
Széljegyzetek a zűrjén személynevek és névadás kérdéséhez 

A zűrjén személynevek kialakulását, a névadás történetét és az ezzel 
összefüggő kérdéseket nyelvész vagy etnológus eddig alig fogta vallatóra. 
Nyilvánvaló, hogy a probléma sokrétű, ugyanakkor pedig hasznos tanulsá
gokkal kecsegtet. A vizsgálódást azonban a felderítő adatgyűjtögetós végezte
kor — elsősorban történeti vonatkozásban — nagy akadályok torpantják meg. 

I. A kérdés történeti kiindulópontja 
A zűrjén személynevek legősibb — ós ezért talán legérdekesebb — réte

gének a kereszténység felvétele előtt használatos neveket kell tar tanunk. 
Tudjuk, hogy Permi István püspök térítő tevékenységének megindulása, 
majd a kereszténység elterjedése folytán a XIV. századtól kezdve a zürjénség 
körében is meghonosodtak a különféle eredetű keresztény orosz nevek. Az is 
nyilvánvaló, hogy ezek hosszabb-rövidebb idő múltán, céltudatos erőszak 
közreműködésével vagy békés úton a feledésbe hátrál tat ták a hajdani zűrjén 
személyneveket, annyival inkább, mert azok egy korábbi, immár a múltba 
enyésző társadalmi rendnek és szellemi műveltségnek, az üldözött pogányság-
nak voltak a tartozékai. A későbbi századok során az egyházi szerveken kívül 
a mindinkább kiterebélyesedő orosz államigazgatás is erőteljesen közreműköd
hetet t az orosz személynevek (kereszt- és családnevek) terjesztésében és meg
gyökereztetésében . 

A zűrjén személynevek legősibb rétegének vizsgálata sok érdekességet 
tá rha t fel. Annyi azonban bizonyos, hogy egyelőre a legtöbb nehézséget is 
jelenti, s ami nagyobb baj: a legsúlyosabb nehézséget — az adatok munkát 
gátoló ritkaságát és hozzáférhetetlenségét. Az általunk ismert korai zűrjén 
nyelvemlékek már csak egyházi rendeltetésük miatt sem rejtenek zűrjén 
személyneveket. A kérdéses korból tehát nincs értékesíthető írásos forrásunk. 
Egyedül a szájhagyományos népi költészetnek a régiséget valamelyest rögzítő 
adataira vagyunk utalva, s ha szűken is, a folklórtól mégis kaphatunk valamit. 
A zűrjén népmondák egy része éppen a XIV—XV. századra, a kereszténység 
elterjesztésének idejére vezethető vissza, s a népi emlékezet az új ós a régi 
hit, egy új és egy régi világ, nagy erejű hősök vagy varázslók és másféle 
emberek összecsapásairól tud. Ezekben a népmondákban bukkannak elő Zuh, 
Tunnir-Jak, Jirkap,1 Pam nevei.2 A Vicsegda menti Madzsa faluban ma is él 

1 Vö. TI/iecoecKUü 0. B. : KOMH MOHAT>HC, cbbuiaHKbiB-bíic ßa nocriOBHuaíic. CbiKTbiBKap, 
1956. 150. lap.. 

2Vö. OnepKH no HCTopHH KOMH ACCP, I. kötet. CbiKTbiBi<ap, 1955. 40. lap. 
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Jurica története (magam is több változatát jegyezhettem fel). A nevek mö
gött egy-egy rég elporladt pogány ,,aßa", nemzetségfő, zűrjén főember rej
tőzhet, akik a magyar Koppány és Vata távoli rokonaiként küzdhettek az 
új hi t és az új uralom ellen (Pam alakját a )Kumue Cmecßam TJepMCKoeo is 
hitelesíti3), hogy népük költészete évszázadok múlva a változtatások kusza 
szövevényén á t hősnek, varázslónak vagy rablóvezérnek tartsa őket. 

Pillanatnyilag azonban az említett népmondákról inkább csak tudunk, 
mintsem ismernők őket. FOKOS DÁVID és WICHMANN Y R J Ö hatalmas gyűjte
ményeiben alig találunk történeti mondákat; a két tudós ezzel a r i tka 
műfajjal ri tkán találkozhatott gyűjtő munkája során.4 Az egyetlen tekinté
lyesebb zűrjén népmondagyűjtés, DÓRONYIN anyaga5 mindmáig kiadatlan 
kéziratköteg, a tudományos kutatás számára szinte hozzáférhetetlen. Egy
két irodalmi vagy történeti igénnyel írt népmondafeldolgozás, amilyen pl. 
LEBBGYEV M. N. naiv, pravoszláv egyházi célzatú és ahistorikus könyvecskéje 
(M. H. J l e ö e a e B - b : Köpmh-Ama—)KeA^3Hbiü Ceeuoph. 3bipnHCKoe npe-
Aame. H3AaHHe A'. A. LJeMÖept. ycTbCbicoJibCía., 1910.), a tudomány számára 
hasznavehetetlen. Adatok tehát úgyszólván alig állnak rendelkezésünkre a 
jelzett kérdés vizsgálatához, ezért az említett ősi nevek talányosak marad
nak, megfejtésükre egyelőre nem vállalkozhatunk. 

II. A mai zűrjén névadás kérdései 

A zűrjén személynevek vizsgálatában leginkább a mai nyelvi adatokra, 
a jelenleg is használatos zűrjén nevek tanúságára kell támaszkodnunk. Ezek 
népnyelvi alakok, s mint ilyenek kerülnek be a zűrjén irodalmi nyelvbe, néha 
a formálódás nehézségeivel birkózó zűrjén köznyelvbe is.6 

A mai zűrjén névhasználatra sajátos kettősség jellemző. 

1. A zűrjén nemzetiségű szovjet állampolgár három névvel jelöli meg 
magát hivatali, állami viszonylatban: családi, atyai és utónévvel (tehát pél
dául Popov, Pjotr Pavlovics vagy Popova, Tamara Ivanovna), akárcsak az orosz 
nemzetiségűek. Ennek oka részben az évszázadokon át érvényesülő orosz 
nyelvi és szokásjogi hatás, részben az, hogy a Komi ASZSZK-ban, mint az 
OSZSZSZK államigazgatási egységében, a hivatali nyelv az orosz, és ennek 
megfelelően a zűrjén állampolgár is orosz módon nevezi meg magát. 

2. Ugyanakkor a zűrjének jó része használja (többnyire a magánélet
ben, nem hivatali érintkezésben) a maga (rendszerint orosz eredetű) zűrjén 
elnevezését. Kivételt csak azok a helységek képeznek, amelyeknek zűrjén 

3 Uo. Vö. FOKOS: KSz. XII, 254 (jegyzet). 
4 Magara is hiába faggattam számos, jó emlékezetű és közlékeny zűrjén öreg

embert — Madzsa, Pezmog és Kortkerosz falvak kivételével nem tudtak népmondát 
közölni. Félő, hogy az egyébként is ritka műfajt szinte teljesen kipusztultnak kell 
tartanunk. 

5 TeKCTbi npeflaHHÖ, 3anncaHHbix n . V. ^OPOHHHHM. HayqHbiö $OHA KOMH ({mjinajia 
AH CCCP, MaTepHajibi no HCTOPHH KOMH ACCP, TeTpa«b I, HHB. N° 316 (CbiKTbiBKap). 

6 Zürjénen (LITKIN V. I. terminológiájához igazodva) jelen esetben a mai Komi 
ASZSZK lakosságát és nyelvüket, továbbá a velük többé-kevésbé szorosan kapcso
latos nyelvjárásokat értem (pl. a kolai, kanyini, Narjan-Mar környéki és az Ob menti 
zűrjén településeket és nyelvjárásaikat), s nem gondolok a permi (permják) és keleti
permi (jazvai) zürjénségre. 

9 Nyelvtudományi Közlemények LXII I . 2. 
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lakossága eloroszosodóban van (elszamojédosodásról szinte alig tudunk). 
Ilyen faluban csupán a föntebbi orosz névadás használatos. Erre a sajátos 
zűrjén névadásra s különféle módozataira alább visszatérek. 

