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Peremszókincsünk orosz elemei 

A z idegen eredetű szavaknak két rétegét szoktuk megkülönböztetni: 
a) a nyelvben már teljes polgárjogot nyert jövevényszók és 6j a megmaradásért 
küzdő idegen szavak csoportját. Gyakorlatilag igen nehéz e két csoportot el
különíteni egymástól, mivel az idegen eredetű szavak csoportján belül is nagy 
különbségek vannak az egyes szavak elterjedtségét és használatának gyakori
ságát illetően. A hagyományos felosztásból— okkal vagy véletlenül — kima
rad egy harmadik réteg: azok az idegen szavak, amelyek ugyan nem épülnek be 
az átvevő nyelv szókészletébe, a nyelvközösség tagjai — néha annak csak bi
zonyos rétegei — azonban passzívan ismerik, esetenként pedig használják is 
őket. 

Több tucat azoknak az orosz szavaknak a száma*, amelyek a második vi
lágháború során váltak ismertté a magyar nyelvterületen. Dolgozatunkban 
közel száz lexikai egységet elemzünk — olyan informánsok adatait, akik nem 
tanultak idegen nyelveket, soha nem éltek idegen nyelvi környezetben. Elem
zésünkből természetesen kimaradtak a mozgalmi nyelv (WjgWAr, mgmeWA:, 
jzfa&aMoWjfa stb.) és a szakszókincs (fz^wf»y/&, /wf%yf&, jzoy/ef, W/zoz stb.) 
elemei, amelyek az elmúlt harminc év folyamán — vagy már jóval korábban 
kerültek a magyar nyelvbe. Meglepő, bár lélektanilag megmagyarázható, hogy 
néhány rövid hét elég volt ilyen sok orosz szó megismerésére, átvételére, s ma, 
több mint negyed századdal később, ezek a szavak még élnek az adatközlők 
emlékezetében, ha itt-ott megfakultak is. A z adatközlők — ötven éven felüli 
nők Debrecen környékéről —valamennyien az í-ző nyelvjárást beszélik. 

Szólaljanak meg maguk a szavak. A magyar kiejtésnek megfelelően kö
zöljük őket: az a betű az illabiális magyar a hangot, az d rövid a hangot jelöl. 
A hangsúly minden szóban az első szótagon van. 

Igen tanulságos, valósággal lenyűgöző dolog a harmincöt évvel ezelőtti 
körülmények rekonstruálása a rendelkezésünkre álló orosz szavak segít
ségével. 

A z évszakokat jelölő szavak csoportjából csupán egyetlen szót ismert va
lamennyi informáns: z/ma 'hideg van'. A front október végén, november ele
jén vonult át a környéken. A zfma szó eredeti jelentését (tél) egyetlen adatközlő 
sem tudta: „Még nem vót tél, csak hideg vót. Sokszor hallottuk, hogy mon-
gyák: zmm-z/ma..." A zw?%mW szó hasonlóságát többen említették. 

i ERDŐDi JÓZSEF: Orosz eredetű szavainkhoz. MNy. XLV, 95—6. 

„MAGYAR NYELVJÁRÁSOK" A KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVE 
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A vizsgált szavaknak körülbelül egyötöde magára az emberre f cM/aWA^ 
vonatkozik. A férfiakat jelölő szavak természetesen a katonaság, a hadsereg 
szavai, s úgy állnak szemben a nőkre, a gyermekekre vonatkozó szavak cso
portjával, mint ahogyan az embereket szeretteiktől, otthonuktól elválasztó há
ború mindig szemben állt a békével: komaMa'o, azokzaf, a/zcfr, &%y?#aM, gmeraf, 
ma/or, /ffyWf%/, Wrj/#.y/f%W. A nőket és a gyermekeket jelölő szavak a meg
hitt emberi kapcsolatok, az otthon, a család szavai: momocs&a, mam&a, jzfan 
műmÁra, W6wjA;a, zjgMa, ẑ g»A:a, gyevw^a, ̂zejzrra, 6arf'zj?zya, 7r/apec. (Az adat
közlők közül senki sem ismerte az apa, nagyapa, /&/, /zw, W y szavak orosz 
ekvivalenseit.) 

