r. sáfárj; sáfáriti = sáfárkodni. 
328. saláta salat: r. saláta. 
U kiskerü saláta. Saját gyűjteményemből. 
329. sámfa stiefelholz: r. sámfa. Idetartozik: sámfováti = 

sámfázni. 
330. sarkantyú sporn : sárkántíiv. 
Ali cizmy ne ripili, 
Sárkániavy ne dzvinili. Saját gyűjteményemből. 
331. sárkány drache: r. sárkán. 
332. saroglya schragen: sárágli. 
333. sarok, sark angel, thürangel: r. sárká. 
334. sáska heuschrecke: r. sáska. 
335. serpenyő pfanne: r. serpenüv • serpinká. 
336. sódar schinken : södyrj. 
337. sógor schwager: sógar. Ide tartozik: sögarina = sógorné, 

sögarstva = sógorság. 
338. sopánkodni klagen: r. süpátisjá. 
339. sor reihe: sar. Ánu lem zá saram. Közbeszéd. 
340. sorozás registrirung (rekrutirung): r. sorozás. 
341. spárga spagat: spárga. Ruhaszárító kötelet jelent. 

342. Szabó schneider: sábiiv. 
Nesi da sábová, sábiiv ti rozpustit'. Saját gyűjteményemből. 
343. szakács koch: r. sákác. 
344. szakajtó backkorb : r. sákájtüv, sákájtüvká, sákástüvká. 
345. szakmány tagwerk: r. sákmán. 
346. szállás quartier: r. sáláé. 
347. szamár esel: r. somár. Golov. IV, 416. 
348. számadó rechnungsleger : sámádüv. 
349. számolni rechnen: r. sámalaváti. 
350. szánni bedauern: r. sánaváti. 
Dabrá tata írná, sta mu£á sántije. Golov. III, 409 (153). 
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351. szár (csizma-szár) stiefel-röhre: r. sara. 
352. szárcsa blassente: r. sarca. 
353. százalék procent: r. sázalik. 
354. szeglet: r. segelet. Háromszögű kendőt is jelent. 
355. szegény arm: r. segin. A segin chiulabnyj vzjav ta i 

perevez. Golov. IV, 420. — Szegény legény — segin légin. 
356. szerszám werkzeug: r. sersámá. 
357. szerteszéjjel überall herum, zerstreut: sertescjel. Svini 

razyjslisjá sertesejel pa hátárjí. Közbeszód (beregmegyei). 
358. sziget insel: r. sihat. 
359. szobaleány stubenmádchen : r. sobajánká. 
360. szolgabíró stuhlrichter: r. sögábirüv. 
361. szokás gewohnheit: r. sachtás; sachtaváti = szokni. 
362. szorítani pressen : r. suritlaváti, suritaváti. 
363. szükség noth : r. sukség. 
364. szurdék schlupfloch, winkel: r. surdék. 

365. Tábla tafel: r. tábla. 
366. táblázni (be-t.) intabulieren: r. táblázaváti, zátáblá-

zaváti. 
367. tálas schüsselschrank: r. falai. 
368. tálka schüsselchen: r. tálka. 
369. talp sohle: r. talpa. Talpavati, tálpovác = talpalni. 
Dálo sebe talpovac 
£eby malo táncovác. Golov. III, 425 (184). 
370. talpalás das sohlen: r. talpalás, tálpavas. 
371. talpalni besohlen: r. tálpálaváti, talpavati. 
372. táltos (t.-ló) zauberpferd: r. tátas. 
373. támadni fneki támadni): r. tamedlavati. Hegyes vidé

keken használják (Tyuskán pl.). 
374. tanács rath : r. tanáé. 
375. tanácsos rath, rathsherr: r. tánácas. 
376. tányér teller: r. tánir. Csak czifra beszédben. 
377. taréj spornrádchen: r. táreká. 
378. tárgyalás verhandlung : r. tárd'alás. 
379. tárgyalni verhandeln: r. tárd'álaváti. 
380. telek grundstück: r, telek. 
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381. telekkönyv grundbuch, kataster: r. telekiina (telek
könyvi hivatal). 

