32

Laczházi Aranka

Magyar eredetű szavak a litván nyelvben
2. rész*
pallos palõšius ’kard; másfél méter hosszú, háromujjnyi széles hegyes végű
kétélű kard markolattal’ < lengyel pałasz ’egyfajta kard; hóhér kardja’ (< német
Pallasch ’ua.’ < magyar pallos ’széles kétélű kard, hóhér kardja’ < oszmán-török
pala ’ívelt keleti kard’. Számos európai nyelvben adatolt vándorszó, vö. ófehéro
rosz палашъ, fehérorosz палáш, óorosz палашъ, bolgár палеш, német Pallasch,
olasz paloscio, paloscio, angol palache, stb. (PŽ. 487; Wołosz 1989: 288).
Feltételezhető, hogy az -s képzős alak a magyarban alakult ki (1575-től adatolt), esetleg a bot–botos típusú képzések mintájára (EWUng. 2: 1104).
pálca palsiõtas, palsõtas ’bot, pálca’ < lengyel palcat ’korbács, bot, vessző’.
A szó a lengyelbe kerülhetett közvetlenül a magyarból (a pálca, illetve inkább az
acc. pálcát alakból), vagy cseh közvetítéssel (cseh palcát [a husziták a magyarokkal harcolva vehették át a fegyverként is használt eszköz nevét] < magyar pálca,
pálcát; Wołosz 1989: 287; PŽ. 488). Smoczyński a fehérorosz nyj. палцат átvételének tartja, magyar közvetítés nélkül (SEJLe. 1045). A magyar pálca szlavizmus; ’hajlékony bot, vessző’ jelentésben 1452-től adatolt, ’hivatali jelkép, jogar’
jelentésben 1585-től, ’botbüntetés, verés’ jelentésben pedig 1683-tól (EWUng. 2:
1102). Az akkuzatívuszi alak elterjedése valószínűleg azzal magyarázható, hogy
főként katonai vagy jogi kontextusokban, állandósult szókapcsolatokban jelent
meg (vö. lengyel harum palcat ’egyfajta botbüntetés’, Wołosz 1989: 287; vagy
a pálcát tör kifejezésben, amely megtalálható például egy 17. század eleji huszár
rendtartásban (Bárdosi 2015: 413).
A litvánban adatolt a Smoczyński szerint a vizsgált főnév tövéből képzett
palsoti ’verni’, išpalsoti ’megverni, elverni’ ige is (LKŽe,; SEJLe. 1045).
Rákos rokošas ’rendi gyűlés, a nemesség fegyveres felkelése a király ellen (16–18. sz.)’ < lengyel rokosz (1537-től) ’ua.’ (LKŽe.) < magyar Rákos
’Rákosmező’. A jelentés alapja, hogy a 13–16. században ezen a helyen tartották
az országgyűléseket (Hollós 1996: 54).
sátor šãtras, šãtra, šėtrà 1. ’kunyhó, sátor’; 2. ’a halászcsónakokban a tűzhelyet a széltől védő sátorszerű alkalmatosság’. A szó egy sor szláv nyelvben ismert az 1. jelentésben, vö. fehérorosz шатер, шатровый; lengyel szater, szatra,
szatr, szatro (1582); óorosz шатьръ (12. sz.). A magyarban honfoglalás előtti
jövevényszó valamely török nyelvből (vö. pl. ótörök čatyr). Mivel az óoroszban
már igen korán megvolt, egyes kutatók szerint a szó a törökből közvetlenül került
át a szlávba. A szláv nyelvek fonetikai fejlődése azonban nem ad magyarázatot
a č > š, y > ь hangváltozásokra, emiatt Melich János és Kniezsa István magyar közvetítést feltételezett (EWUng. 2: 1310; Hollós 1996: 69). A litvánban
*
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az LKŽe. szerint a lengyel szatra átvétele, az ALEW. szerint lengyel vagy keleti
szláv, Smoczyński ófehérorosz eredetűnek tartja (ALEW. 1180; SEJLe. 1566).