III. Mai zűrjén családnevek 

A mai zűrjén családnevek vizsgálatakor eredetüket tekintve két fő 
családnévtípust különböztethetünk meg. 

1. Orosz vagy orosz eredetű családnevek 
Általánosan elterjedt orosz családnevek pl. Tlonoe, Cudopoe, MuxaÜAoe, 

0ëdopoe stb., jóllehet közülük nem egy (pl. az utóbb felsorolt kettő) hang
testével nem idomult az átvevő zűrjén nyelvhez (a zürjénben köztudomás 
szerint x vagy 0 fonéma nem volt, csak a legutóbbi évtizedekben kezd meg
gyökerezni a zűrjén hangállományban az erős orosz nyelvi hatások követ
keztében7). Találkozunk olyan családnevekkel is, amelyek orosz eredetűek, 
de hangalakilag igazodtak a zűrjén nyelvhez. Ilyen pl. az elterjedt ílodopoe 
családnév (az orosz 0edopoe-bó\, f > p hangcserével). 

2. Z ű r j é n e r e d e t ű c s a l á d n e v e k 
Az orosz vagy orosz eredetű nevek mellett a mai zűrjén családnevek 

jó részében zűrjén (vagy eloroszosodott hangalakú, zűrjén eredetű) elneve
zésekre ismerhetünk. Közismertek az olyan zűrjén családnevek, mint PoH.ee y 
Kanee, Kbinee, JJbtwpoe, Hzbtopoe stb. Mindezek orosz családnévképzővel ellá
to t t zűrjén szavak (poH 'orosz', KdHb 'macska' ,KUHb 'sarkiróka' ,Abiwp: Abi 
'csont' + wp 'fej', usbWp: W J ' k ő ' -j- mp 'fej'). A nyelvészeti szakirodalom
ban, elsősorban FOKOS DÁVID hatalmas szótárában8 számos ide vonható 
adatot találunk. Néhányat példaképpen felsorolunk. 
dzi^dzov, zizov V. (Familienname in Syktyvkar) (vgl. d%idz) [FWb. I, 167b]. 

Vö. KPC9 OMCblMCd 'cTpH>K'. 
gij'sov V. (Familienname in der Kercomjaer Wolost). (? Vgl. git's.) [FWb. I, 

245b]. Vö. FWb. I, 252b: git's V., Le., Pr. Kapacb; Karausche. — A két 
szót a magam részéről összetartozónak gondolom. FOKOS valószínűleg a 
családnév első szótagbeli i-je miat t keresi kérdőjelesen a név kapcsolatát 
a git's főnévvel. Ezt a nehézséget egy orosz helyesírási szabály érvényesü
lésével magyarázom és tartom* kiküszöbölhetőnek: az oroszban ugyanis a 
2 betű után u nem írható, hanem helyette ü-nek kell következnie, ezért 
orosz betűkkel a név írásmódja csak Fwïèe lehet és lehetett. Az orosz 
helyesírás megkövetelte írott alak (esetleg a névadás indítékának, nyel
vileg: az alapszó jelentésének elhomályosodásával) pedig könnyen ejtett 
alakká honosodhatott az illető családban, illetve zűrjén környezetben. 
A családnév alapja tehát állatnév, ami egészen közönséges a zűrjén nevek 
rendszerében (lásd a föntebbi két példát: Käme, KblH.ee, valamint alább 
további hasonló neveket). 

7 Vö. VÁSZOLYI: NyK. LXII, 369. 
8 D. B. FOKOS-FUCHS : Syrjänisches Wörterbuch I—II. Budapest, 1959. Rövidí

tése a továbbiakban: FWb. 
9 KOMH-pyCCKHH CJIOBapb. CblKTblBKap, 1948. 
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i{t'setkin Lu. M êTKHH (Familienname in Nosuï, an der Luza) [FWb. I, 289a]. 
Vö. FWb. I, 288a: ißet V., VU., Sz., Lu., Le., Vm. klein; FWb. I, 289a: 
i^t'set'ik V., Vm. sehr klein. 

iz-jurov V. I43T>iopoB (Familienname in der KopTKepoccK. BOJI.) [FWb. I, 
290a]. 

kanev Vm. (Familienname meines Gewährsmannes Iwan Larionovic Kanev 
aus dem Dorfe koni am rechten Ufer des Flusses Vym) [FWb. I, 362a]. 
Vö. FWb. I, 362a: kanov Sz. (Familienname in der BjiaroBemeHCK. BOJI.). 
A két családnevet közös eredetűnek tar tom és csupán alakváltozatoknak 
tekintem őket. Mindkettő a zj. kan 'macska' szóból adódik, amelyhez orosz 
családnévképzőt fűztek. I t t is nyilván az orosz betűs írásos alakok magya
rázzák az -ov ^-ev eltérést: az egyik esetben Kánee, a másikban pedig 
Kanëe lehetett az írásmód (az utóbbi alakot nyilván orosz analógiára, 
nem az első szótagon hangsúlyozták, s ezért lett a hangsúlyos magán
hangzó] ú képző írásmódja -ov). Magam a kanov alakkal eddig nem talál
koztam, a kanev családnévvel annál többet. Ez utóbbit a következő helysé
gekből jegyeztem fel: Sziktivkar; Madzsa, Pezmog és Kortkerosz falvak 
a Vicsegda mentén; Pecsora város és Oskurja falu a Pecsora folyó mentén. 
A családnév a legáltalánosabban használtak egyike a zűrjének körében. 

kusmanov S. (Familienname in der BomHHCK. BOJI.) (Von kulman.) [FWb. I, 
511b]. Vö. KPC: KyiüMüH 'pe/j,bKa'. 

kuz-bezov V., Sz. Ky3b6o>KeB (Familienname) (V. und an der Sysola in der 
BjiaroBemeHCK. BOJI. ). — Vgl. kuz-bez [FWb. I, 518a]. Vö. FWb. I, 517b: 
kuz-bez Vm. Eidechse; kuz-beza V. Ud. einen langen Schwanz habend. — 
A név zűrjén eredete kétségtelen, nem egyértelműen. világos azonban a 
névadás indítéka. A kuz-bez szószerkezetnek van még egy jelentése, azon
ban ez tudomásom szerint csak a Kanyin félszigeten és a Mezeny—Pinyega 
vidékén ismeretes, ahol a kuz-bez vagy kuz-beza jelentése 'Wölf. Ezeken a 
vidékeken a kuz-bez(a) megnevezés t a b u s z ó , és a réntenyésztő zűr
jének kártékony ellenségét, a farkast jelöli. Az állatnak ezzel a megnevezé
sével azonban sehol másutt nem találkoztam, illetve a toportyánféregnek 
ezen elnevezése másutt nem ismeretes. 

kuz-ivanov Sz. Ky3HBaH0B (Familienname in der BmibropTCK. BOJI.). Vgl. 
kuz ivan. [FWb. I, 290a]. Vö. FWb. I, 517b: kuz ivanV. Waldgeist, Teufel. 

kuz-kokovY. Ky3bK0K0B (Familienname in Syktyvkar). Vgl. kuz-koka [FWb. 
I, 518a]. Vö. FWb. I, 517b: k.-koka V. Ud., Le. langbeinig. — A kuz-koka 
szószerkezetnek a Kanyinon, a Mezeny és Pinyega vidékén ismeretes 
'jiocb, cervus alces, jávorszarvas' jelentése, ugyancsak tabuszóként (az 
állat másik, ugyancsak i t t használatos neve: lola, amely eredetileg való
színűleg szintén tabunév lehetett, vö. zj. loi 'lélek'). 

kuz-t'sutkemov Sz. (KSz. XII, 238) Ky3b^yTK0M0B (Familienname an der Sysola 
in der BjiaroBemeHCK. BOJI.; „vom kuz Abstammender, vom kuz Erzeug
ter") . [FWb. I, 518a]. Vö. FWb. II, 1122b. 