382. temető friedhof: r. tenetüv. 
Oj kukálá zázulejká 
Tá na tenetoví. Golov. IV, 497 (50). 
383. tengely achse : r. téngél. 
384. tézsla zugstange, hilfsdeichsel: r. tézlá. Visszakölcsön-

zött szó. 
385. tengeri kukuruz: r. tengericjá, kendericjá. 
386. tiltani verbieten : r. tiltaváti. 
387. timsó alaun: r. timsiiv. 
388. tiszt officier : r. tist. 
389. tiszttartó hofrichter, verwalter: r. tistártüv. 
390. tokány (eine fleischspeise: geschmortes schaffleiseh) : 

r. takán. (A ruténban kukoricza-liszthöl készült gombóczot jelent.) 
391. toldani zusetzen, anstücken : r. tödaváti. 
395. toldás das zusetzen: r. tödas. 
393. topánka schnürstiefeZ: r. tapánka. 
394. tölcsér trichter: r. tivcárj. 
395. töltés damm: tüvtes. 
396. törvény gesetz : r. tiirven. 
397. törvényszék gericht: r. türvensek, tiirmhísek. 
398. trombitás trompeter: r. trumbitás. 
399. tromf trumpf: r. tronf, tranf. 

400. Unni überdrüssig werden: r. vnaváti. Legkinkább ösz-
szetételekben, pl. návnaváti. 

401. úrfi junker: r. urji. 
402. ürmös wermut-wein: r. ümeá. 

403. Vadászni jagen: r. vaddsiti, vadaska = vadászat. 
404. vaczok láger : r. vacak. 
405. vágás schlag (holzschlag): r. vágás. 
406. vágókés hackmesser: r: vágókéi. 
407. vakolni maltern, mit mörtel anwerfen: r. vakalavati, 

vákaváti. 
408. válasz, választ antwort: r. válási. 
409. választás wahl: r. válástás. 



290 CSOPEY LÁSZLÓ. 

410. választani wáhlen: r. vdlástaváti. 
411. választmány ausschuss : r. valastman. 
412. valós geeignet: r. vdlösnyj. 
413. varga gárber: r. varga. 
Ne jjtíjdem za varga, 
Závaruj na boáé. Golov. III, 251 (132). 
414. vármegye komitat: r. varmed'á. Ide tartozik: varmes-

cina — megyei munka; vdrmecjkyj — megyei. 
415. vásár markt: r. vasár. Ide tartozik: vásdravdti = 

vásárolni. 
416. vasmacska anker: r. vásmacka. 
417. vég ende: meg van tartva egy falu nevében: Ras-

végava = Orosz vég (Munkács mellett). 
418. véka scheffel: r. víka. 
410. viganó frauenkleid : r. vígan. 

420. Zacskó beutel: r. záckiiv, ídcküv. 
421. zseb sack, tasche : r. zeb. 
422. zsebbevaló sacktuch : r. zebevalöká. 
423. zsúp schaub (stroh): r %up. 

Az itt felsorolt 423 szóhoz csatlakoznak még azok, a me
lyekkel a rutén paraszt háziállatait szokta megnevezni. De ezen 
elnevezések is fogalmas szók, mert bizonyos jegyek kívántatnak 
meg, hogy a házi állat ezt vagy azt a nevet kapja. 

Kezdem az ö k ö r neveinek felsorolásával, a mennyiben a 
rutén parasztnak fő háziállata az ökör. 

