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1. Témaválasztás, célkitűzés 

Dolgozatomban a 16. és 18. század közötti régi horvát irodalmi 
nyelvben található magyar lexikai átvételek komplex 
nyelvészeti vizsgálatára törekedtem, a legfontosabb korabeli 
szótárakra támaszkodva.     
A több évszázados horvát-magyar állami együttélés és az ezzel 
járó nyelvi érintkezés mindkét nyelvben gazdag 
kölcsönszóanyagot eredményezett. Míg azonban a magyar 
nyelvtudományban sok kiváló munka született a szláv 
hatásokról, a horvát nyelvészek (talán a magyar nyelvtudás 
hiánya miatt is) ezen a területen jóval kevésbé voltak aktívak. 
A magyar nyelv hatását a horvátra szintén zömmel magyar 
nyelvészek vizsgálták. A 19. századig a horvát és a szerb 
nyelvbe átvett magyar jövevényszavakat Hadrovics László 
mutatja be az Ungarische Elemente im Serbokroatischen című 
korszakalkotó történeti-etimológiai szótárában 1985-ben. A 
horvát nyelv magyar motiváltságú tükörfordításait Nyomárkay 
István dolgozta fel néhány évvel később, az 1989-ben 
megjelent  Ungarische Vorbilder der kroatischen 
Spracherneuerung című kötetében. .  
Habár a kétnyelvűség, a nyelvi interferencia és kölcsönzés 
vizsgálata Európa-szerte már a 19. században elterjedt, 
szisztematikus alapjait a horvát nyelvtudományban Rudolf 
Filipović vetette meg a 80-as években kidolgozott elméletével. 
A szinkrón szempontú rendszerzést Filipovic az angol 
jövevényszavakkal kezdte, az utóbbi két évtizedben azonban 
minden nagyobb európai nyelv (francia, olasz, orosz, német) 
jövevényszavainak a vizsgálata és leírása megtörtént. Ezt 
követően a Hrvatski jezik u dodiru s europskim jezicima 
(Sočanac et al. 2005) című tanulmánykötetben Žagar Szentesi 
Orsolya mutatja be a magyar eredetű szavak fonológiai, 
morfológiai és szemantikai beilleszkedését a horvát nyelvbe. 
A nyelvi korpuszt az Filipovic elmélet keretein belül vizsgálva 
a szerző utal az alapvető problémára: lehetséges-e, illetve 
szabad-e régi (a sztenderdizáció előtti századokban átvett) 



lexikai anyagot ilyen módon a diakrón szempontot mellőzve 
elemezni.  
A legtöbb magyar szó a horvát nyelv sztenderdizációja előtti 
korszakban (a 12. és a 17. század között) került át, elsősorban 
a kajhorvát irodalmi nyelvbe. A munkám legfőbb célja a 
legalkamasabb módon elemezni és leírni az adott korszakban a 
horvát nyelv magyar lexikai anyagát.    
 
2. A nyelvi anyag összeállítása és a kutatási módszerek 
 
A nyelvi anyag összeállításában Hadrovics László említett 
munkája szolgált kiinduló pontként. Ő elsősorban eredeti 
szövegekből merítette az anyagát, a szótárakat csak kiegészítő 
forrásként használta. Mivel ez a kutatás kizárólag lexikográfiai 
forrásokon alapszik, alaposan átnéztem a régi horvát 
szótárirodalom öt legfontosabb alkotását, feltételezve, hogy 
nem kevés „magyar eredetűnek látszó“ szót fogok találni, ami 
Hadrovics munkájában nincs. A feltételezésem később 
leginkább olyan szavaknál igazolódott, amelyek a horvát 
szóalkotási szabályokat követve a korábban átvett magyar 
szavakból jöttek létre.         
Az anyag gyűjtéséhez tehát a következő 1595 és 1742 között 
megjelent öt szótárt használtam fel: 

- Faust Vrančić: Dictionarium Quinque Nobilissimarum 
Europae lingvarum, Latinae, Italicae, Germanicae, 
Dalmaticae et Vngaricae (1595) 

- Jakov Mikalja: Blago jezika slovinskoga (1651) 
- Juraj Habdelić: Dikcionar ili Réchi Szlovenske 

zvexega ukup zebrane, u red postaulyene (1670)  
- Ivan Belostenac: Gazophylacium, seu Latino-

illyiricorum onomatum aerarium, Gazophylacium 
illyrico-latinum (1740)  