kuzvasov Sz. Ky3bBaceB (Familienname in der BjiaroBemeHCK. BOJI.; „vom 
langen Wasilij Stammender") [FWTb. I, 518b]. Vö. FWb. II , 1160a. 

lijurov V. (Familienname in der BoroHBJieHCK. BOJI. an der Vycegda). (S. 
" jur.) [FWb. I, 541b]. 

lekanov Lu. (Familienname an der Luza) (YpKKHCK. BOJI.) [FWb. I, 565a]. 
Vö. FWb. I, 565a: lekan V. (seltener) kleiner, kleinwüchsiger Mensch; 
WUot. 145b: lekan V S, ïekan Lu., klein von Statur (Mensch) (V.); beim 

9* 
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Behauen eines Balkens abgefallener grosser und dicker Span (Sz., Lu.); 
KPC: AeKctH 'oTinen, oöpyÖOK'. 

majegovV. MaeroB (Familienname in Syktyvkar) [FWb. I, 576b]. Vö. KPC: 
MdÜÖZ 'KOJl'. 

omelin Sz. (KSZ. XII , 255) OjvieJiHH (Familienname in der BmibropTCK. BOJI. 
[FWb. I, 705a]. Vö. KPC: OMÖAb 'iuioxoß, xy/j;oH, CJiaÖbm'. 

pipunirov V (Familienname in Jarensker Bezirk; „von pi-pu^nir Espennase".) 
[FWb. II , 659a]. 

samtemov Sz. CHMTOMOB (Familienname in der H6CK. BOJI.) [FWb. II , 934b]. 
Vö. FWb. II , 934b: samtemV., Ud. unfähig, etw. nicht verstehend; unver
ständig; charakterlos (V.), unverständig, dumm (Ud.). Lásd LEBEGYEV 
M. N. híres és népszerű versét10: «OAÍc-6biAÍc CHMtnÖM 6a6a...» = 'wKJia-
ÖbiJia ÖecTOJTKOBan 6a6a'. 

sedjurov Sz. CejrbiopOB (Familienname in der BOTMHHCK. BOJI.) [FWb. II, 
9 43a]. Vö. KPC: cböd 'qëpHbin; TëMHbiM; rpH3Hbifí'; top 'roJioBa'. 

saMarov Pec. LLIaxTapoB (Familienname in der FleqepcK. BOJI.). [FWb? II , 
981b]. Vö. FWb. II , 981a: saktar V. kleine Reiser, Gras, Kehricht, die vom 
Wasser fortgeschwemmt werden und beim Fischen an der Angel hängen
bleiben; Schaum auf Kochendem. 

somesov FV. HIoMecoB (Familienname in der YcTbHeMCK. BOJI.) [FWb. II , 
1001a]. Vö. FWb. I I , 1001b: somes V. Backtrog. 

to{inov Sz. TOHHOB (Familienname in der KHÖepcK. BOJI.) [FWb. II , 1047b].\ 
Vö. FWb. II , 1047a: tojinM., toin, toiin Ud., toiin Pr. Mörserkeule. 

t'sukilov Lu. MyKHJieB (Familienname in der HouiyjibCK. BOJI.). (ZU t'sukil.) 
[FWb. II , 1115a]. Vö. FWb. 1114a: t'sukß V., Le. Krümmung, Biegung. 

t'sumanov Sz. MyjwaHOB (Familienname in der BOTMMHCK. BOJI.). (ZU t'suman). 
[FWb. II , 1117b]. Vö. FWb. II , 1117a: t'suman V., Sz., Le., Pr. Korb aus 
Birkenrinde, kleines Gefäss aus Birkenrinde (ohne Henkel, ohne Deckel) 
(V.), Korb aus Birkenrinde (Sz., Le.). 

uïnirov FV. YjibHbipoß (Familienname in der JJepeBiiHCK. BOJI.; ul nir eig. 
'feuchte Nase') [FWb. II , 1138a]. ;" ' 

A Pecsora alsó folyásának vidékéről, a Nagyföldi Tundráról és a Kanyin 
félszigetről, ahol a zűrjén telepesek, rénpásztorok számbelileg jelentős sza
mojéd (nyenyec) környezetben élnek, ismerünk nyenyec eredetű zűrjén csa
ládneveket, pl. BbiyúeücKUÜ, XamaH3eee. Ezek orosz családnévképzővel 
ellátott nyenyec köznevek, amelyek azcnban zűrjén szempontból másodlagos, 
nem zűrjén eredetű névalakulatok, mint ahogyan viselőik is rendszerint 
elzürjénesedett nyenyecek, vagy elnyenyecesedett zűrjének (vö. TEEESCSENKO 
N. M.: A nyenyec nemzetségnevekről. Névtudományi vizsgálatok. Bpest, 1960. 
114. 1.; Jl. n . J l a m y K : O îepK STmmecKOH HCTopHH rie^epcKoro Kpan. 
KKH, CbiKTbiBKap, 1958. 1 6 0 - 1 6 1 . lap. 

IV. A zűrjén utónevek (keresztnevek) kérdéséhez 

A mai zűrjén utónevek (keresztnevek) orosz vagy orosz eredetű köl
csönzések; eredeti zűrjén utónévről nincs tudomásom. Ennek a jelenségnek 

10 M. H. Jleőedee: Jloehn wpön MUHtnöMtnop. EöpfiöM nDKÖAtflC. KKH, CwKTHBKap, 
1959. 58. lap. Vö. A. K. Mmywee: Medeodd3a KOMU cöeemcKöü nucamejibHC da ycmm-noemu-
HecKöü meopnecmeo. KOMH KHB aa jitrrepaTypa Ky3íi CTaTMiíic. KKH, CbiKTbiBKap, 1959. 214. lap. 
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az okát a múltban a pravoszláv egyház keresztelési—névadási eljárásában 
és a zűrjén nemzetiségű állampolgár orosz nyelvű egyházi, illetve állami 
anyakönyvezésében kereshetjük, utóbb pedig — ma is — a megszokás hatal
mában.11 A föntebb jelzett kettős névhasználatnak megfelelően a mai zűrjén 
kétféleképpen használhatja utónevét is (illetőleg két utónevet használ). 
Hivatalosan, állampolgárikig orosz utóneve szerepel, pl. CeM£H, EezeHüü, 
TuMO0eü stb. Ugyanakkor az orosz utóneveknek (legalábbis többségükben) 
van zűrjén változatuk: elzürjénesített, hangalakilag zürjénnó alakított vagy 
megkurtított orosz nevek ezek, sokszor az orosz férfi vagy női név deminu
tiv alakjából szabva. A CeJviëH például zürjénesen CeMÖ, a EßreHHH—MöeeeHb, 
a THMO(J)eH pedig TuMCt (Sziktivkarban és környékén, valamint a zűrjén 
irodalmi nyelvben). Ezen nevek eredetileg népnyelvi alakok, amelyeket az 
1920—30-as évek nagy zűrjén szellemi—művelődési megújhodása, nyelv
újító mozgalma emelt irodalmi rangra. Példákat a nyelvészeti szakirodalom
ban, a zűrjén irodalmi művekben és a mai zűrjén népnyelvben egyaránt 
bőséggel találunk. Vegyünk szemügyre néhányat FOKOS-FUCHS DÁVID szó
tárából: 
ed'a Pr. AßÄOTbfl, EBJXOKUH, OJIAOAÄH; Eudoxia [FWb. I, 201a] 
"edehV. EB^OKHM [FWb. I, 201a] 
ive V. Hans (Koseform von Iwan) [FWb. I, 290a] 
kaséan, kâssan V. Kacbím; Kasian (männl. Vorname). ( < Russ) [FWb. I , 

367a] 
kat'e V. KaTii; Kätchen ( < Russ.) [FWb. I, 368b] 
kire V., kire, kirsi Pr. KupHJuia; Cyrill [FWb. I, 410a] 
mika-ile, mikaile V., mika-ile Le., mika-ile Pr. MHxaHJi [MHxaMjia]; Michael, 