A magyarból átvett leggyakoribb nevek ezek: 

1. Bimbó: r. bimbava. 9. Kajla: r. kajla. 
2. Bodor: r. badara. 10. Körmös : r. kormosa. 
3. Bojt: r. bojté, bojta. 11. Rendes: r. rendem. 
4. Csákó: r. cíikavá. 12. Szarvas: r. sarvasá. 
5. Csengő: r. céngéva. 13. Szennyes: r. senesá. 
6. Fakó: r. fákava. 14. Szilaj : r. sildjd. 
7. Gyöngyös: r. dondosá. 15. Szőke : r. sivka. 
8. Hegyes: r. hed'esa. 16. Virág: r. virjagd, virága. 

Ezek kétféle alakban használtatnak: 1. Tökéletesen magyar 
alakban, tehát változtatás nélkül; t. i. akkor, mikor h í v ó l a g 
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szólnak az ökörhöz, pl. ne hed'es! cále seúes ! stb. 2. Változtatott 
alakban, ha nem hívólag szólnak az ökörrel, tehát: müj hedeia1,' 
miij virjágá stb. 

Virág nevet visel az olyan ökör, mely fehér színű ós fehér 
szarvú; bodor-nsk fehér a színe, feketék a szarvai; fehér színű, 
sárga szarvú -— csengő ; ha piszkossárga vagy fakós a színe, lesz 
a neve fakó stb. 

A t e h e n e k nevei nem igen mutatnak eredetiségre, mert • 
rendesen csak nőnemű képzővel átalakított ökör-nevek; kivételt 
tesz a «tündér» túndürá név, melyet a kiválóan szép, fehérszínű 
magyar tehenek szoktak kapni. 

Hátra vannak a 1 o v a k. A leggyakoribb magyar nevek 
ezek: hársán, bátar, betár, bujdas, cillag, cilla, cinos, deres, kedves, 
modár, sajö, sárga, sikra (cikra), tüzes, vidám. Összesen 15. 

Minthogy az ökör-nevekből a fent közölt jegyzékben elő
fordul 2, a lovak neveiből szintén 2, a háziállatok nevei*) 27 szó
val szaporítják a magyar elemeket, a melyek száma e szerint 
450 -re rúg. 

Van köztük 436 eredeti magyar szó, 14 pedig visszakölcsön-
zött. A visszakölcsönzöttek ezek: 

ablakas: ablak =: szl. oblok-ridk magyar s képzős szárma
zéka j ándál: magyaros alakja a szláv angel-nek, mely = gör.-lat. 
angelus ,- szlávos alakja a ruténban: ánhel \ astalas: asztal = szl. 
stol-tő\ | bika: m. bika = szl. byk, a-val megtoldva | cákánas: m. 
csákány, megtoldva s képzővel | darab: m. = szl. drobj, drob \ 
gerenda : m. gerenda = szl. greda \ ispán : m. ispán = szl. zupán \ 
kapás'- m. kapás, ettől: kapa: v. ö. szláv kopat ásni | kásás: ín. 
kaszás, ettől: kasza — szl. kosa \ karcmáros : korcsmáros, magy. s 
képzővel megtoldva = szl. krcmárj \ párna: m. párna == perina \ 
pipás: pipa& szláv útján került idegen szó (Miklosich, Slav. El. 
391 sz. | teÜá: m. tézsla = szl. (tót) iazadlo. 

'•'•') Egyéb háziállatokat (sertést, kutyát, macskát stb.), kivéve a kutyát, 
néni igen szoktak néven nevezni; a kutyát pedig rendesen rutén, kivétele
sen német nevekkel hívják. • 
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Továbbá van még egy nevezetes kölcsönzés, melyről eddig 
nem szóltunk, s ez a magyar s (s) k é p z ő n e k átvételében áll. 
A szláv nyelvekben s mint képző nem szerepel, míg a ruténban 
igen gyakori. Például: jama-hól ja más ; bötká-ból bötkás ; varat
bői vártáé stb. 