- Franjo Sušnik – Andrija Jambrešić: Lexicom latinum 
(1742) 



Ezek a régi szótárak jól mutatják a szavak alakjait, jelentéseit 
(esetleg jelentésfejlődésüket is), továbbá utalnak a 
nyelvjárások közti különbségekre is, és, ami a kutatásom 
szempontjából legfontosabb, arra is, hogy milyen helyet 
foglaltak el a magyar jövevényszavak a horvát köznyelvi 
szókészletben.   
E szóanyagból először elkülönítettem a magyarból átvett 
lexémákat, majd azok fonológiai, morfológiai  és szemantikai  
sajátosságait összevetettem az eredeti magyar 
ekvivalenseikével. Mivel az átvétel idejében használt magyar 
szóalakok nagymértékben különböznek a maiaktól, a magyar 
történeti és etimológiai szótárakat is tanulmányoznom kellett. 
Végül az eredeti magyar és a horvátba átvett alak 
összehasonlítása alapján tudtam megállapítani, milyen 
változásokon ment keresztül az adott szó a különböző nyelvi 
szinteken, illetve hogyan illeszkedett be a horvát nyelv 
rendszerébe.  
A magyarból átvett lexikai anyag leírásához tehát 
szükségesnek mutatkozott mind a diakrón, mind a szinkrón 
kutatási szempont alkalmazása, azaz a nyelvtörténet és a két 
érintkező nyelv kontrasztív vizsgálati módszereinek 
egyesítése. 
 
3. A dolgozat szerkezeti felépítése 
 
Munkám nyolc szerkezeti részből áll, melyekben az alábbi 
témaegységek kerülnek feldolgozásra: 
I. Bevezető – 1. Témaválasztás, célkitűzés; 2. A nyelvi anyag 
összeállítása és a kutatási módszerek; 3. A dolgozat szerkezeti 
felépítése 
II. Nyelvészeti kontaktológia – 1. A nyelvészeti kontaktológia 
kutatási tárgya; 2. Nyelvi érintkezés, kétnyelvűség 
(többnyelvűség), nyelvi kölcsönhatás; 3. A nyelvi érintkezés 
következményei; 4. Nyelvi kölcsönzés 



III. A horvát-magyar nyelvi érintkezések történelmi és 
társadalmi kontextusa 
IV. A horvát-magyar nyelvi érintkezésekkel foglalkozó korábbi 
kutatások áttekintése  
V. A régi horvát irodalmi nyelv a 16. század végétől a 18. 
század második feléig – 1. A régi horvát irodalmi nyelv 
fogalma és meghatározása; 2. Regionális irodalmi nyelvek; 3. 
Regionális irodalmi nyelvek közti eltérések a szótárak 
tükrében.  
VI. A régi horvát lexikográfia magyar vonatkozásai – 1. 
Magyar nyelv a szótárakban; 2. Hungarizmusok a horvát 
értelmezésekben 
VII. Hungarizmusok beilleszkedése a horvát nyelvbe – 1. 
Bevezető; 2. Fonológiai jelenségek; 3. Morfológiai jelenségek; 
4. Szemantikai jelenségek 
VII. Szóképzéstani jelenségek 
VIII. Összegzés 
 
A téma feldolgozása szempontjából a nyolc fejezet közül a 
VII. és a VIII. a legfontosabb, ezért itt Az eredmények 
ismertetése című bekezdés a dolgozatnak ebben a két részében 
részletezett eredményeit foglalja össze.      
A dolgozat végén mellékletként szerepel a szójegyzék és az 
összes szóanyagot összefoglaló táblázat. A konkrét kutatási 
tárgyat és a szűkebb szakterületet (kroatiszika) figyelembe 
véve a dolgozat horvát nyelven íródott.  
 