Külön csoportot alkotnak az üdvözlést, köszönetnyilvánítást, általában a 
pozitív irányultságot kifejező szavak: aVwzfwfyg, a*oW vecjgr, </ajzw^Myz/a, 
7rye6q/fza, Araraw, a*o/)re, pa^z/6a, (/a-̂ a, A:ŵ á/, /crâ z/vw/. Talán itt említendők 
meg a következő szavak is: /ry/cjevo, JzfcAÍPz, jzagvffz, 6oz^emq/. 'Mindig este 
jöttek.. /: innen van, hogy az adatközlők nem ismerik az orosz yo rfggg/r, 
yo Mapof kifejezéseket. ,,A libát elduktam a kemencébe, nekik ety kis aluttejet 
attam kenyírrel. Ojan jóízűen ettík, közbe meg csak bólongattak, hogy &wa%f 
meg ̂ ajz/6a. Én meg sírni kesztem, mer eszembe jutott Sanyi hjam, az is katona 
vót, tán attúl is eldukták a húst..."... „Tettünk a kancsóba ety pár szál no
vemberi rózsát, oszt bevittük. Teccet is az öreg felkezű majornak, monta, hogy 
kraazn*//." 

Találunk káromkodásokat, negatív irányultságot kifejező szavakat is: 
a*wra"&, zgyz ff cjorr, za6mA „Ez a Rózsi mindig csak ászt hajtotta, hogy addig 
nem hal éhen, míg másnak van mit enni, mer megy, oszt zaW/, hogy neki is 
legyík." 

A népek, nemzetiségek orosz nevei közül a következők váltak ismertté: 
germűMJzA;/, frywMec&/, fMagyarjz&z, W»ggrjztf, ramaMy, romw&zjz&f, régebbről 
pedig a rwjz^f szó. 

A társadalom ideológiai—politikai szférájából valók a következő szavak: 
Mrzjw/, W a & , Wr/z^Mya, /Wjzffa/ „A búrzsújt montuk rígebben is. Olyan 
ember vót, aki mindent összeharácsolt magának, de ennek akkor m á n vígé 
vót." 

A z állatnevek közül három lett közismert: ko»X, .szoWca, karova. „A lo
vakat úgy állították meg, hogy /v«-/vw/" 

Jelentős az étel- és italnevek száma (kb. 2 0 % ) : k/e6a, &arfoj&a, kapwazfa, 
Aarcja, Aa/wj/ra, zffr, fza/o^MMaj, /a/ca, 7w^ voa*f, cjá^a, TMa/a&w, vma, vor/ra. 
„Minden nap nagy üstbe fősztík a levest. Raktak bele sok kolompírt, úgy mon-
ták neki, hogy &ar/acr&a, vagy mi a fene, meg ekkora nagy darab szalonnákat, 
hagymát meg káposztát." 

A katonaság bevonta a munkába a helybeli lakosságot is. A nők burgonyát 
tisztítottak („hittak bennünket krumpli hámozni"), kenyeret sütöttek. A z orosz 
nyelvű utasítások, felszólítások gyakran már két vagy több elemű, mondat ér
tékű szerkezetek, elég ritkán találunk közöttük egyedül álló szavakat (pl. 
azf<%//): z'&yz' azzá/a, # X jzzWa% fov^nj, dava/ r o W , /%%?# r a W a , j?aj/V doma, 
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MW j?q/gyom. 
A z orosznak hitt, de nem orosz eredetű szavak az ukrán és a román kato

nák jelenlétére utalnak: k/opec (fiú, kisfiú), jwmo/z (lassan), ny/ma (nincs); 
/qp^ye (román: /ű^fe 'tej'), y&szfg (román: ^ ^ 'van'). A wwjc^wrw TMWMW^cjw 
(román: «w sfz'w mmáMgsrg 'nem tudok románul') kifejezés tulajdonképpen a 
M^epoMygyM^porw^zÁ:/ román párja. 