Kregždys a lengyel szót a tatár чадра ’tető, fedél’ és чатыр ’sátor’ szavakra, és
végső soron a perzsa chādar ’sátor’-ra vezeti vissza, a magyarral tehát nem hozza
összefüggésbe (PŽ. 158). Ugyanakkor nem ad magyarázatot a szó eleji affrikáta
változására, ami a magyar közvetítés szempontjából, mint láttuk, döntő kérdés
(PŽ. 160). Vagyis a lengyel esetében valószínűleg éppúgy indokolt a magyart figyelembe venni, mint az orosznál.
sereg Két litván szó, pontosabban két változat hozható összefüggésbe a magyar sereg szóval:
šerengà, šerénga, šẽrengà, šarangà , šarànga 1. ’egymás mellett felsorakozott emberek’; 2. ’vesszőfutás', vö. varyti per šerengą ’végighajt a soron, vesszőfutásra kényszerít’; 3. ’az a hely, ahol az embert ütik, ülep’ (LKŽe.);
šė̃ras 1. ’sor’; 2. ’gabonakereszt; boglya’; 3. ’földsáv’.
Az LKŽe. mindkét szót pontosabban nem meghatározott forrású szlavizmusként jelöli. Kregždys szerint a šė̃ras részlegesen átvett polonizmus (vö. lengyel
szereg ’emberek, dolgok sora; csapat’ < magyar sereg ’katonák csapata, hadsereg,
tömeg’ < ótörök čärig ’([felsorakozott] hadsereg’). Szerinte a litvánban az -egelem kiesett – ennek okát azonban nem fejti ki. Smoczyński is csupán annyit
közöl, hogy a šė̃ras egy korábbi litván šė̃regas < lengyel szereg-ből képzett változat. A hosszabb, šerenga alak (a šaranga alakról nem tesz említést) forrásának
Kregždys az orosz шерéнга-t tartja a fonetikai, illetve nembeli egyezés miatt
(hasonlóképpen Smoczyński), szemben a lengyel szeręg, fehérorosz шэрaг alakokkal (PŽ. 611; SEJLe. 1559).
A magyar sereg a 16. századtól adatolt. Az ótörök čärig ’hadsereg’ szóból
származik. A lengyelbe Báthory idején került szereg alakban, amiből a 17. században alakult ki, főként litván területeken, a nazális ę-t tartalmazó forma, ez terjedt
tovább az oroszba is (Wołosz 1989: 306–307). A litvánnal érintkező fehéroroszban és ukránban egyaránt dokumentáltak a minden bizonnyal a lengyelből átvett,
-e-, illetve -en- elemet tartalmazó alakok: fehérorosz шеренгъ (1599), шéраг; ukr.
шерeг, шераг, шеренгa (Hollós 1996: 70).
A šerenga / šaranga a litván nyelvjárásokban elterjedt, frazeologizmusokban
is bőségesen adatolt lexéma. A modern litván korpuszban csak a šerenga található
meg, részben etnográfiai leírásokban (a), részben ’sor’ jelentésben (b).
a) Toks paprotys gyvavo ir Žekijoje (tik vaikinų eilė vietoj lietuvių vadintos
„šerengos”, „šarangos” ir pan. įvardijama „ulica”). ’Volt ilyen szokás [ves�szőfutás mint beavatási próbatétel a legényeknek] Žekijában is (csak a legények sorát a litván „šerenga”, „šaranga” és hasonlók helyett „ulica”-nak nevezték)’ (DLKT.); Kai kur praktikuotas paprasčiausias jaunuolio mušimas.
Drošnios kaime […], kaip ir už nusikaltimą kariuomenėje neofitas turėjo pereiti
„šerengą” - diržais apsiginklavusių vaikinų eilę. ’Egyes helyeken a legényeket
egyszerűen elverték. Drošnia faluban , […] úgyanúgy, mint a katonaságnál büntetésből, az újoncnak át kellett mennie a „šerengá”-n: a bőrszíjakkal felfegyverkezett legények során’ (DLKT.).
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b) Vaikai „šerengom” ėjo limonado, ledų. ’A gyerekek sorban mentek limonádéért, fagylaltért’; Prie kareivinių matydavau - šerengos vaikiškų vežimų. ’A
laktanyák mellett mindig láttam: ott állnak egymás mellett (tkp. sorokban vagy
egymás mellett) a babakocsik’ (DLKT.).
sódar šaldrà, šáldra 1. ’komolytalan, szeleburdi ember’, 2. ’csavargó, vándor’,
3. ’pazarló, vagyonát tékozló ember’; šaldras 1. ’komolytalan, szeleburdi ember’,
2. ’csavargó, vándor’; šaldrõkas, -ė ’komolytalan, szeleburdi ember’; šaldravótas,
-a ’komolytalan, szeleburdi’; šaldravóti, -ója, -ójo 1. ’könnyelműen, komolytalanul viselkedik’, 2. ’pazarol, tékozol’, 3. ’rohangál, rendetlenkedik, viháncol’.