4. Elméleti keret 
 
A nyelvi kölcsönzés és a jövevényszavak tanulmányozása a 
kontaktológia kutatási körébe tartozik. Ennek a nyelvészeti 
tudományágnak a kezdeményezői Uriel Weinreich és Einar 
Haugen (U. Weinreich: Language in Conctact, 1979; E. 
Haugen: The analysis of Linguistic Borrowing, 1950) voltak a 
20. század közepén. Az eredményeikre a 80-as években Rudolf 



Filipović kutatásai is támaszkodnak. A horvát nyelvész az 
angolból átvett lexikai elemek tanulmányozása alapján 
kidolgozta a nyelvi érintkezések újabb leírási modelljét (R. 
Filipović: Teorija jezika u kontaktu. Uvod u lingvistiku jezičnih 
dodira, 1986), amely a két nyelvi rendszer összehasonlító 
vizsgálatán alapszik.  
Filipović munkája a mai napig alapjául szolgál számos 
különböző nyelvből átvett lexikai egységekkel foglalkozó 
kutatásnak a horvát nyelvészetben.     
A kontaktológia alapfogalma a nyelvi kontaktus vagy nyelvi 
érintkezés, amelynek alapfeltétele az érintkező nyelvi 
közösségek közötti kedvező társadalmi és történelmi 
viszonyok, vagy a földrajzi közelség. Továbbá a nyelvi 
érintkezés konkrét helye a kétnyelvű vagy többnyelvű egyén, 
ezért a kétnyelvűség (többnyelvűség) kutatása is szorosan 
kapcsolódik a nyelvi kontaktológiához. A végső eredmény a 
nyelvi kölcsönhatás, amely mindkét érintkező nyelvben két 
alapvető formában figyelhető meg. Amikor a kétnyelvű 
beszélő nyelvhasználata a másik nyelv hatására eltér az egyik 
nyelvi normától (hangtani, alaktani, mondattani vagy 
jelentéstani szinten), akkor interferenciáról beszélünk. Ha 
ilyen alkalmi, egy vagy néhány beszélőhöz kötött sajátságok 
általánosan elterjednek egy nyelvváltozatban, akkor 
kölcsönzésről van szó. A kölcsönzés eredménye kölcsönszó 
vagy jövevényszó, ha teljes mértékben beilleszkedett átvételre 
gondolunk (horvátul nincs különbség a két fogalom között, a 
posuđenica szó mindkét magyar jelentést lefedi).    
Bármilyen nyelvi elem (fonéma, morféma, lexéma, szintagma, 
mondat) kölcsönzésre kerülhet, de nem minden nyelvi szinten 
egyformán. A nyelv grammatikai rendszere nagyon stabil és 
erősen strukturált, ezért a más nyelv hatására jelentkező új 
hangtani, alaktani és mondattani jelenségek tartós és intenzív 
nyelvi érintkezés esetében is nagyon ritkák.      
A nyelv grammatikai rendszeréhez viszonyítva a szókészlet 
könnyebben változik, és sokkal fogékonyabb a más nyelvből 



eredő lexikai elemek elfogadására. Ugyanis a szavak mindig a 
valóságban létező tárgyra vagy jelenségre utalnak, amelyek 
más oldalról nézve feltételezik az új lexéma megjelenését, akár 
az adott nyelv szóalkotási módjain, akár kölcsönzésen 
keresztül.     
Ezért a hagyományos kontaktológiai kutatások központjában 
épp a más nyelvekből való lexikai átvételek állnak, 
amelyeknek a szakirodalomban számos eltérő osztályozását 
találjuk, attól függően, melyik kritérium szerint zajlik a 
vizsgálat (a kölcsönzés folyamata, a kölcsönzés eredménye, az 
integráció fokozata stb.). Ugyanúgy az ehhez fűzödő 
terminológia sincs egységesen kidolgozva.  
Az összegyűjtött szóanyag természetére való tekintettel a 
munkámban Lanstyák István osztályozását alkalmaztam (I. 
Lanstyák: A kölcsönszavak rendszerezéséről. In: I. Lanstyák: 
Nyelvből nyelvbe, Tanulmányok a szókölcsönzésről, 
kódváltásról és fordításról, 2006). A lexikográfiai forrásokban 
található magyar nyelvből átvett lexikai elemeket két csoportba 
rendszereztem. Az egyik elsődleges, a másik viszont 
többedleges hungarizmusokat tartalmaz. Az elsődleges 
hungarizmusok lehetnek közvetlenek, amikor egy szónak mind 
a hangalakja, mind a jelentése átkerül az átvevő nyelvbe. Ez a 
lexikai kölcsönzés tipikus esete. A kölcsönzésnek van olyan 
módja is, amikor nem új lexikai elem jelenik meg az átvevő 
nyelvi rendszerben, hanem idegen mintára tükörfordítással, 
részfordítással vagy jelentéskölcsönzéssel a már meglevő 
szónak bővül a jelentése.  
A többedleges (másodlagos, harmadlagos stb.) hungarizmusok 
közé azokat a szavakat soroltam, amelyek az elsődleges 
átvételek felhasználásával keletkeztek a horvát nyelv 
szóalkotasi mintáját követve.  
Az elsődleges és a többedleges átvételeket egybevéve a 
gyűjtött szóanyag közel ezer szót tartalmaz, ennek 
egyharmadát az elsődleges közvetlen hungarizmusok képezik. 
A közvetett átvételt csak néhány jelentésbeli kölcsönszó 



