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A SZLOVÁK SZÓKÉSZLET MAGYAR ELEMEIBŐL

A magyar-szlovák nyelvi kapcsolatok (rövid áttekintését 1. Gregor
NyDt. 141-195) terén komoly adósságnak számít a szlovák nyelvet ért ma-
gyar hatás átfogó bemutatása. Az eddigi publikációk inkább csak egy-egy
részterület vagy részjelenség megvilágitására szorítkoznak, ill. egyéb nyel-
vekkel összefüggésben kőzőlnek bizonyos megállapításokat. Több évtizedes
anyaggyüjtés és hosszabb előmunkálatok után most kísérletet teszek az egész
kérdéskör összegező elemzésére.

A szókincset illetően részletes szlovák nyelvtörténeti és nyelvjárási szó-
tár híján is egyértelmüen megállapítható, hogy a szlovák nyelv - mindenek-
előtt a népnyelv - az elmúlt évszázadok folyamán jelentős számú magyar jő-

vevényszót olvasztott magába. Készülő feldolgozásom szótári részéből adok
közre most néhány szócikket, melyek kűlőnbőző korokhoz, nyelvi rétegek-
hez és jelentéskörökhöz kapcsolódnak. A dokumentációs részben terjedelmi
okok miatt most csak a legszükségesebb adatokat sorolom fel és a jelenségek
megvilágítását is igyekszem rövidre fogni.

filagória '(kerti) ház, házikó; lugas'. - Árva megye, 1664: Blechu a
Cwiczkow nazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFilgoriu. kupeno (BatthLt. Rsz. 64. Lad. 27 Fasc. 6: 436),
1685: kratochwilne domy ... (filagorie) (Com. 251), 1763: Solarium, Fi-

lagoria (KamS1. 803), Filaéoria ... Lufthaus, Gartenhaus ... (Bernolák 1,
561), Slavi etiam dicunt filagoria , filegoria (Leschka 74), Filagória , filegória

(Jancs. II, 74), filagória 'faházikó, kerti ház, lugas' (MatS1. 589; SISJ. 1, 398)
stb.; - Szárm. filagorka dimin.: Sedia v útulnej filagorke medzi viniékami
(Hecko 24).

Etim. - Az 1604 óta gazdagon adat olt magyar filagória (SzT. IV.
112-3), melynek korábban több nehezen pontosítható jelentése is volt (1.
uo. és NytudÉrt. 88: 38), kőzűliik a legelterjedtebb a 'lugas, kerti ház' lett.
A magyar szó eredete tisztázatlan (1.TESz. 1, 908-9), legújabban Hadrovics
(NytudÉrt. 88: 38-40) a latin-olasz kiindulás lehetőségét vetette föl, de ezzel
kapcsolatoban is hiányoznak a meggyőző nyelvi adatok. A magyar szó jelen-
tésfejlődése alapjául azonban bizonyos, hogy a szlovák filagória a magyar ból
származik és nem az olaszból, ahogyan ezt például Habovstiaková (SZSS1.
118) és a SCS. 289 véli. A filegoria változatban az e nem szlovák fejlemény,
hanem a magyar filegória (1.TESz.) átvétele. - A magyarból: Halász: Nyr.
XVII, 302; EtSz. II, 251; Király: StudS1. X, 230; Machek, EtSICS1. 109;
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TESz. 1. 909; - L. még magy.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.> kárpátukr.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfilogorija 'ua.' (Dezső: Nytud-
Ért. 128: 60), rom. filigórie 'ua.' (Tamás, UngEIRum. 339).

fiÍlas 'wahlerisch, máklig'. - fínás 'ua.' (GNS. 81), Abaúj megye: finas

'ua.' (JS. XXI, 99).

Etim. - A bizonytalan (talán hangfestő) eredetű, -s melléknévképzővel
alakult magyar finnyás 'ua.' (1566: TESz. I, 917) származék. AzDCBAí nem
szlovák nyúlás eredménye, hanem a magyar népnyelvi fí(nJnyás (1. TESz.)
alakváltozat átvétele. - A magyarból: Bartko: JS. XXI, 99.- Ezidáig csak
Gömör és Abaúj megyéből adatolt tájszó.

fizetky 'pénz' - Dunajov: fizetky 'ua.' (Ferko 321).

Etim. - A vitatott eredetű magyar fizet 'zahlen, bezahlen' (1372 n.]

1448 k.: TESz. I, 927) igéből képződött a gyakori -ka tárgy- és eszköz-
név-képzővel, ill. annak többes számú -ky alakjával. Argó szó a szlovák
drótosok szókincséből. - L. még magy. > cseh argó fizetky 'zahIt' (Sulán
152), kárpukr. fizet 'fizet' (LizV. 631).

forditáá 'borfajta'. - fordítás a 'tokaji szőlőfajták préselésekor ke-
letkezett törköly nek a mustba történt hozzáadásával készített borfajta'
(SCS.299).