Michel [FWb~ I, 604b] 
mikelTJd. HüKOJiaM, MHKyjia; Nikolaus [FWb. I, 604b] 
mikela V., Vm., mikela, mike-la Pr., mikela FV. Nikolaus [FWb. I, 605a] 
mikulY. MnKyji; Nikolaus [FWb. I, 605a] 
mis AV., Ud. MHxaHJi [Müiiia]; Michel [FWb. I, 606a] 
mitreiV., Ud.; mit'"Pr. ^HMHTpHH, ,H,MHTpHH; Demetrius [FWb. I, 606a] 
tïmeiVà. TuMo^eü; Timotheus [FWb. II , 1071a] 

A zűrjén irodalmi nyelvből említsük meg példaként néhány szereplő 
nevét NYOBDINSZA VITTOR (: Viktor Szavin) híres tragédiájából («UloHÖi 
nemizÖH Ö30pud3 KocbMUC»: Naplementekor elhervadt egy virág).12 A dráma 
hősei zűrjén neveket viselnek: ConpoH 'Co^poHHÍí', BacbKd 'BacHJiHH', WéKACL 
'OëKJia', Mapna 'Map^a', UUAR 'OHJmnn', MUKOA 'MnKona [ ~ HnKOJiaö]. 

A zűrjén nyelv gyakran az utónevek deminutiv, becéző, kedveskedő 
formáját vette át az orosz népnyelvből: t'ima < or. Tnivia ( <THM0<})eH), vaska < 
or. BacbKa(< BacHJiHH), mis < or. Mnuia (<MHxaHJi). A zürjénben azonban 
az ilyen neveknek csak személyt megjelölő utónévi funkciójuk van, deminutiv, 
érzelmileg telítettebb, becéző rendeltetésüket elvesztették. így tehát a t'ima 
jelentése 'THMO^eH', nem pedig TuMa', a vaska 'BacnnHH', nem 'Bacfl, BacbKa', 
a mis pedig 'MnxaHJi', nem 'Müiiia, MüiiiKa'. 

11 Érdekesség kedvéért megjegyezzük, hogy az 1930-as években a hagyományos 
orosz utónevek mellett sok zűrjén család (főleg Sziktivkarban és környékén) nyugat
európai neveket adományozott gyermekeinek (Adolf, Albert, Albina, Georgina, Hen
rietta stb.). Ez azonban múló divatnak bizonyult, s nem változtatta meg a korábban 
használatos névadási szokást. 

12 Bmmop Caeun: Übecaíic. KKH. CbiKTbiBKap, 1959. 16. 1. 
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Y. A mai zűrjén személy megnevezés módozatai 
Mint följebb megjegyeztük, a mai zűrjén névhasználatra sajátos ket

tősség jellemző. Hivatali viszonylatban a zűrjén orosz módon (utó)nevet, 
atyai nevet és (orosz vagy zűrjén eredetű) családi nevet visel. Ez megfelel 
az orosz névhasználatnak (UMH, ortmecmeo, (pdMUAUR). Nem hivatalosan 
azonban a zűrjén férfi vagy nő másként, jellegzetesen zűrjén módon nevezi 
meg magát. Ennek a sajátos személymegjelölésnek több változata lehetséges. 

A személymegnevezésnek legfontosabb tényezője a személyt meg
jelölő név (utónév, keresztnév). Az oroszból kölcsönzött, fonetikailag zür-
jénné igazított utónevekről néhány sorral följebb szóltunk volt. Az is való
színű, hogy a (kereszt- vagy utó)nóv nemcsak a legfontosabb, hanem — a név
adás kialakulását és fejlődését tekintve — az elsődleges eleme is volt (sőt 
egykor az egyetlen eleme) a személymegjelölésnek, elnevezésnek. A hajdan 
aránylag kis lélekszámú, olykor csupán egynéhány portából álló zűrjén falu 
közösségében a személy determinálására elég lehetett egyetlen név is: egy 
t'ima, egy vaska és egy mis élt csak a faluban, mással összetéveszteni nem 
lehetett, ezért a név jelölő funkcióját nem kellett szűkíteni, nem kellett a 
személynevet (keresztnevet) determinálni. Az évtizedek és évszázadok teltével
múltával azonban — a'lakosság szaporodása, lakóhelyváltoztatása és egyéb 
okok következtében — szükség let t erre. A személy közelebbi megjelölésére 
a nevén (keresztnevén) kívül számtalan tényező adott lehetőséget: a személy 
foglalkozása, valamely feltűnő testi jellegzetessége vagy szembeötlő szellemi, 
jellembeli tulajdonsága, az illető apjának (esetleg több ősének) feltüntetése 
és még sok más névadási indíték. Tekintsünk meg néhány példát. KUBATOV 
IvANnak, a zűrjén líra atyjának egyik versében vendégek gyülekeznek össze 
egy paraszti portán.13 Néhányuk neve: Kön 3amp 'Nyúl Zakar', Ownu Mamp 
Medvefi Makar', Kacb Bacb 'Cica Vaszilij', Pyn Banb 'Róka Iván', Tlbwxmow 
CnupudoH 'Kenderszakáll Szpiridon', KeAbHunu Tapac 'Pontyfi Tarasz'. 
Medvefi Makarról és Pontyfi Taraszról megtudjuk, hogy előnevük a foglal
kozásukra utal (vadászról, illetve halászról van szó). A Kenderszakáll Szpiri
don — gunyoros ragadványnév. %Cica Vaszilij és Róka Iván elnevezésének 
okát nem tudjuk meg közelebbről a versből. Nyúl Zakar neve részben fogla
latosságára, a nyúlfogdosásra utal , főleg azonban gúnyos vagy sajnálkozást 
kifejező ragadványnév (tudni kell, hogy a zűrjén a nyulat megveti, nem 
vadászik rá — a gyermekek játéka a nyulászás különféle hurkokkal—, aki
nek ez eszébe jut, az vagy köznevetség tárgya lesz, vagy csak végső nyomorú
sága kényszerítheti nyúlhús fogyasztására). — Megemlítünk még egy irodalmi 
példát. NYOBDINSZA VITTOE egyik jóízű versében14 Tymypymy CeMÖ"(magyarra 

13 H. A. Kypamoe: 3amp opdbw. EöpflÖM TH>KÖAT,KC, KOMH TocH3AaT. CbiKTbiBKap, 
1951. 95.1. Vö. OMepKH no HcropnH KOMH jinrepaTypbi. KKH. CbiKTbiBKap, 1958. 18.1. 
KÜRATOV e versében is a népnyelvből merített, ezért a felsorolt nevek jellegzetes és 
hiteles népnyelvi alakok. 

14 B. CaeuH: Tymypymy CeMÖ. BöpfiÖM rioKÖA'bflC. KKH. CbiKTbiBKap, 1956. 28. 1. 
A fordulatos, humoros és pergő ritmusú versben NYOBDINSZA VITTOR egy zűrjén 

népi gúnydalt formált á t (MIKUSEV A. K. szíves szóbeli közlése). A költemény azonban 
irodalmi alakjában is olyannyira népi ihletésű, hogy a zürjénség népdalnak érzi és ma 
is széltében-hosszában éneklik a Vicsegda felső folyása mentén, Kortkerosztól Gyerey-
janszkig (ez a föld a költő szűkebb hazája). Magam is több szöveg- és dallam változatát 
vettem magnetofonra. Megjegyzendő, hogy az idézett ragadványnevek nem a költői 
humor termékei, hanem a népnyelvből, a mintául szolgáló népdalszövegből kölcsön
zött alakok. 
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így adhatnók vissza: Plömplömplöm Szemjon ; afféle ügyefogyott, nyámnyila 
férfiúról esik szó) lakzijára gyülekezik a falu népe. íme néhány bruegheli 
humorú név a vendégkoszorúból: HyKAR Tledöp 'Görbe Fjodor', HupmÖM 
riembip 'Orratlan Pjotr' , Tözpöc Özpö 'Gömbölyű Agraféna', Kypan Mapbn 
'Gereblye Marja', Ebipzan. JlapbR 'Pörgettyű Darja'. 