H a az orosz szónak a magyarban van hasonló hangzású és jelentésű ekvi
valense, akkor az adatközlők általában a magyar alakot említik mint orosz 
szót: &%%%f6my—&ap/Ai», gangm/zj—ge/zera/, mama—wamAra, mamocs&a, ro-
W — r a W a , ra6of, Jza/o»7%z—^za/o, ga/w^a—Wzw&a, /r^po^z^a—A;j/)wjz^ 
Árapwjz/a. 

Olykor mulatságos félreértésekre, félremagyarázásokra is sor került: 
JCywwzM, Abc/W „Egyed a kosztot!" jűrnym/ „Nyissátok ki a kaput!" 

„összetört (egy orosz katona alatt a szék)!", c<Wa/» „Szódát (mosószert) kér.", 
wacw „Egy csésze kell neki". „Vót ety szíp prémes kabátom, ot vót a fogason. 
Nízi a major, oszt aszongya, hogy ^ar/z^ya. É n meg mutatom neki, hogy 
nincs nekem, csak ez az ócska patentharisnyám, m á n ez is tiszta juk." 

Fonetikai megformáltság tekintetében az átvett orosz szavak igen hete
rogének: &#/%%%?, W f Y W , x^mjJ, &ar<W, karoj, M^e/ram^ Mya^aroj, Myg^ara^ 
stb.; ma/aW, ma/aAcw, yM6f/dA:w/ ̂ zoWAra, co&f&a, jzoWÁc; /?(/á̂  ̂ f/á; cj^z/, c%f-
^za/ ra6o^a, ro6ofa, rd6o^, r d W , ro^o^; ̂ ar/zjMyj, 6drfzj»ya, Wr/jM^a; q/zc/r, 
q/zc/r, q^cgr; gyevw^a, gygvwc^a, gyevojka; pĵ zf'6a, j?djzf'6a, ^a^zf'6o, jz/?a-
jzf'va; (/a^zW^Myz/o, (/â zvfŴ 7iy//ű, (fa^zvfW^Myz; űfmjz^w^/, <&wzfwfye, &ű^z-
^o^f'; v/Mű, v W ; w%&7, vo^f, vá(/ó, v W w ; 9ZM(/d/, szza/a; fgyof, fg^w^/ Arűr̂ ojAiű, 
Á%zr/wjA;67, &%zrfo&?W, A;ar^c^ű; A:a/?w^z^, /ro/?ŵ zr; ̂ zJ(fj/, Jzo/Wdf; 6/a, ^ ; 
^?Wf, j7Ój/f'; &#rova, /corovj; ZffyzM6ÍM̂  ZfYymáMr, /q/^m^w/; &zwz/, (/óvó/, űfavq// 
Me6ű, Ar/gM, fowzr&y, (aWrf'j; zd/?ra, zűw^a; /co»y/, &#»yg, /co»yec; ̂ o6rf vg-
cjgr, (Wra vgc^er, ̂ o6/"g v/cjgr; /?r«, /7rr; /cíqpcz, /r/â ci, A:/aj7gc, A;/ppgc stb. 
A szavak sokalakúságának okait egyfelől az átadó nyelv, másfelől az átvevő 
nyelv sajátosságaiban s a kettő különbségeiben kell keresnünk. 

A z orosz hangsúly — a magyartól eltérően — nem kötött és nem állandó: 
a szó alaktani megváltozásakor — pl. ragozás, fokozás alkalmával — vál
toztatja a helyét. Beszéd közben egy-egy szót csak akkor lehet felismerni, ha 
helyesen hangsúlyozzák. A hangsúlyváltozás viszont szinte minden esetben 
befolyásolja, módosítja a szótő vagy a ragok hangalakját: ez a hangsúly- és 
hangváltakozás (esetváltozás, ill. a nemek szerinti változás) az egyik oka annak, 
hogy az átvett szavak a magyarban több alakban is előfordulnak, pl.: w W , 
vza/w; &#roj, &#nz%f; &)6rz vecjfr, &»6re-*űW)re vecser stb. 