Kregždys szerint a litván szó forrása a lengyel szołdra (nyelvjárási sołdra)
1. ’sonka, sovány szalonna’; 2. ’hátsó’; 3. ’gonosz, veszekedős ember’; 4. ’német’; 5. ’semmirekellő, csirkefogó’; ez a lengyel szó pedig a magyar sódar ’sonka’
és a német Schulter ’váll’ kontaminációja (PŽ. 159). A magyar sódar (1422) a
középnémet scholder ’váll, lapocka; sonka’ átvétele (EWUng. 2: 1341).
szablya šõblė 1. ’kard, szablya’, 2. ’a lentilológép felső mozgatható része’,
3. ’tilolóbárd’; šoblià ’kard, szablya’; šõblis, šoblỹs ’kard, szablya’.
A litván szavak forrása a lengyel szabla ’egyélű görbe kard’, ennek pedig
Kregždys és Stachowski szerint a magyar szablya ’görbe kard’ < kipcsak
selebe ’görbe kard’. A szó megtalálható a fehéroroszban is, шaбля ’kard’ alakban, így akár ez is lehet a litván szavak forrása (PŽ. 626; Stachowski 2002: 50;
SEJLe. 1613).
Az EWUng. szerint a magyar szablya a 14. sz végétől / 15. századtól adatolt,
régészeti leletek azonban arról tanúskodnak, hogy ezt a fegyvert már a honfoglaló
magyarok is jól ismerték. Az elnevezés egy kelet-európai keletkezésű vándorszó,
melynek etimonja ismeretlen, az azonban bizonyos, hogy a nyugat-európai nyelvekbe részben magyar közvetítéssel került (EWUng. 2: 1379).
tábor tãboras 1. ’katonai tábor’, 2. ’nomád tábor’, 3. ’cigánytábor’; tãborius
1. ’katonai tábor’, 2. ’nomád tábor; < lengyel tabor (1424) < magyar tábor (1383)
’hadsereg, csapat’, (1519) ’katonai alakulat ideiglenes szálláshelye.’ Korai átvétel
valamely török nyelvből, valószínűleg *tabur alakban (EWUng. 2: 1468). A szó
jelentése a 19. századi és 20. sz. elején keletkezett litván szótárakban ’katonai
tábor’, a későbbi forrásokban elsősorban ’cigánytábor, cigánycsapat’, a modern
litvánban 1. ’cigánytábor’, 2. ’zajos sokadalom’ (DLKT.). Kregždys szerint a
magyarból cseh közvetítéssel kerülhetett a lengyelbe (PŽ. 641). Ebben a gondolatmenetben az a feltételezés jelenik meg, amely szerint a szó a bibliai Tábor-hegy
hatására elnevezett huszita Tábor nevének köznévvé válásával a csehből terjedt
volna el. Ennek azonban ellentmondanak az igen korai magyar és lengyel adatok
(Hollós 1996: 58; Stachowski 2002: 50).
2.3. A magyarok népneve a litvánban. A magyarok népneveként a litvánban a 17. század elejétől adatoltak a lengyel Węgier alakra visszavezethető terminusok: veñgras, veñgris (SD. 1620); vengrūjis, vengrelis 1. ’magyar ember’, 2.
’gyógykovács’, 3. ’vándorkereskedő’ (LKŽe.). Hasonló szavak, illetve ezek a jelentések megtalálhatók a fehéroroszban (вэнгрин, венгер) és az oroszban (венг[е]
р, венгерец) is (Hollós 1996: 82). A 3. jelentéssel függhet össze a szó előfordulása litván frazeologizmusokban: vengrais eiti ’vándorkereskedéssel foglalkozni
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(eiti ’menni, járni’); vaikščioja po svietą kaip vengras ’Járja a világot, mint egy
magyar’; nestygsta kaip vengras seredo(je) ’nyughatatlan, mint a magyar szerdán’
(Vosylytė 1985: 316).
A népnévből képzett további származékok: veñgrinis/vengrìnis ’magyar,
Magyarországról származó’ (~ vynas ’magyar bor’, ~ slyva vagy vengrinės ’magyar szilva’); veñgriškas ’ua.’; vengerka 1. ’magyar nő’, 2. ’egyfajta tánc’, 3.