Föntebb megemlítettük, hogy a mai zűrjén családnevek jelentős részé
ben zűrjén közszavakat kereshetünk, fonetikailag sokszor oroszra formálva 
és orosz családnévképzővel ellátva (a példákat az FWb.-bői vettük). Nos, 
ezeknek a mai családneveknek az előzményei is ilyen foglalkozásnevek, 
jellemnevek, ragadványnevek stb. lehettek, mint amilyeneket KURATOV és 
NYOBDINSZA VITTOB, verseiből (közvetve a zűrjén népnyelvből) példaként 
említettünk. A mai Ky3bK0K06 családnév a kuz-kok 'hosszú láb ' vagy kuz-
koka 'hosszú lábú' jelzős szerkezetekre vezethető vissza, és nyilván egy nyakig
láb ember megjelölésének szükségessége konkretizálta ragadványnévvé a 
jelzős szerkezetet. A ragadványnevet utóbb a valóban hosszú lábú férfiú 
(esetleg korántsem oly hosszú lábú) utódai is örökölhették, s így az (az eredeti 
névadási indíték elhomályosodásával) családnévvé állandósult, végül az orosz 
-ov képzővel is megtoldva. Ugyanígy a CRMtnoMoe családnév a samtem 'unfähig, 
unverständig' fosztóképzős melléknévre megy vissza, amely jelzői minőség
ben egy nem éppen kiváló szellemi képességű zűrjén embert jelölhetett meg. 
A jelzőből ragadványnév, abból családnév let t , amely az e > o hangcserével 
és az orosz -ov képzővel hivatalosan, orosz nyelven is polgárjogot kapott . 

A zűrjén keresztnevet (utónevet) régebben is, ma is gyakran egy másik 
utónévvel, nevezetesen az apa vagy más ős (ősök) nevével determinálják. 
Az ősök feltüntetése a személy megnevezésekor más népek névadásában is 
igen általános. A zűrjének körében is egészen természetesnek tar that juk az 
elődök tiszteletét, mint névadási indítékot. Könnyen meglehet, hogy elő
segítette ennek a névadási módnak a terjedését az orosz névadományozási 
szokás ismerete, keresztnév mellett az atya keresztnevének feltünte
tése az atyai név (oT^ecTBo) segítségével. Vegyünk néhány példát erre a meg
nevezési módra: tledöp CeMÖ 'CeMëH OëflopuBmi', Apcetíb KamR 'EKaTepHHa 
ApceHbeBHa', ÍIUAR TUMÜ TuMo^eií OHJiHnnoBHq', 3amp Mum 'Muxami 
3axapOBHq';15 lev nasta Ud. Anastasia lev (Name eines Mädchens) (? Anas-
tasia, Tochter des JleB, Leo) [FWb. I, 566b]; mit' ed'a Pr. Eudoxia, Tochter 
des Demetrius [FWb. I, 201a]; zakar ivari V. Zacharias' Sohn Iwan [FWb. 
I, 290a]. Ez a névadási mód mindmáig él a zűrjén nép körében; említsük 
meg, hogy így hívják többek között a zürjénség két közismerten nagy fiát 
is: HAAR Bacb nem más, mint LITKJJST V. I nyelvtudós és költő, TUMÜ BeHb 
pedig a tragikusan elhunyt nagy lírikus, CSISZTALJOV V . T . 

Az atya neve előtt azonban feltüntetheti a zűrjén a nagyapa, sőt a 
dédatya, ükapa, szépapa, esetleg további őseinek nevét (utónevét) is. Ebben 
a névadási szokásban viszont aligha kereshetünk orosz hatást , sajátosan 
zűr jennek kell tartanunk. Példák: Icarp êtes pavel Pr . Paul, der Sohn des 
Alexis, des Sohns von Karp (Karpus) [FWb. I, 365a]; kire van éeme Pr. Simon, 
Sohn des Iwans, des Sohnes von Cyrill [FWb. I, 410a]; kire eïeksêi mika-ile 
mikulY. Nikolaus, (Sohn) des Michael, (des Sohnes) des Alexius, (des Sohnes) 

15 A felsorolt neveket NYOBDIKSZA VITTOR «Baőepean» (— Örvény) című tragé
diájának hősei viselik. L. Bmmop CaeuH : BöpHÖM ra>KÖ,rrbflC. KKH. CbiKTHBKap, 1956. 
107.1. 
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des Cyrill [FWb. I, 605a]; gäbe peder eïeJcsan-pi eïelcsèi V. (KSz. XII, 231) 
Gabriel(s) Fedor(s) Alexanders Sohn Alexej (dies der Name von AjieKceii 
AjieKcaHflpoBHM Meycoß) (Gabriel ist der Urgrossvater, Fedor der Gross
vater, Alexander der Vater) [FWb. I, 205a]. Ez az elnevezési mód mind
máig él a zürjénség körében. Egy 1960-ban feljegyzett adat: Kost'e Vas Mis 
Van Adolf 'Aj\onb$ HßaHOBHq, BHyK MHxaHjia BacHJibeBHqa, cbma KoHCTaH-
rnua'.16 

VI. A peruijuk névadás és személynevek sajátosságai 

A föntebbiek ismeretében külön szeretnék néhány adatot és ezekhez 
fűzött megjegyzéseket közölni a permi zürjénség (permjákok) körében hasz
nálatos személynevekkel és névadással kapcsolatban. Megokolttá teszi ezt 
az, hogy a permi névadományozás sok közös eredetű, hasonlatos vonása 
mellett számos ponton különbözik a zürjentől;17 a különféle permi nyelv
járásokról pedig meglehetősen elégtelen ós hiányos ismereteink vannak, permi 
szó- és szöveganyagunk is csekély. Megjegyzendő, hogy az alant következő 
adatok sem tar thatnak arra igényt, hogy az adott kérdés kapcsán a permi 
nyelvjárásokat általánosságban képviseljék; csupán két permi falu nyelv
járását s ezzel egy nagyjában, alapvető vonásaiban összefüggő permi nyelv
járásterületet szemléltethetnek.18 

16 Az adatot ERDŐDI JózsEFnek, a nyelvtudomány kandidátusának köszönhetem. 
A név ERDŐDI nyelvmesterét, ADOLF IVANOVICS TUKKINT, a leningrádi egyetem I. évf. 
finnugor szakos hallgatóját jelöli (születési helye AümmbiAa község; vö. FWb. I, 37b). 

17 Lásd a 6) sz. lábjegyzetet ! 
18 Az adatok közlői: 1. BATALOVA RAISZA MIHAJXOVNA 28 éves aspiráns. Szülő

faluja: ITepMCKafl oöjiacTb, KoMn-nepMHUKHÍí Hau;, oxpyr, JOcbBHHCKuft paííoH, EoTaJiOB-
CKHÍÍ cenbCOBeT, j \ . Py^aKOBa. Rudakova falu az Inyva folyó balpartján áll, a Juszva 
folyó torkolatától mintegy 4 — 5 kilométerre déli — délkeleti irányban. Nyelvmeste
rem szülőfalujában végezte el az általános iskolát, Kudimkarban a tanítóképzőt, 
majd Sziktivkarban a pedagógiai főiskolát. 1959-ben vették fel nyelvész-aspiránsnak: 
LITKIN V. I. vezetésével a délkeleti permi (nem jazvai !) nyelvjárásokat tanulmányozza. 
Anyanyelvét, nyelvjárását féltve és tudatosan őrzi és jól beszéli; nemcsak készséges 
és ügyes közlő volt, hanem kitűnő, alapos nyelvészeti felkészültségről és .éles elméről 
tanúskodó észrevételeivel sok fontos és érdekes jelenségre hívta fel a figyelmemet. Két 
alkalommal dolgoztunk együtt: először 1959 decemberétől 1960 februárjáig Sziktiv
karban, másodszor 1960 decemberének végén és 1961 januárjának elején Moszkvában. 
A tőle származó adatok után R. ( = Rudakova) betűvel jelzem a nyelvjárást. 