A magyarban nincs meg az orosz o hang, mely hangsúlyos helyzetben wb 
színezetű, hangsúlytalan helyzetben viszont rövid d. A hangsúlyos orosz o igen 
gyakran w alakban jelenik meg a magyarban: f'gywj, m#Mc%, A#rf%sÁ#, iWw. 
M é g nagyobb ingadozás tapasztalható a hangsúlytalan orosz o és a (kiejtés
ben mindkettő rövid ó) magyarítása terén: leggyakrabban az illabiális a, néha 
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a hosszú d vagy a rövid o helyettesíti, ill. igen ritkán az eredeti hang szerepel 
a szavakban: korasó, kórdsó, kór ásó, nyekarosó; maloku, m a W k u stb. A hang
súlyos orosz a is lehet magyar a vagy o; davaj, davoj, szuda, sztori — egyéb
ként hosszú a; babuska, szoWka, szódát, szuddj, lityindnd. 

A z orosz mássalhangzók közül tizenötnek két változata van: egy kemény 
és egy lágy változat (önálló fonémák). A kiejtésbeli különbséget az okozza, 
hogy a lágy változat képzése során a nyelvhát középső része kissé felduzzad a 
szájpadlás felé, ami a hangnak y-s mellékszínezetet ad. A lágy mássalhangzók 
képzése kezdetben meghaladja egy átlagos magyar nyelvtanuló képességeit, az 
azonban kétségtelen, hogy az emberek többsége már első hallásra meg tudja 
különböztetni a lágy orosz hangot a megfelelő magyar hangtól. Vizsgálati 
anyagunkban a y-s mellékszínezet — amennyiben nem (y és gy hangokról van 
szó — önálló y hangban realizálódik (valahol a szóban, de ritkán a megfelelő 
mássalhangzó után, ahol várható lenne a y megjelenése): cioaa—azudá/, 
BoceMB—vq/?zem, »%%&—/%/át. A lágyulás egyébként átcsúszhat másik mással
hangzóra is: paőo/MaTB—rabofyi. 

A szavak végén a lágy orosz f' a magyarban rendszerint kemény marad: 
jesz^ pijáf, seszr, gyeszir. 

A z oroszra jellemző, hogy a szóvégi zöngés mássalhangzók zöngétlened
nek. A lityinánd, társlityinán^, kuságy szavakban éppen ellenkező tendencia 
figyelhető meg, azaz az eredeti f-f hang zöngésedért. 

A mássalhangzótorlódást a magyar igyekszik kiküszöbölni, különösen a 
szavak elején: (zXra(v)jzf(v)w(j)fyg, (sz)/%cj&f, (sz)/%Mz;'&z. 

A z anyagnevek többségét birtokos esetben (genitívusz partitívusz) vették 
át az oroszból: &/e&z, cjd/a, vmo, vo^// esetleg a többes számú alakban: /o/ca. 

A múlt időben álló orosz igék: %y%wM, /coMa/f, aaőpayz stb. a magyar fül 
számára jelen idejű, egyes szám 3. személyű igealakoknak tűnnek: &%%#, &<%%#, 
za6m/ stb. E tőhöz járul a főnévi igenév képzője: &%%#»/, za6m/Mz stb. A fel
szólító m ó d jele igen gyakran az oroszban is ;/; cmow, K^w/oő, talán ezért is volt 
könnyű megérteni az orosz nyelvű felszólításokat: &%%%/, Myekwwí/, ẑfq/, 
Áro^a/ stb. 

Egy-két továbbképzett igealakkal is találkozunk: g/pas#zMf 'megszökik, 
ellóg', a Mowvzw 'indulj, elindultak, elmentek' igéből. Hasonló a afavo/oz/M ige is. 

Külön érdekesség az a ritmo-melodikai párhuzam (hangsúly és szótag
szám szerinti kiegyenlítődés), mely az orosz kifejezések és magyar ekvivalen
seik között kimutatható. Ez a jelenség különösen akkor érzékelhető, ha az in-
formánsokkal magyarra fordíttatjuk az orosz kifejezéseket: &zwz//&fwz/ 'gye
rünk/gyerünk', 6fjjzW,Wűf%y//a 'isten/megáldja', 'viszont/látásra, /%#////%%?# 
'eredj/eredj', /Wf'/ao#%z 'eredj/haza', f&y//jzz&&z 'gyere/ide', &#/YW/&araKf 
'nagyon jó/nagyon jó', /%Mz#a 'köszönöm', (/rojzrwryf 'jó napot, szervusztok' 
stb. 