Etim. - A fordít '(be)kehren, wenden, lenken, richten, drehen' igének
-s képzős magyar fordítás (1493 k.: TESz. I, 951) származéka, amelynek
Tokajban ismert jelentése 'az első taposásker kicsorgott mustnak a kádban
maradt törkölyre való felöntése, hogy a néhány órai állás és az újabb taposás
elvégzése után kapott must jobb minőségű legyen' (ÚMTsz. II, 492; egyéb
jelentéseit is 1. uo., továbbá: NySz. I, 926; SzT. IV, 274-5). A fordítás mint
borfajta a Tokaj vidékén a XVIII. században alakult ki (1. MNL. II, 206).
- A magyarból: SCS. 299. - Borászati szakszó. - Vö. fordítov, forga tova t',

forgo, forgov.

fordítov 1. fordító (csizrnadia-, cipészszerszám)'. - 1770/1882/1884:
Nje ssidlo, nje ihla, mussta a fordjto (Caplovic 87), 1790/1966: Ale ze,
praj, tlk, vcúl vidírn teprv, ze je len drevenÍ fordító (Fándly: BernPol. 97),
XIX. sz. eleje: zlych a nespokojnych lomy fordítovom (Piesne 327), fordító

'ua.' (Kálal 918), Bakabanya (Pukanec): fordító 'ua.' (SN. V, 624) stb. -
2. 'Klinke, Türschnalle'. - Malcice (Málca): forgitoy 'ua.' (StudSl. X, 231),
Zemplén, Ung megye: forgitov, forgitoy 'ua.', (ASJ. IV/2: 132), Zemplén
megye: forgítiv 'ua.' (uo.), fordítoy 'ua.'(SiposM.); - 3. 'Drehscheibe bei
der Eisenbahn'. - [orditou 'ua.' (uo.).

Etim. - A magyar fordító (1493 k.: TESz. I, 951), ill. annak népnyelvi
fordító,!!: alakváltozata. Ez a fordít 'kehren, wenden, lenken' ige jelen idejű
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melléknévi igeneve, amely különböző jelentésekben főnévként is használatos,
mint pl. 'Angel' (1517: uo.), 'Übersetzer' (1551: uo.), '(Fenster oderZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATűr)

Vorreiber' (1589: SzT. IV, 276) stb. A szlovák szó első jelentése a magyarzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

fordító 'olyan fa, amely segítségével a rámátlan csizmát kifordítják' (Bal-
lagi 1868-73, 1. 420; SzegSz. 1, 468) átvétele. Csizmadia műszó. A magyar-
ban teljesebb alakja fordítófa 'ua.' (ÚMTsz II, 493), régebbi előfordulására
vö. 1672 k.: Csizmadia táncát frissen járja, I Mert keziben áro fordító fá ja

(CsÚfGajd. 130), ebből önállósult főnévvé a fordító. Egyébként jelöl minden
olyan műszaki eszközt, szerkezetet, amelynek segítségével valamilyen tárgy
megfordítását végzik (1. ÉrtSz. II, 883), így a vasutasok szóhasználatában
'Drehschreibe bei der Eisenbahn' is. A szlovákban ez a harmadik jelentés
újabb meghonosodásként értékelendő. - A magyarból: Czambel: SR. V,
114; Kálal 918; Király: StudS1. X, 231; SiposM. - Az ASJ. IV/2: 132 sze-
rint a szlovák szó forrása a magyar forga tó, de ez helytelen. A d> g változás a
szlovák népnyelvben történt meg (ehhez 1. Buffa 43; Stanislav. DejinySlJaz.
12,545), de elősegíthette talán a magyar forga tó g-je is. A forgitiv alakválto-
zat í - o> i - i asszimiláció eredménye. 1. még magy. > kárpátukr. fordíta ,

forditov 'kilincs' (Liz.150); szhv. fordíta 'Schusterwerkzeug' (HadrU. 236),
rom. forgitay, 'Türriegel, Klinke' (Tamás, UngEIRum. 320: fa rga t& a.). -
VÖ.forditás, forgatovat' , forgo, forgov.

forgatovat' 'forgat (földet)'. - Sáros megye, 1830: Forga tova li .

Pleli ... (BánóLt. 11. cs. Litteta K. 36-7), 1832: Forga tova li ... Koliky bili .
Wgazali (uo.), 1833: Koliki cahali. .. Forga tova li ... (uo.).