2. BOTYEVA JELENA VASZILJEVNA, a pedagógiai tudományok kandidátusa, 
harminc éves. Szülőfaluja : ncpMciOH oöjiacTb, KoMH-nepMHUKHH Hau,. OKpyr, KyABiMKapcKHH 
paMoH, ßepeBHfl Bepx-K)cbBa. A falu a Juszva folyó balpartján áll, kb. 20 kilométerre 
Kudimkartól déli irányban, a Kudimkart Mendelejevoval összekötő országút vonalán. 
Az általános iskolát szülőfalujában végezte el, majd a kudimkari tanítóképző és a szik-
tivkari pedagógiai főiskola után három évig Kudimkarban tanított . Utána Moszkvá
ban, a HayMHbift HCCJiCAOBaTejibCKMH HHcraTyr HauHOHajibHbix UIKOJI AEÍH PCOCP aspi
ránsaként lett 1961-ben a pedagógiai tudományok kandidátusa. Jelenleg a komi — 
permják oktatásügy, közelebbről a permják anyanyelvi oktatás egyik lelkes és avatott 
vezető személyisége. R. M. BATALOVÁIIOZ hasonlóan őrzi és ápolja nyelvjárását. Tudo
mányosan is, emberileg is igen sokat köszönhetek neki. Mintegy három hétig dolgoz
tunk együtt 1960 decemberében és 1961 januárjában Moszkvában. A tőle származó 
adatok után VJ. ( = Verh-Juszva) betűkkel jelzem a nyelvjárást. 

A rudakovai ós verh-juszvai nyelvjárás alapvető kérdésekben egyezik a WICH-
MANN feljegyezte permi szövegek nyelvjárásával (Juszva nagyközség, mai járási szék-
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A névadás kettőssége a permjákok körében is létezik: hivatali viszony
latban orosz nevet (utónevet, atyai nevet és családnevet) viselnek, egyéb
ként a maguk permják neveit. Megjegyzendő azonban, hogy a permi zürjén-
ség sokkal régebben sokkal erőteljesebb orosz hatás alat t áll, mint az észa
kabbra lakó zűrjének (a Luza, Letka, Sziszola mentétől a Pecsora alsó folyá
sáig).19 Ennek a névhasználatban megnyilatkozó következménye az, hogy 
igen sok faluban már csupán az orosz névadási mód dívik, a régi permják 
nevek és elnevezési szokások korántsem olyan általánosak, mint az északibb 
zűrjén területeken. 

1. U t ó n e v e k ( k e r e s z t n e v e k ) 

Az utónevek (keresztnevek) a juszvai permják falvakban is orosz ere
detűek, hangalakjukban a permi zűrjén nyelvhez hasonitva. Felsoroljuk a 
Rudakova és Verh-Juszva falvakban leggyakrabban használatos férfi és női 
utóneveket. 

aga-s, ega-sYJ., ega-s R. 'Ara(})bH' 
alo-ska, elekse-i, olo-saVJ., alo-ska, olo-s R. 'AjieKceM' 
anu-ta, nuta, nuraVJ., ana R. 'Atma' 
anpi-sa, pisaVJ., R. 'An^nca.' 
arki-pVJ., R. 'ApxHn' («BbiMepinee HMH») 
d'emi-dVJ., R. 'J^eMupJ 
ekéi-nVJ., R. 'ÁKCHHbfl' 
endre-iVJ., endri-i R. 'AH/ipefí' 
eni-s R. 'AHacTacHfl' 
gavri-uVJ., gavfu- R. TaßpHJia' 
illa- VJ., R, 'Hjibfl' 
iva-n, vana, vankaVJ., R. 'HßaH' 
jepi-m V J . , R . 'E(J)HM' .;• .'-/'. 
jogo-rVJ., R. 'Erop' 
kondra-tVJ., R. 'KoHApaTMH' 
ktrara20 VJ., R. 'K.napa' 

helyről). Mindhárom nyelvjárás egyezik abban, hogy az ősi l hangot egyik sem őrizte 
meg, hanem ennek helyébe v vagy valamiféle «-hang lépett (w, u vagy ebből fejlődött 0). 
A másodlagos «-hangok tekintetében (és sok más kérdésben) azonban a három nyelv
járás sokszor merőben eltérő képet mutat. Erről másutt és részletesen kell beszélnünk. 
LiTKiN V. I. nyelvjárási rendszerezése alapján (̂ HajieKTOJiorHHecKafl xpecTOMarafl np 
nepMCKHM H3biKaivi) mindhárom nyelvjárás a kudimkari — inyvai nyelvjáráscsoportba 
tartozik. Vö. LITKIN: i. m. 20, 26; Ky3Heqoe Tl. C: Cydbőa meëpdoeo A e umeencKoM 
düanenme KOMU-nepMnqKoeo H3UKÜ. CöopmiK CTaTeü naiviíiTH aKafleMHKa JÏ. B. Hlepöbi. 
HsAaHHe J i r y , 1951. 188—190. 1. 

19 Az orosz környezet a permják területen mennyiségileg is lényegesen gzámot-
tevőbb. Ennek következményeként a permjákok körében általános a kétnyelvűség, 
nyelvjárásaikban igen nagy az orosz jövevényszavak mennyisége, sőt az orosz nyelv
tani elemek kölcsönzése, s az eloroszosodás, a nyelvcsere is általános. BATALOVA R. M. 
kutatásai, kéziratos anyaggyűjteménye meggyőzően kimutatják, hogy az onyi (dél
keleti permják) nyelvjárásszigettől Kudimkarig a permják falvak között jelenleg sok
ban már csak az idős emberek ismerik a permi zűrjén nyelvet, a fiatalabbak permják 
nemzetiségűnek vallják magukat, de apáik nyelvét már nem ismerik, nem beszélik. 

20 A w : enyhén bilabiális ü-hang. A képzésében részt vevő ajakizmok a hang 
képzésekor meglehetősen ernyedtek, csak az alsó ajak játszik szerepet. Ha az ajak
izmok még ennél is csekélyebb feszültséggel működnek, fellép a W-t gyakran felváltó 0. 
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levIe-nYJ. 'Евгения' 
mari-i YJ., R., mari-ёа VJ., mari-ika, marja-s R. 'Мария' 
marpaYJ., R. 'Марфа' 
mikaii-u VJ., miska R. 'Михаил' 
mika-iwo R. 'Михайло, Михаил' 
miko-waVJ., miko-u R. 'Микола' 
mikowa-i YJ. 'Николай [^Миколай] ' 
mí'b'í ^тгкг-tYJ., mifi-t R. 'Никита [~Микита] ' 
mit'aYJ., mitre-i R. 'Димитрий, Дмитрий' 
nastaVJ. 'Анастасия' 
nata-I YJ., R. 'Наталия' 
odoki-m R., ovdeki-m, ovdo-skaYJ. 'Евдоким' 
o d W R . , ovdeki-jaYJ. 'Евдокия' 
ogrope-n, репа R., репа YJ. 'Аграфена' 
olonYJ., R. 'Елена' 
ojöO'íiVJ., R. 'Афанасий' 
ovdo-t'YJ., R. 'Авдотия' 
pawa-dYJ., pa^a-dH. 'Пелагея' 
pasa R., paska VJ. 'Павел' 
peder VJ., pio'dor R. 'Фёдор' 
pede-sYJ., pedo-s R. 'Федосья' 
peaVí VJ., R. 'Федот' 
pedu-uYJ. 'Федул' («очень старое, вымершее имя») 
petraV]. 'Пётр' 
pilaYJ., R. 'Филипп' 
sanaYJ., R. 'Александра' 
sanko, sano, sanj'éik YJ., sanko R. 'Александр' 
sarapi-m, serapi-mYJ., R. 'Серафим' 
sarapi-ma, seraprmaYJ., R. 'Серафима' 
st'epa-n V J . , R . 'Степан' 
semjo-n, senka VJ., iewa R. 'Семён' 
sergaYJ., R. 'Сергей' 
t'imaYJ., Ыта R. 'Тимофей' 
vadi-mer ^vadime-rYJ., R. vo^o-da R. 'Владимир' 
mfe-r VJ., valeria-n R. 'Валериан' 
м ф R., warjo-n YJ. 'И лари он' 
ms'Ä-a VJ., R. 'Василий' 
vihturYJ., viku R. 'Виктор' 
Amint а fenti felsorolásból is kitűnik, a permják nevek is orosz eredetű 

