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Rövidke dolgozatomban a "török" jelzőt - a köznyelvi használatnak
megfelelően - oszmán-török értelemben alkalmazom, vagyis a török hódoltság alatt nyelvünkbe került török jövevényszavak jelentésváJ.tozásait tárgyalom.
A hódoltság másfél évszázada alatt elsősorban török katonai és kőzigazgatási fogalmak kerültek nyelvünkbe. Ahódoltság megszűnte után ezek
nagy része természetesen kihalt, más része azonban már a hódoltság ideje
alatt annyira meggyökeresedett, hogy túlélte azt, de szükségszerűen jelentésmódosuláson ment keresztül. Ugyanez a másik oldalról nézve: csak azon
katonai és közigazgatási fogalmak elnevezései tudtak megmaradni, amelyek
az új történelmi helyzetben új jelentést art alommal is telítődtek. (Nem veszem most figyelembe a történettudomány és a korra vonatkozó irodalmi
művek megfelelő szakszavait, kizárólag a mai nyelvben - köznyelvben és
nyelvjárásokban - élő szavakkal foglalkozom.) A mindennapi élethez kőzelebb álló kifejezések - mint pl. kelme-, ruha- és ételnevek - viszonylag
nagyobb számban maradtak meg, de kisebb-nagyobb mértékben ezek jelentése is módusult.
Három évszázad alatt maguk a tárgyak és fogalmak is átmennek bizonyos változáson, elnevezéseik természetesen ezt tükrözik, s alapjelentéseik
mellé másodiagos jelentések is kialakulhatnak.
Lényegében a török korival azonos jelentésben használjuk ma is pl. azyxwvutsrqp
da ndá r , dohá ny, ká vé, pa pucs szavakat. Az alapjelentés mellett azonban
mindegyiknek kialakult másodiagos jelentése is. A 'katonai hátvéd, tartalékhad' ~
'derékhad' jelentésű da ndá r a munka da ndá r ja kifejezésben a
munka legnagyobb részét, a dohá ny az argób an pénzt, a ká vé a ká véda r á ló
összetételben régimódi kis gőzmozdonyt, a pa pucs a pa pucsfér j kifejezésben
az asszony uralta férfit, a zseb származékai közül a zsebes zsebtolvajt
jelöl, a kizsebel, bezsebel pedig 'meglop, jogtalanul eltulajdonít' jelentéssei
bír. A csa r da k > csá r da eredetileg katonai őrtornyot, bástyát jelentett,
a mai köznyelvben pusztai vendéglőt, a nyelvjárásokban pedig különféle
építményeket, mint szín, eresz, bódé, gyékénysátor, kukoricagóré (ez utóbbiak kialakulásában újabb kori szerbhorvátból való átvételek is szerepet
játszottak). A kazánban eredetileg az ágyúgolyó előállításához szükséges
salétromot főzték, csak később lett belőle békésebb célokat szolgáló üst,
fémtartály, a nyelvjárásokban speciális pálinkafőző üst. A ka ftá n eredetilegA
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török díszruha volt, a szultáni és nagyvezíri fogadásokon ebbe öltöztették
a követeket, ajándékul adták vagy küldték, a magyar háztartásokban
pedig dolmányt, terítőt, paplanhuzatot
szabtak belőle. Ma a keleti népek bő
(fekete) kabátját jelöli.
Megmaradt szavaink nagy részében ennéllényegbevágóbb
jelentésmódosulások is végbementek. A jelentés változások szokásos formáinak (jelentésbővülés, -szűkiilés, tapadás, érintkezésen és hasonlóságon alapuló névátvitel) bemutatását
mellőzve, a következőkben elsősorban aszóhangulati
változásokra szeretnék példákat nyújtani.
Első pillantásra
is látható, hogy török jövevényszavaink
jelentésfejlődésének főiránya a pejoráció. Ez történelmileg
teljesen indokolt, hiszen a
török katona, közigazgatási személy, feliigyelő vagy adóbehajtó
eredendően
rosszat jelentett a magyar nép számára, fennmaradt
elnevezéseikben is ennek kell tíikrőződnie, illetőleg, ha eredetileg érzelmileg közömbös volt is a
szó, jelentéstartalma
ilyen irányba alakult. Lássunk néhány példát.
Török katonafajtak
elnevezéseinek pejorációja mutatkozik
a követ ke---+ 'rablóvezér';
zőkben:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
besli, beslia 'könnyű fegyverzetű török lovaskatona'hgfedcbaZYXWVUTSRQ
ha r a mia 'egy fajta török gyalogos katona' ---+ 'fegyveres útonálló, rabló' ---+
'gonosz, rossz ember'; ja nicsá r 'egy fajta török gyalogos katona' ---+ 'saját
népe elnyomóit kiszolgáló személy, szolgalelkű áruló'; ma r ta lóc 'főleg keresztényekből szervezett török zsoldos lovas katona' ---+ 'fosztogató katona'
---+ 'útonálló,
rabló'; sza mhor (a )
'török katonai kisegítő csapat tagja, pl.
utász, szekeres' ---+ 'katonai közmunkát végző' ---+ 'napszámos, csavargó'.