Etim. - A magyar forga t « fordít) ige, mely egyebek közt '(herum )
drehen, wenden' (1395 k.: TESz. 1, 951), 'umgra.ben, umackern' (1510 k.:
uo.) jelentésben gazdagon adatolva van. A forga t és annak -s képzős for-

ga tás származéka gyakori kifejezés a szőlőművelésben (1. MNL. II. 206), s
mint ilyen került át a keletszlovák nyelvjárásba, ahol az -aéka képző segít-
ségével, univerbizáció eredményeként megalkották a forga tacka főnevet, vö.
Sáros megye, 1829: wgazali forga tacka ... (BánóLt. 11. cs. Littera K.
36-7),1830: ... Forqa taéka (uo.). A hiányos adatok alapján a forga tacka

képződmény jelentése nem egyértelmű. Lehetséges a 'forgatás' és a 'forga-
tást végző munkásnő' értelmezés is. Az előzőt valószínűbbnek tartom. Úgy
látszik, hogy mára mind az ige, mind a forga tacka kiveszett a használatból.
- VÖ. fordítás, fordítov, forgo, forgov.

forgo, forgov 1. 'Federbusch, Federstutz'. - Korpona (Krupina), 1648:
Zabil som jedneho kuruca pri Plesoucach a vzal som od neho tricat talierou
ajeden forgo (KPP. 171), 1705: Forgo panské No 1 (RadvLt. 81. cs. IV. o.
XX.), Nyitra megye, 1809: éako i s forgem (Brat. Ill, 1038), Szarvas, 1895:
forgov, forgou 'kalap mellé tett bokréta-féle' (NyK. 25: 295), Maléice: forgoy
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'Federbusch, Federstutz' (StudS1. X, 231), Ratková: Van je podzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAforgóvom 'it-
tas, részeg' (GNS. 82), forgo, forgov elav. 'tolldísz a kalap mellé' (Jesensky,
Kalinciak stb.: MatS1. 601; SISJ. 1, 408; SCS. 299) stb.; - 2. 'bokrétás fő-
kötő'. - forgov 'ua.' (Hont 241,246); - 3. 'Wirbelwind'. - Maléice: forgo!!:

'ua.' (StudSl. X, 231); - 4. 'ekeforduló'. - forgov 'ua.' (LexNov. 100); -
Szárm. forgovka 'forgókarika, forgórész'. - Nagyla.k: forgouka 'az állatok
láncán, ill. a rokkán levő karika, forgórész' (Roh. 118, 260); - forgovcák

'formátlan orr'.- Zemplén megye, Ung megye: forgoucak. 'ua.' (ZFFUK
XXX, 141).

Etim. A gazdag jelentéstartalmú magyar forgó, ill. népnyelvi forgó!!: ; ez
a forog 'sich drehen, kreisen' (1405 k.: TESz. 1, 951) ige jelen idejű mellék-
névi igeneve, amely főnévként is használatos, egyebek közt mint 'Federbusch'
(1664 e. (1705: uo.), 'ekeforduló a szántófőld végén' (ÚMTsz. II, 497), 'va-
lamilyen eszköz forgórésze' (ou. 496; SzT. IV, 290). A szlovák jelentések a
magyarból valók (az 1. jelentésre a magyarban 1. Radv:Csal. 1, 72 és 183.,
é85. ábra), a Hont megyei 'főkötőfajta' azonban a 'Federbusch' alapján a
szlovák népnyelvben alakult ki. A kőz- és irodalmi nyelvben a már csak in-
kább mat'ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArv byt' pod forgovom 'be van csípve, ittas, részeg' mondásban van
jelen (1. Zát. 72; Kálal137; SISJ. 1,408). A kérkedő szegénységre vonatkozó
pod forgóvom a bosy (Zát 162) szólás pedig minden bizonnyal a magyar
régi forgó a la tt mezítláb (O. Nagy, SzólKm. 218) tűkörfordítása, amint ezt
nemcsak a jelentés, de a szerkezeti azonosság is elárulja. - A magyarból:
Melich: NyK. 25: 295; Czambel: SR. V, 114; EtSz. II, 404; Hauptová: Sla-
via XXVIII, 524; Mihál: JS. IX, 180; Machek, EtSICS1. 111 stb. A SCS.
azonban a magyar eredetet érthetetlenül megkérdőjelezi. - L. még magy.
> lengy. forga 'Federbusch' (Brückner, SIEt. 125), kárpukr. forgov, forgiv

'ua.' (Liz. 111,229; LizV. 633), rom. forgliu 'forgóalkatrész' (Tamás, Ung-
EIRum. 355), szhv. forgov 'lángliche Sandinsel' (HadrU. 236), jugoszláviai
rutén forgov 'forgószél' (Koéíé 124).
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