keresztnevek, sokszor pedig az orosz név deminutiv, becéző alakja került át 

A w a rudakovai és verh-juszvai nyelvjárásban az ősi l utódja. Képzése igen bizonytalan; 
használata tekintetében ingadozó a nyelvhasználat: ugyanazon közlő nyelvében, egyugyan
azon fonetikai helyzetben váltakozik a 0-val: t'éuwa'ivas -~ téu{cras VJ. 'geht vorbei'. 
WiCHMANnál a w megfelelője mindenütt v, vö. sita-wni VJ. 'накакать; [в переносном 
смысле:] болтать, говорить зря': [WUot. 293b] sita-vni P. seine Notdurf verrichten, 
scheissen. Szóvégen a w > u, illetve diftongust alkot a megelőző magánhangzóval: kiu 
VJ. 'Zunge; Sprache'. Az orosz jövevényszavak kemény л hangjait analogikusán szin
tén w ( > и ^ 0) váltja fel: kwara VJ. 'Клара', gavri-u VJ. 'Гаврила', pawa-d' ~ pata'd 
VJ., pala-d' R. 'Пелагея'. Ugyanezen analógia érvényesüléseként orosz jövevényszóban 
a szókezdetben is előfordulhat a tv hang: tvarjo.n YJ. (de vö. varja R. !) 'Иларион'. 
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a permják nyelvbe, de érzelmi telítettsége, kicsinyítő árnyalata nélkül. így 
pl. az aga-s, ega-s VJ., ega-s R. az orosz Azama női név átvétele (az Aea0bR 
'Agathia' becéző formája), jelentése azonban nem 'Árama' hanem 'Ara(|)bfl\ 

2. Az elődök megnevezése az utónév előtt 
A személy közelebbi megnevezése, az utónév determinálása az apa 

(esetleg több ős) nevének feltüntetésével a permják névadományozásban is 
közönséges. Csakhogy a sziszolai, vicsegdai, udorai stb. zűrjén a saját kereszt
neve előtt a férfiágon való leszármazást mindig a férfiősök pontos sorrend
jében tüntet i fel, megnevezve az apát, előtte a nagyapát, ha tovább akarja 
sorolni: a dédapját, ükapját stb. A permjákban ennek lehetséges egyéb vál
tozata is. íme néhány személymegnevezés Verh-íJuszva faluból: 

a) serga petra vagy serga pijan petra 'U'érp CepreeBnq, Ceprefl CMH 
FleTp'; leuza vaslca vagy leuza pijan vasica 'BacHUHH Ky3bMKR, Ky3bMbi CHH 
BacHJiHH'. Ez a legegyszerűbb változat, az atya nevének feltüntetése a sze
mély megnevezése előtt. Nők megnevezésekor ugyanígy: vaslca oíon vagy 
vaslca pijan ólon 'EneHa BacHJibeBHa, BacHJiHfl Acmb EjieHa' (nyelvmesterem, 
J E L E N A VASZILJEVNA BOTYEVA neve; atyja az előbb említett leuza vaslca). 

b) Tetszés szerint megjelölhető az atya neve előtt a nagyatyáé is: leuza 
vaslca pijan oíon 'EjieHa, ßo^b Bacmran Ky3bMH*ia (azaz az utónév előtt 
pontosabban jelölik meg az atyát, a nagyatya nevével determinálva). Néha 
azonban határozottan szükség van az elkülönítő, pontos megnevezésre. 
Például nyelvmesterem atyja (leuza) vaslca ; anyai nagybátyja ugyancsak a 
vaslca nevet viseli, ezért tehát a két közeli rokon személy összetévesztését 
megakadályozandó az utóbbit is pontosabban kell megnevezni: iva-n petra 
pijan vaslca 'BacHJiHÍí, cbm íleTpa HßaHOBHqa'. 

c) Az atyán és nagyatyán kívül megnevezhető több fórfiős is: zalear . 
vaslca d'eni-s pijan iva-n 'HßaH ,Q,eHHCOBmí, BnyK BacHJiHH 3axapoBHqa', azaz 
Iván, akinek Gyenyisz volt az apja, Vaszilij a nagyapja és Zahar á dédapja. 
Különálló azonban az alábbi név: zalear d'eni-s pijan iva-n 'MßaH JXeuucoBim, 
n p a B H y K 3axapa'. Ebben az esetben Ivánnak az apját és a, dédapját 
nevezik meg. A nagyapát azért nem, mert a családban csak egy Gyenyisz 
és, egy Zakar van, a megjelölés tehát nem érthető félre, nem vonatkoztatható 
másra. Ha ugyanezen a családon belül van más Gyenyisz vagy Zahar, meg
jelölnék a nagyatyát is. 

3. F é r j e z e t t a s s z o n y o k m e g n e v e z é s e 

Egyedülálló a sajátos permják asszonynevek használata, amelyekkel a 
férjezetteket határozottan elkülönítik a hajadonoktól, ugyanakkor pedig a 
családi hovatartozásukat is megjelölik. Verh-Juszva faluból valók az alábbi 
asszonynevek: endre-ilca 'weHa AHApefl', oh-sika 'wena AjieKcen', opo-nilca 
'>KeHa A^aHacHíi', saniha 'weHa AjieKcaHApa', senilca 'weHa CeMëHa'. Az asz-
szonyt tehát a férje utóneve alapján nevezik meg, a férj utónevéhez függesz
t e t t -ilca asszonynévképzővel. Megjelölhető a férj apja, esetleg több őse is: 
vaslca endre-ilca 'yaena. Anjxpen BacHJibeBHHa', petro-vit's vaslca senilca 'weHa 
CeMëHa, cbiHa BacHJiHfl FleTpoBHqa'. Ritkábban megnevezhető az asszony a 
férj (hivatalos, orosz) családneve alapján: usko-ilca 'weHa [AjieKcaHflpoBa FleT-
pOBHqa] YuiKOBa'. Ritkán, feltétlenül szükséges megkülönböztetés céljából 
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alakulhat másféle asszonymegnevezés is, pl. petra vaska mon mari-i 'MapnH 
CHoxa BacHJiHH neTpOBH^a'. Ebben az esetben tehát megemlítik az asszony 
leánykori utónevét, determinálva azt az apósa és az apósa atyjának utó
nevével. 

A sajátos permják asszonynevek kialakulásának nyilvánvalóan társa
dalmi indítékai voltak. Nyelvi kövületek ezek, amelyek híven őrzik és tanú
sítják a múlt idők emlékét: az asszonyok hajdani kiszolgáltatott, a férjnek 
és a férj családjának teljességgel alárendelt helyzetéről árulkodnak. 

