
A da lék ok a zü rjén nye lv o ro sz jövevén y szava ih ozzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1985 és 1989 júliusában szovjetunióbeli, közelebbről zürjénföldi tanulmány-
utam alkalmával lehetőségem volt a Sziszola folyó melletti zürjén nyelvjárásokból
szöveganyagat gyűjteni. Vizinga és Kuratovo falvakban a közép-sziszolai, az
ugyancsak a Sziszola partján fekvő Soska faluban pedig a közép-vicsegdai (Sziktivkar
környéki) nyelvjárást tanulmányoztam. A szövegek feldolgozása során - a
magnetofonról való fonematikus lejegyzés, fordítás, a nyelvi, tárgyi, néprajzi
jegyzetapparátus készítésekor - néhány olyan orosz eredetű szóra lettem figyelmes,
amelyekkel érdemes külön is foglalkozni. E szavak etimológiai vizsgálata több okból
is indokoltnak látszik: 1. egyik-másik szó orosz eredete orosz nyelvismeret birtokában
sem mindig nyilvánvaló; 2. egyes jövevényszavakból fontos hangtani, jelentéstani vagy
tárgyi következtetések vonhatók le; 3. bizonyos esetekben a szó orosz eredete a
hanga lak alapján ugyan gyanítható, de ez bizonyításra szorul, mivel vagy ritka, orosz
nyelvjárási szóval van dolgunk, vagy pedig a szó a zürjén nyelvben olyan
deformációkat szenvedett, hogy az orosz eredetivel való azonosítás csupán
nyelvészeti-filológiai búvárkodás útján végezhető el.

1. KVzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcekunmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAska 'negyedliteres üveg, kis pálinkás üveg', vö. (SzrSzIK)
Szkr. éekuska, 1cetu skarqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"xocymxa, -rernep'rxa BHHa' < or. (Dal') (szibériai)

'-leTymKa ''-leTBepTKa BHHa, KocymKa '-leTBepTb mTO$a', '-leTBepyxa, '-leTBepTymKa

''-leTBepTb, '-leTBepTKa, '-leTBepTaH 1I0JlH' (HAoROVICS-GÁLDI, Orosz-magyar
szótár. 1989. továbbiakban: OMSz.) '-leTBepTymKa 'negyedrész'. - A zürjén szó az
orosz gyorsbeszéd-beli rövidüléssei keletkezett '-leTymKa alakból származik. A
zürjénben éetuska > éeku ska hasonulás történt.

2. KV gul'ak 'korhely, részeg(es)' < or. (OMSz.) ryrrsnca 1. 'munkakerülő', 2.
'korhely, részeges'. A szót a zürjén szótárak közül csak a PYCCKO-KOMH cnoaaps

(1966) (továbbiakban: RKSzl.) ismeri. Aszóvégi a-t a kétnyelvű beszélők genitívusz
ragnak foghatták föl, ezért tűnt el a zürjénben,

3. KSZ. kantuziééi- 'Iégnyomást kap (bomba-, aknarobbanáskor)' < or.
KOHTy3HTb 'összezúz', ero KOHTy3HJlO B rOJlOBy 'zúzódást szenvedett a fején',
KOHTy3HH 'zúzódás', B0311ymHaH KOHTy3HH 'légnyomás'. A zürjén szót csak a RKSzl.
ismeri: kontuzit- 'KOHTy3HTb', kontuiija, kontuiiccgm 'KOHTy3HH'. E szótár első
szótagi o-s írásmódja azonban arra utal, hogy nem igazi jövevényszóval, hanem
könyvszóval van dolgunk. Zürjén népnyelvi szónak csupán a KSz. karuuzicc]: alak
tekinthető. Az a-s ejtésmód (akanje) amellett szól, hogy a katonai nyelvből való
átvételről van szó. Vö. még (FOKOS-FuCHS)V apicer, ~piégr, Ud. apicer. FVa"jJiccer,

apiccer 'Offizier' < or. O$Huep ua.; (FOKOS-FuCHS)V saldat, AV so/dat, Ud. saldat,

FV salda·t < or. co nzra-r ua. A szó a -51- képző hozzáadása révén (-itsj,- > -ic!éj,-)vált a
zürjén nyelvben visszaható jelentésűvé .

. 4 . KSz. matajéét- 'bajban van, kínlódik, zsákutcába kerül', vö: (Wied.) matajt-

'erschweren, hindern' matajcéi- 'Bedenken tragen' (FOKOS-FuCHS)V maiajt- 'stören,
hindern, abqualen', (SzrSzIK) Lu. Pecs. Szkr. KSz. matajt- '1I0BeCni LIO 6e3BblXOll-
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RÉDEI KAAOLYrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Horo nonoxeH~R, nocTas~Tb B Tyn~K, 3aTpy~H~Tb Koro-n. B ~eH-n.', Lu.-Le.