’egyfajta női ruha’, 4. ’egyfajta csizma, női csizma’; vengrinukė ’jó minőségű,
szép kendő, rendszerint Magyarországról’ (LKŽe.).
3. Összegzés. A litvánban adatolható magyar eredetű szavak meghatározó
része a katonaság, ezen belül a fegyverzet, egyenruha fogalomkörébe tartozik.
Kisebb, de szintén jellegzetes csoportot alkotnak a magyarországi termékek kereskedelmével összefüggő lexémák. Ami azt jelenti, hogy a feltárt kölcsönzések
jól tükrözik a 15–18. századi litván–magyar kapcsolatok jellegét.
Megfigyelhető az is, hogy különösen a katonasághoz köthető kifejezések nagyobb részének a litvánban (illetve sok esetben már a közvetítő lengyelben) módosult a jelentése, méghozzá úgy, hogy elveszítette szűk terminológiai jelentését,
és főként különböző, a hétköznapi viselethez tartozó ruhadarabot vagy használati
eszközt jelöl (pl. karvašas: ’karvért’ → ’mandzsetta’, katanka ’katonai zubbony’ →
’egyfajta kabát’, šoblė ’szablya’ → ’tilolóbárd’). Különösen a litván nyelvjárásokban elterjedt szavak esetében jellemző metaforikus jelentések kialakulása (bardišius
’alabárd’ → ’magas ember’, kuntušas ’kaftán, köpeny’ → ’kócos haj, sörény’). A
meghonosodásra utal a jelentés helyi viszonyokhoz történő igazítása is (antalikas
’boroshordó’ → ’söröshordó’).
A kölcsönzések nagyobb részét azok a lexémák alkotják, ahol lengyel közvetítést feltételezhetünk. A szavak kisebb része köthető kelet-poroszországi forrásokhoz, ahol a lengyel mellett a német hatásával kell számolnunk.
Tekintettel a litván területeken tartózkodó magyarok jelentős számára a
vizsgált időszakban, nem zárható ki, hogy egyes szavaknál az átadó nyelv közvetlenül a magyar lehetett, vagy legalábbis a közvetlenül megtapasztalt magyar
kiejtés befolyásolhatta a szó litván változatát (gondolok például a bekešas hangsúlyos első szótagjára), ez azonban nehezen igazolható, részben a litván nyelvű
írott források kései (16. századi) megjelenése miatt, részben azért, mert a magyar eredetű szavak fonetikai adaptációja a szláv nyelvekben, illetve a litvánban
sok esetben hasonló eredményt adhat. Így például a magyar labiális [ɒ] hang [o]
hanggal történő helyettesítése egyfelől magyarázható a labiális rövid a hiányával
a litván hangkészletben, másfelől jellemző a közvetítő szláv nyelvekbe átvett
magyar szavakra is (vö. karvošius).
Végül fontos rámutatni arra, hogy a tárgyalt magyar eredetű litván szavak,
néhány kivételtől eltekintve (pl. husaras, eidukas, taboras) a modern litván irodalmi nyelvben alig vagy egyáltalán nem használatos lexémák, melyeket leginkább nyelvjárások adataiból vagy régies, történelmi terminusként ismerhetünk.
Kulcsszók: litván nyelv, nyelvi kapcsolatok, lexikai kölcsönzések, magyar
eredetű jövevényszók, Litván Nagyfejedelemség.
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Words of Hungarian origin in Lithuanian
The aim of this paper is to survey the stock of Lithuanian words of Hungarian origin.
These lexemes made their way into Lithuanian mainly via Polish, or less often via German, Belorussian, or Russian, in the sixteenth to eighteenth centuries. Hungarian borrowings constitute well-defined thematic groups in Lithuanian. For instance, military terms
related to the export of Hungarian military technology form a clear subset, as do words
denoting agricultural products or manufactured goods transported from Hungarian territories to Poland or the Grand Duchy of Lithuania. Of these lexemes, merely a small number
have become part of the present-day literary word stock of Lithuanian, most of them are
historical relics or dialectal items. Furthermore, a marked change of their meaning in
Lithanian can also be observed in many cases.
Keywords: Lithuanian language, language contacts, lexical borrowings, loanwords
of Hungarian origin, Grand Duchy of Lithuania.
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