4. R a g a d v á n y n e v e k 

A személyek közelebbi megjelölésének, a (kereszt)név determinálásá-
nak egyik kínálkozó lehetősége permják nyelvterületen is a ragadványnevek 
alkalmazása. A ragadványnev indítéka leginkább szokatlan testi vagy szel
lemi tulajdonság megjelölése, sokszor gunyoros, csúfondáros célzattal, nem
egyszer vaskos formában. Néhány ragadványnev Verh-Juszvábol: Jcuz gawda-i 
'JXJIHHHHH TaB/jaM' (a falu egyik hórihorgas lakosának elnevezése); hitem, 
vaska '0£H0pyKHH BacHJiHH' (egy félkezű férfi neve); górta senlca TopÖaTbiíí 
CeMëH' (megkülönböztetendő a púpos embert a falu sok más Simonjától); 
diéta sanko 'AneKcaHAp, pocTOM HeBejiHK' (a név tulajdonosa kurta növésű 
férfi);21 beb dar ja 'JJjnKan jjapbfl, BecTOJiKOBa« J^apbíi' (az egyik ostoba verh-
juszvai asszonyság csúfheve);22 pal'egeé serga '(JJpHCTyH Ceprefí) BoüTyH 
CepreM' (egy Szergej nevű, folyvást locsogó férfi vaskos gúnyneve) 23 

Szemantikailag közel állnak a ragadványnevekhez egyes állandó for
dulatok, amelyekkel bizonyos személyeket, pontosabban bizonyos tulajdon
sággal rendelkező személyeket jelölnek meg, rendszerint gúnyos vagy meg
vető célzattal. Ezek a sztereotip fordulatok azonban nyelvtanilag nem szűkül-

•tek, nem konkretizálódtak tulajdonnevekké; egyszerűen meghatározott, 
lexikailag kötöttebb jelzős szerkezetekkel állunk szemben, amelyek bizonyos 
emberi tulajdonságok és ilyen tulajdonságokkal rendelkező személyek jel
zésére szolgálnak, de nincsenek adott személyhez kötve, nem személynevek. 
Ilyenek például: tsurka sin VJ. 'ÖajiÖec, qypöaH; tökfilkó, hülye' (a titulus 
indítéka nyilván a kifejezéstelen, bárgyú nézés);24 t'surka jur VJ. 'öajifíec, 
Myp6aH, őecTOJiKOBbiM; tökfej, fafejű, hülye'; duÉes em VJ. 'rjiyneq, őajiöec; 
tökfilkó, ostoba';25 osta em VJ. '^ypaK, rjiyneu;; szájtáti, bamba';26 paskit em 

21 d!zetVJ. 'nrHëHOK'; vö. WUot.: d'íev P. Lamm. 
22 beb VJ., R. 'rjiyneu;, Aypan:'; vö. bsbs-tni VJ., R. 'AypHTb'; WUot.: beb; S., L., 

P. dumm, unsinnig, unbedachtsam (S., L., P.), wild, kühn, verrückt (P.); Wildfang, 
Zänker, Blödsinniger, Dummkopf (P.). 

23 païeges VJ., R. 'APHCTVH, [B nepeHOCHOM CMHCJie:] öojnyii'; 'fosó, [átv.] szó
fosó, fecsegő, karattyoló'. Vö. paWtni VJ., R. 'ßpHCTaTb, noHOCHTt; [nep.] GojiTaTb, 
roBOpHTb nycTHKH, 3píi'; 'fosni, [átv.] fosni a szót, fecsegni, karattyolni'; WUot.: paredni 
V., S.jL'é., pa edn'' I., pa'e'dnjs Ud., pare-tni P. einem den Rausch austreiben, ernüchtern 
(V., Sz., Lu., I., Ud.); aufwecken, aus dem Schlafe wecken (Sz., Lu., L, Ud.), nicht schlafen 
lassen, den Schlaf vertreiben (P.). 

^tsurka VJ. 'nypöaH'; vö. WUot.: t'éurka V., S., L., Ud., P. uneheliches Kind 
(V, S., L., Ud.); Klotz, Klötzchen (P.). 

25 dut VJ. 'cjiiOHa'. A duales em jelzést arra az emberre alkalmazzák, aki buta
ságában a nyálát folyatja, bárgyú bámészkodása közben elcsorrantja a nyálát. 

26 Ti. aki nem éppen értelmes arckifejezéssel tá tva hagyja a száját. Vö. WUot.: 
éta. P. offen (z. B. Tür, Fenster); Loch, Öffnung; ostini VJ. 'oTKpbiTb, paci<pbiTb, 

(vö. WUot, 348a). 



SZÉLJEGYZETEK A ZŰRJÉN SZEMÉLYNEVEK ÉS NÉVADÁS KÉRDÉSÉHEZ 401 

VJ. '(uiHpoKHH pOT > ) roBopyH, 6onTyH; nagyszájú, fecsegő'; zirim bed'YJ. 
'(conjiHBaíi naJiKa > ) COIIJIHK; taknyos' (gyerekről, fiatal emberről mondják)27 

t'satira sita-n VJ.: ennek orosz jelentését nyelvmesterem csak körülírással 
t ud ta megadni. A vaskos fordulat önhitt, fennhéjázó ember gúnyos meg
jelölésére szolgál: «HMeeTCH B BHÄV ^epecqyp caMoyBepeHHbiM, caMOAOBOJibHHH 
qejioBeK, KOTopuM Aan<e Ha yöopnyio XOÄHT npHiwo, noA^ëpKHyTo» 
— tehát olyan emberről van szó, aki fent hordja az orrát, aki szükségét 
végezni is feltartott, emelt fővel indul.28 

Az ilyenféle jelzős szerkezetek nem csupán permják különlegességek, 
találkozhatunk hasonlóval a zűrjén népnyelvben ós irodalmi nyelvben is. 
Ragadjunk ki egyetlen példát LEBEGYEV M. N. népszerű és népi ihletésű 
daljátékából, a «Mima Hbte»-hől: a szép, fiatal és szegény Másuk ellenszenves, 
gazdag vén kérőjét számtalanszor nevezi a költő nuHbtnÖMeoM-nak. (= 'fogatlan 
száj'), KÖÖ3bid eup-nek (= 'hideg vér').29 

Végezetül a permják nevek vizsgálatakor szemünkbe ötlik egy negatí
vum: a zűrjén (permják) közszói eredetű családnevek szinte teljes hiánya. 
Az általam ismert permják családnevek egyetlen kivétellel mind orosz (ere
detüket, alapszavukat tekintve is orosz) családnevek. Ezt a mai tényt azon
ban aligha tarthatjuk másnak, mint az igen erőteljes orosz hatások következ
ményének. Hogy a föntebb tárgyalt CRMtnoMoe, Ky3bKOKoe stb. típusú mai 
zűrjén családnevek használatosak voltak-e korábban a délebbi, permi zür-
jénség körében is, nem tudjuk megállapítani, bár elképzelhetőnek, esetleg 
valószínűnek tartjuk. Ennek támogatására egyetlen adatra hivatkozhatom. 
egy mai kudimkari családnévre: Batujev. Az orosz családnévképző e névben 
permi köznévi alapszóhoz járult.30 

* 
A fentiekben csupán széljegyzeteket fűztünk a zűrjén személynevek 

kialakulásának és mai rendszerének kérdéséhez. Ezzel inkább a problémákra 
hívtuk fel a figyelmet, mintsem megoldottuk azokat. Ezt még a jövő fel
adatának tartjuk. Addig azonban néprajzi, nyelvészeti és történeti vonatkozás
ban számos tisztázatlan vagy nem megnyugtatóan tisztázott kérdésre kell 
fényt derítenünk. 
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27 zirim VJ. 'COÜJIH', bei! VJ. 'najiKa'; vö. WUot.: z%r%m V., Sz., Lu., I., ziri-m P. 
Rotz; z.-bei V. räkänokka, Rotznasiger. 

28 Vö. WUot. : tsatira mort P. Mensch mit aufgeworfenem, hoch gehaltenem Kopf; 
sita-wni VJ. 'HaKai<aTb; [nep.] HaßojrraTb, roßOpHTb 3pn'; vö. WUot.: sita-vni P. seine 
Notdurf verrichten, scheissen. 

29 M. H. Jleőedee: EöpfiöM rn>Kö/rwic. KKH, CbiKTbiBKap, 1959. 211—225. 1. 
30 batwi VJ. 'ocoöbifl BHA ACTCKHX caHOK'. Hulladék deszkából eszkábált gyer

mekszánkó, átlagosan 1 —1,5 méter hosszú, 0,5 méter széles és 30 — 40 cm magas. Az alját 
hóval, vízzel, majd (hogy kemény legyen) lóganéjjal bekenik; mindez ráfagy és a szánkó 
igen gyorsan siklik. 