Fentebb mar megérintettem, hogy a rutén nyelv a magyar
tól sok i g é t is vett át, összesen vagy 50-et. Érdekes, hogy ezen 
igék közül többet megtalálhatni a t ó t nyelvben -is, mint magyar 
eredetű kölcsönszót. Az igéknek ezen átvétele azt mutatja, hogy a 
magyar nyelv a ruténra igen erős hatást gyakorolt és még folyvást 
gyakorol. Pedig e dolgozatban nagyon keveset említettemxföl az 
úgynevezett «disztingvált» beszédből, mely is abban áll, hogy az 
illető beszéllő mentül több idegen — kizárólag magyar — szót 
kever "beszédjébe. Ha feljegyeznök a ((disztingvált)) beszédben 
előforduló magyar elemeket, az átvett magyar szók száma bíz
vást kitenné azt az összeget, melyben Miklosich a magyar nyelvbe 
átment «szláv elemeket» megállapította. 

Ezek után nem lesz talán fölösleges még a szerint is cso
portosítani a kölcsönzött magyar szavakat, a mint szakok vagy 
fogalomkörökhez tartoznak. 

1. T ö r v é n y k e z é s ós p o l g á r i é l e t . Ide tartoznak: 
becsei, becselés, bíró, biztos, büntet, büntetés, csendbiztos, esküdt, fel
peres, főispán, járás, járásbíró, költség, követ, követválasztás, pótlék, 
prókátor, százalék, szolgabíró, tanács, tanácsos, tárgyal, tárgyalás, 
telekkönyv, törvény, törvényszék, választás, választmány, vármegye. 

2. K a t o n a s á g : ágyú, fegyver, honvéd, katona, tiszt, trom
bitás. 

3. M ű s z e r e k , g a z d a s á g i e s z k ö z ö k , h á z i e d é 
n y e k : ásó, balta, csákány, döböny, dugó, faragó, fatál, fedélke, 
fejsze, ferhécz, findzsa, fiók, fogas, gyalu, itcze, kályha, kancsó, kan
dalló, karfa, karika, karikás, kés, lábas, lámpás, láncz, laska, me
szely, olaj, palacsintasütő, pengő, pohár, pohárszék, szakajtó, szer
szám, tábla, tálas, tálka, tölcsér, vágókés*, véka. 

3. I p a r o s o k , i p a r i s k e r e s k e d e l m i c z i k k e k : 
ablakos, akó, antalag, asztalos, bádog, bádogos, bagaria, bakancs, 
bányász, bársony, bocskor, bodnár, boltos, bugyiláris, bunda, czipó, 
csnkor, czukrász, csengő, csiga, csipke, csiriz, csizma, csizmadia, 
csutora, faolaj, fátyol, fodor, fogó, forgató (kilincs), forgó, gatya, 
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gerenda, gabics, gyeplő, gyolcs, gyöngy, hám, hámja, hánytató, hintó, 
hordó, inas, kalap), kalapos, kantár, kapocs, kefe, kenőcs, kocsi, kos
tök, lábas, lakatos, marokvas, méreg, mutató, nyakravaló, nyakló, 
oldalas, pántlika, paprika, párna, patyolat, pengőké, pipaszár, pipa
vájó, plajbász, ráspoly, reszelő, rojt, rúd, sámfa, sarkantyú, saraglya, 
sarok, serpenyő, spárga, szabó, szár, talp, tányér, taréj, tengely, 
tézsla, timsó, topánka, ürmös, varga, vasmacska, viganó, zsebbevaló. 

4) Á l l á s , f o g l a l k o z á s , t i s z t : árendás, bácsi, béres, 
betyár, bitang, bojtár, czimbora, csikós, erdőbíró, fattyú, fazekas, 
gazda, gulyás, gyilkos, halász, hóhér, ispán, juhász, kapás, kaszás, 
kerülő (kerejtüv), kisasszony, kocsis, kondás, korcsmáros, korhely, 
legény, mesterség, napszámos, polgár, sáfár, sógor, számadó, szoba
leány. 