Talán nem tévedünk, ha néhány orosz szó hangalakjában magyar tájnyelvi 
hatást keresünk: J z o W f — j z ó a % q/zcér—q/zcír, c.M&zvé&—c^f/avíA:. 

A szóátvétel gyakran jelentésváltozással jár együtt. Olykor ez a szemanti-
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kai változás minimális: <&"asz/wfyf 'jó napot' (talán nincs is megfelelő szavunk 
az orosz ac^aec/MgyiwMe szó lefordítására), zse^a 'asszony', z/?Ma 'hideg'. 
Máskor viszont a jelentésváltozás lényegesebb: ma^ma 'vonat, bicikli', 6wrzjw/ 
'zsugori, harácsoló', m6o/a 'kényszermunka'. 

írott orosz nyelvű szöveg olvasására a háború idején a magyaroknak nem
igen volt alkalmuk. Arról tehát, hogy az orosz betűk, az írott orosz szavak fel
ismerése, megfejtése hogyan történt, szinte semmi bizonyosat n em tudunk. 
Egyetlen eset áll rendelkezésünkre: két tisztet elszállásoltak egy parasztházban, 
s a kapura kiragasztottak egy cédulát: 2 Od>#ZfEA4. Szinte minden arra járó ; 
magyar e] tudta olvasni a szöveget: „két oficera". 

Egy nyelv idegen eredetű szavainak összegyűjtése szinte lehetetlen, hi
szen a nyelvközösség jelentős része még a leggyakrabban előforduló idegen 
szavakat sem érti. A passzívan élő idegen szavak összegyűjtése során még ke
vésbé törekedhetünk teljességre. Egy-egy idegen szót egyes közösségek, egyé
nek értenek, és bizonyos szituációkban használnak, mások nem. így van ez 
peremszókincsünk orosz elemeivel is. 

A z általunk vizsgált szavakat összevetettük dunántúli és észak-magyaror
szági informánsok adataival — az eltérés minimális volt. Tudjuk, hogy az itt 
felsorolt orosz szavak nem mind a háború idején váltak ismertté mindenki szá
mára, s nem is merítettük ki az összes lehetőséget. Csupán szerettünk volna 
hozzájárulni a harminc évvel ezelőtt elkezdett gyűjtőmunkához. 

LÉVAI BÉLA 

PyCCKHe 3JI6MeHTLI BGHrepCKOH nepH^epHMHOH JI6KCHKH 

Tpa#HUHOHHoe aeaeHHe cjioB HHoerpaHHoro npoHcxoacaeEHa ne oxBaTBisaer 
onpeaejieHHLiM nnacT jieKCHiecKEX ea«HEii, a HMCEHO — re HHocrpaHH&ie cjiosa, 
KOToptie, npas^a, ne BKjnonaioTca opraimHecKH B cjiosapHBiH cocras sauMCTByio-
mero %3LiKa, Ho HSBecTHti naccHBHO MjienaM astiKOBOM oőmnocTH n npn cjiyqae 
ynoTpeŐJiaioTCM HMM. Tex pyccKMX cjios, xoropLie crajm HSBecTHBi Ha BCHrepcKOM 
M3LIKOBOH TeppHTOpHH BO BpCMM BTOpOH MMpOBOH BOMHBI, HaCHHTbIBaeTC3 H6CKOJIB-
Ko aecHTKOB. B HacToaineÉ paőoTe aHajiHsnpyeTca oxojio cra pyccKHx jieKCHnec-
KHX e^HHHn, — aaHHtie HH^opMaHTOB, )KHTejieH oKpecTHocTeH ropo^a ^eőpen^ena, 
rjiaBHtiM oőpasoM cena Moaca. CraTLM MBJiaeTca npo^ojiacenneM ron coőnpa-
TejiLHOH paőoTLi, o KOTopoM Moace(|) 3H^pe^H cooőiiniji TpM^HaTh jieT TOMy nasa^ 
Ha cTpaHHuax acypnajia «Maai»ap Hejisep». 

B. JIEBAM 

143 