P S KS .,"" FV .nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~f' ,ecs. zkr. z. matajcci-, matajcct- OKa3aTbCR B 6e3BblxO~HOHnonoxexaa,

CTaTb B Tyn~K, 3aTpy~H~TbCR'< or. (Dal') HaTaTb' B maXHaTHOH~rpe ~enaTb

HaT J.i BblJ.irp~BaTb ~rpy', HaTaTbCR '6b1Tb HaTyeHy'. Ez a szó nincs meg az
OMSz.-ban és Ozsegov szótárában, feltehetőleg a mai orosz irodalmi és köznyelv
ilyen alakot nem ismer. Az orosz szó csak a sakkjáték szakkifejezéseként fordul elő, a
zürjén igék használati köre ennél jóval szélesebb. De ez az általános jelentéskör is
minden bizonnyal az oroszból származik, jóllehet az orosz nyelvjárásokból nem
tudjuk kimutatni. Erre utal az orosz igék alapszava (HaT), melynek a következő

jelentései vannak: (ÓMSz. ) (sakk) 'matt', (Dal') (B maXHaTHOH~rpe )'npo~rpblm, KOHeu

~rpbl, xpaaaee , r~6enbHoe no.noxe+rae , 6e~a ~ KOHeu' Az or. HaT ezen bővült

jelentésében átkerült a zürjén nyelvbe: (FOKOS-FuCHS)V Ud. mal 'Not, Leid,
Kummer, Unglück, Mísgeschick', V matgzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvont 'in Not geraten' (IÚLlMA: MSFOu. 29:
81).

S. KSz. matka 'nagy hosszú tutaj' < or. (Cnoaapi, pyCCK~X rOBopOB Cpezi-

Hero Ypana 1971) matka '6onbmoH nnoT', (CnoBapb pyCCK~X rOBopoB HOBO-

C~6J.ipcKOH06naCTJ.i. 1979) HaT, HaTa, HaTKa '60nbmOH nnOT'.

6. KV pet 'erik 'zsákszövet', vö. (SzrSzIK) FV Vm. pet 'erik 'cycnoH nRTepHK'

< or. (OMSz.) nRTepHK 1. 'öt egységból álló mérték', 2. 'öt darabból álló tárgy',
(Dal') nsrrepax 'HJ.iTKa ~nH aepeaxa nsrrepax , nRT~pRaHaR'. A zürj. pererik

'zsákszövet' jelentése azon alapulhat, hogy a szövéshez ötös szálat használtak (vö.
Dal') .LKJIHGFEDCBA

K O M ' ,

.7. KSz. skgmiéajt- 'marhákat gondoz' < or. (Dal') CKOTHH~aTb '6b1~b CKOTH~-
(Cnoaaps pyCCKJ.iXrOBopOB HOBOCJ.i6~pCKO~I.06JlacT~. 1979) CKOTH~~aTb

'pa60TaTb CKOTH~KOH'.

8. KSz. épil'onok 'egymás után kötözött tutaj sor'. Nyilvánvalóan orosz
jövevényszó, de az átadó nyelvi formát nem ismerjük. Vö. mégis (Dal')
mnJ.inb 'CTOR~J.iHBOpOT, ~nR nO~beHa RKOpR ~ ~pyrHx TRxeCTeH, ~nR BepnOBKJ.i,

cxo~y c HenJ.i', (OMSz.) mnJ.inb 1. 'hosszú szeg', 2. 'csúcs, hegy; csúcsos tető', 3.

'(haj) (horgony)csörlő'.

9. KV ub!i'it- 'ráviszi a szíve, hogy valamit megtegyen, vö. (FOKOS-FuCHS)V
ubel'it- 'es übers Herz bringen; sich entschliesen', (SzrSzIK) FSz. Vm. AV Szkr. KSz.
Ud. ubglit-, 1 FV ubel'it-, Le. ubol'it- 'pacme~p~TbCR, He noxane-n, , ~aTb' < Or.
(Dal') y6onéTb, y6óneTb 'CH~nOBaTbCR, cxanar-sca, COCTpa~aR nOHO~b' .

10. vagzal 'pályaudvar', vö. (KOHJ.i-KYCCKHHc.noaapt, . 1961) vokzal ua. < or.
BOK3an ua. Az a-s ejtésmód arra utal, hogy nem népi, hanem irodalmi és köznyelvből

való átvétellel van dolgunk. L. még a 3. sz. alatt mondottakat.
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