Vannak továbbá: ingóságok, ingatlanok, ételnemek, állatok, 
ásványok, növények, ruhaneműek és dísztárgyak elnevezései, szel
lemi állapotot és tulajdonságokat kifejező szók. 

Hogyan és mi módon kerültek be a magyar szók a ruténba, 
arról bővebben szólani fölösleges. A törvénykezésnek pl. megvan
nak a maga mükifejezései, melyeket bajos lefordítani s így leg-
czélszerübb azokat egyenesen átvenni. A mi pedig a házi eszkö
zöket, piperetárgyakat stb. illeti, ezek az intelligencziával való 
érintkezés eredményei. Hogy concret esetet mondjak, több helyt 
tapasztaltam, mint oktatja a pap-kisasszony a parasztlányokat az 
egyes tárgyak neveire, hogy danolja velük a legújabb magyar 
dalokat, ha győzi türelemmel, hogy megtanítsa rá őket; ha pedig 
ezt el nem éri, lefordítja nekik a magyar szöveget, s a mit nem 
tud ruténül visszaadni, meghagyja magyarul. 

Hátra van még annak kimutatása, minő változtatásokat tett 
a rutén a kölcsönzött magyar szókon. Egy pillantás a felsorolt 
szókra arról győz meg minket, hogy legalább kétharmada változ
tatás nélkül került be a ruténba. Ezen körülményből azt lehet 
következtetni, hogy ez a nagyobbmérvű szókölcsönzés az újabb 
időkben ment végbe. — A magyar szókon tett változtatások a 
következőkben foglalhatók össze: 

1. A magyar ó és ő a dialectusok természetéhez mérten i-vó, 
w-vá, ü-vé változott á t ; pl. biruv, birüv, biriv; cenguv, cengiiv, 
cengiv stb. 

2. A vocalisok harmóniája nem tartozván a szláv nyelvek 
NYELVTUP. KÖZLEMÉNYEK. XYI. "^ 
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hangalaki sajátságaihoz, a rutén sem volt erre tekintettel az átvé
telnél ; pl. kefá, féná, fésá, d'áplüv, engedlaváti stb. 

3. A magyar ö, ő és é helyett szereti a rutén az t-t (w.}; 
pl. ketefik, kivet, rif stb. 

4. Egyes szavakon elkoptat valamit, pl. kösák (kórság); 
másutt meg betold valamit, pl. ársáv (ásó). 

5. A rokon hangzókat néha felcseréli; pl. báráccág, fárác-
cág ; plájbás, jíájbas. 

6. Az e hangzót szereti i-yé (H) (é) erősíteni; pl. céngüv, 
cperká, épen. 

7. Mintetlavati = nyomtatni (rozsot stb.) jócskán elüt a 
magyartól; úgy látszik, hogy nyomtat-hői előbb nimtat lett, s 
ebből azután hangátvetéssel keletkezett mintet. 

8. Egyes esetekben o-ból u lett: bogár-hói bugára; w-ből u : 
csür-hől curj. 

. 9. Az unni ige csak praefixummal: námiaváti fordul elő, 
s azt mutatja, hogy M-ból v lett. Ennek oka a hiatusban keresendő, 
melyet a rutén nyelv nagyon kerül. Efféle példát többet szolgáltat 
a kis-orosz nyelv, a melyhez a rutén is hozzátartozik, pl. Sef-
csenko Tárász egyik költeményében ez áll: I cuzomu návcájtesjá. 

10. Az átvett magyar igetőkhez -avá-fti) vagy -lavá-(ti) 
képző járul, pl. tárdal-avá-ti, enged-lavá-ti. 

Befejezésül még meg kell jegyeznem, hogy a rutén nép
nyelvben a magyar elemek felvétele még folyvást tart s ilyeneket 
évről-évre mind többet lehet benne tapasztalni. 

CSOPEY LÁSZLÓ. 