Mindezek a szavak - a besli és sza r a hor alak kivételével - déli szláv kőzvetítésűek.
Törők közigazgatási
fogalmak
pejorációja:
ba sa 'törők
tarományi
---+
'zsarnok';
ba sa por a szt 'cselédeivel basáskodó
gazdag pakormányzó'
raszt'; ba sá skodik 'hatalmaskodik';
ha r á cs 'a nem mohamedánokra
kivetett
adó' ---+ 'hadisarc; rablással szerzett zsákmány' ---+ 'maga a rablás, ill. a
zsákmány kiárusítása';
ha r á csol 'harács adót szed' ---+ 'háborúban
rabol'
---+ 'rabol, zsákmányol'
---+ 'erőszakosan,
mások rovására megszerez, gyűjt';
ka sza b 'mészáros' > ka sza bol 'mészárol, öldös, gyilkol'; ma zur 'tisztességétől
megfosztott <törők tisztségviselő>'
---+ 'bujdosó,
hontalan szökevény' ---+
'szegény, koldus; nehéz, piszkos munkát végző ember'; ma zur munka 'nehéz,
piszkos munka'; za im 'birtokkal fizetett törők földesúr' ---+ 'vagyont gyűjtő,
kapzsi, gazdag <ember>; kövér, vaskos <ember>'.
Mohamedán
vallási fogalmak pejorációja:
gya ur · 'nem mohamedán'
---+ 'hitetlen'
---+ 'hitetlen
disznó, hitetlen kutya'; hodzsa 'mohamedán
pap, tanító' ---+ 'szemfényvesztő; mohó, kapzsi; nagyszájú, lármás'; hodzsá l
'lármázik, papol'; potur 'mohamedán hitre frissen áttért személy' ---+ 'csavargó; bohóc';A
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A pejoráció szelídebb formájának tekinthető a gúnyos színezetűvé válás.
--t
cipészek gúnyneve; csir izes
ilyenek pl.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
csir iz 'cipészek ragasztószere'hgfedcbaZYXWVUTSRQP
cipészek, csizmadiák gúnyneve: esitizes kezű 'tolvaj'; csir izel 'lop'; csuha
'sűríi szővésű posztóból készült <katonai>
köpeny' - - t 'szerzetesi ruha'ZYXWVUTSR
> csuhá s szerzetesek, papok gúnyneve: fr ingia 'finom (eredetileg: európai)
acélból készült <szablya, kard>' - - t 'rozsdás, ócska (dísz) kard' (déli szláv
közvetítésű szó); ma szla g 'a burgonya rokonságába tartozó mérges növény'
--t
'méreg, mérgezett étel; mámort és dühöt okozó ital': átvitt értelemben
'nagyhangú, hazug ámítás'; ma szla gol 'félrevezet, becsap'.
A pejorációval ellenkező irányú ameliorációs folyamat bizonyos állomásai a tréfás színezetűvé vagy kedveskedővé, bizalmaskodóvá,
népiessé válás.
Tréfás hangulatú pl. a der vis 'mohamedán kolduló szerzetes' az üvöltö der vis 'hangoskodó, kiabáló személy', a mufti 'mohamedán jogtudós' a főmufti
kifejezésben, a tepsi a vén tepsi 'vénasszony' és tepsiszá jú 'nagyszájú' kifejezésben. Népies és tréfás színezetű a findzsa 'finom m ívű kávéscsésze' a
nyj. 'bögre' jelentésben, népies, tréfás és bizalmaskodó az eredetileg hosszúnyakú korsót jelentő ibr ik 'éjjeli edény' jelentésben. Népies hiedelmen alapul
a Mohamed próféta nevéből alakult ma homet <ember>
'ormótlan, nagytestű, esetlen <ember>'
kifejezés. Bölcs ká di és jóindulatú, nagyhasú tör ök
ba sa csak a török kort megszépítő mesékben, elbeszélésekben és a gyermeknyelvben fordul elő.
Valóságos ameliorizációnak
tekinthetjük
viszont két török katonafajta
és két ruhanév jelentésének alakulását. A deli 'egy fajta török lovaskatona'
(+--- 'őrült, vakmerő') másodlagos jelentése melléknévként
'bátor, hős' - - t
'délceg' - - t 'ékes, szép', főnévként szlávos delia majd da lia alakban 'bátor
harcos, hős vitéz', ill. 'délceg férfi', a belőle képzett da liá s mn. 'karcsú, magas, aranyos termetű fiatal férfi'. Hasonló, bár nem ennyire színes az eredetileg a török hajókon szolgáló katonát jelentő levent, szlávos alakjában
levente szó alakulása, amely régebben ugyancsak hőst, vitézt, daliás harcost jelölt. - Két török ruhadarab, a dolmá ny és ka lpa g jellegzetes magyar
ruhadarabbá
lett, évszázadokon viselték mind a katonai öltözetben, mind az
ünnepi öltözetben, az ún. diszmagyarban.
de a népi-paraszti
öltözködésben
is. Az elmúlt századokban mindkettő szinte népi-nemzeti jelképpé alakult.
Végezetül egy kombinált jelentésváltozást
szeretnék bemutatni,
amelyben három török kori szavunk jelentésváltozás-sorozata
kapcsolódik egymásba. Ezek: pa jtá s, pa jkos és pa jzá n.
Első pillantásra úgy tűnik, hogy e három szó közös eleme az első szótagbeli pa j szó, de ez csak látszatra van így. A szó alapeleme három kűlőnbőző
perzsa eredetű török szó, a második elem pedig éppen kűlőnbőző, mert az
egyikben török képző, a másikban magyar képző, a harmadikban
pedig perzsa képző található.A
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Kezdjük azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
pa jtá s szóval, mert ez a legvilágosabb. Etimológiáján sokat
vitatkoztak, legelfogadhatóbb az a felfogás, hogy a perzsa eredetű pa y 'rész,
részesedés' szóhoz járult a török -da §, -ta § társnévképző, s az így kialakult török pa yda §, pa yta § 'részes, társ' szó került a magyarba. A régiségben
gyakori pa jtá r s alakváltozatban a m. tá r s szó utólagos beleértelmezése mutatkozik. Jelentése is világos; a mai 'barát, cimbora' jelentés kedveskedö,
bensöséges hangulatú.
Nem problematikus a pa jzá n etimológiája sem, legfeljebb megdöbbentö
az eredeti 'gályarab' jelentés. Ez a szó a perzsa eredetű török pa yzen
'gályarab' átvétele. A perzsa szó a pa y 'láb' és zen 'megkötött' igenév
összekapcsolása, eredeti jelentése tehát: "lába megkötött". A török és magyar szó egybevetése mind alakilág mind jelentéstanilag kifogástalan. De
igencsak magyarázatra szorul a szó mai jelentése. E mai jelentés kiindulópontját megtaláljuk a 17. századi forrásokban, ahol a szónak a 'gályarab'
jelentés mellett van egy másik jelentése is: 'kocsi mellett szabadon futó <ló>,
idomítatlan, betöretlen <ló>'. Ebből a jelentésböl kiindulva nehézség nélkül
eljuthatunk a mai jelentéshez, csak a 'szabadon futó, idomítatlan, betöretlen' jelzőt, nem lóra, hanem emberre kell alkalmaznunk. Így érthetővé válik
a pa jzá n szó későbbi 'gyors, fürge, vakmerő, hetyke', majd 'csíntalan, pajkos', ill. 'könnyelmű, léha, szabados; illetlen' jelentése. A kérdés az, hogy
honnét van ennek a szónak, amely a perzsában, a török ben , a magyarban
és a balkáni nyelvekben egyértelműen <megkötözött> gályarabot jelentett
'szabadon futó, betöretlen <ló>' jelentése. Erre a kérdésre a harmadik szónak, a pa jkosna k a vizsgálata ad magyarázatot.
Az eddig ismeretlen eredetűnek tartott pa jkos szó - úgy vélem szintén török kori átvétel. Alapszava a perzsa eredetű pa yk, peyk, amely a
szultán vagy más magas rangú személy kivonulásakor , ceremóniákon vagy
sétáláskor a szultán lova mellett futó, díszes, aranyozott övű ruhába öltöztetett, kezükben kis aranyozott bárdot vagy lándzsát tartó apródokat
jelölt, akik olykor még apró csengőkkel is fel voltak szerelve. Feladatuk a
ceremónia fényének emelése volt. Ugyanígy nevezték a szultáni hírvivőket,
fullajtárokat, futárokat; testőröket.
Ez a török szó ezidáig mindössze két forrásunkból van kimutatva
(1660-70 és 1687), de nem tartom kizártnak, hogy pa jtá s szavunk pa jktá r s
alakváltozatában is ez a szó rejtőzködik. Ez a pa jk szó a magyarban -8
képzővel bővült. Ez a jelenség általánosan ismert szláv eredetű foglalkozásneveinknél (vö. pl. mészá r os), de oszmán-török eredetű szavainknal
is kimutatható: pl. m. ta ba kos 'cserzővarga' <törők ta ba k 'ua.', m. R ha ma los 'teherhordó, hordár' <török ha ma l 'ua.'. Ilyen -s képzővel bővült
má mor os szavunk is, amelynek török előzménye ma mür }mámoros'.A
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Ennek azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
pa jkos szónak már a régiségben van 'féktelen, zabolátlan' jelentése, amely nemcsak lóra, hanem emberre, sőt táncra is vonatkozhat, és
alapja lehetett a régebbi és mai 'erkölcsileg kifogásolható magatartású, sikamlós, pajzán stb.' jelentésnek. Ez a pa jkos szó alakította aztán a hasonló
hangzású pa jzá n szó jelentését. Így lett a két szó nemcsak alakjában, hanem
jelentésében is hasonlóvá.
Ma mindhárom szónak van bizonyos kedveskedő, bizalmaskodó színezete. Mindez arra mutat, hogy e három szó jelentése egymással való kölcsőnhatásban alakult.A
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