képviseli. A dolgozatom fő részében (VII. fejezet) az 
elsődleges hungarimusok hangtani, alaktani beilleszkedésében, 
valamint jelentésbeli módosulásaiban jelentkező legfontosabb 
tendenciákat mutatom be. Külön fejezetet (VIII.) szántam a 
másodlagos hungarizmusoknak, illetve az elsődleges átvételből 
származó továbbképzéssel létrejött alakoknak. 
Fontos megjegyezni, hogy a szóetimológia nem volt tárgya a 
kutatásomnak, mégis már az elején felvetődött a kérdés, 
hogyan lehet kategorizálni olyan átvételeket, amelyek a 
magyarban is jövevényszavak (legtöbbször latin vagy német 
eredetűek). Ez a probléma sincs tisztázva a szakirodalomban. 
Mivel a nyelvi érintkezés szempontjából a horvát replikák 
hangtani, alaktani és jelentéstani formálódásában meghatározó 
szerepe van az átadó nyelvi modellnek, az etymologiae 
proximae-elvet követve hungarizmusoknak olyan szavakat 
minősítünk, amelyek (1) eredeti magyar szavak és/vagy (2) 
teljes mértékben meghonosodott lexikai átvételek, amelyek 
idegen eredetét a magyar beszélők nem érzékelik.     
 
5. Az eredmények ismertetése 
 
A legtöbb magyar jövevényszót a kajhorvát szótárak 
tartalmazzák (Habdelić, Belostenec, Sušnik-Jambrešić). Ez 
várható volt, egyrészt azért, mert ezek a legterjedelmesebbek, 
másrészt mert a több századon át tartó magyar-horvát nyelvi 
érintkezés és kölcsönhatás legerősebb és legtartósabb éppen a 
kaj-nyelvjárás területén volt, amely Horvátország 
északnyugati részén terjed el. A déli ča- és što-nyelvjárási 
területeken (Dalmácia, Dubrovnik) a magyar nyelvi hatás csak 
a kaj-nyelvjáráson kereszül valósulhatott meg, míg Szlavónia 
nyelvi területén a lakosság gyakori migrációi következtében a 
múltban a magyar nyelvi hatás nyomait csak a 18. századtól 
kezdve megjelenő írott szövegforrásokban találjuk.   
A három nyelvjárás közötti eltérések ellenére, a 16. és 18. 
század között tartó időszakban létrejött gazdag irodalom azt 



bizonyítja, hogy itt egy közös horvát irodalmi nyelvről 
beszélhetünk, amely három regionális irodalmi nyelvet foglal 
magába. Ezt az is mutatja, hogy már a sztenderdizáció előtti 
időszakban is mind a három irodalmi nyelvben megfigyelhető 
a nyelvjárások közötti különbségek kiegyenlítődése iránti 
törekvés.         
Ez a törekvés természetesen a szótárírókra is vonatkozik. Az 
első szótárak szerzői mindenekelőtt az adott nyelvjárás teljes 
szókincsét törekedtek feldolgozni, de műveikben gyakran 
támaszkodnak az egyéb regionális irodalmi nyelvek területén 
használt gazdag köznyelvi szóanyagra is. Ebben a 
legkövetkezetesebb Belostenec volt, aki a szinonimákat 
egymás mellé sorolva pontosan jelzi, melyik szó melyik 
nyelvjárásból származik.  
A szótárakban a szláv eredetű szavakkal együtt számos olyan 
jövevényszó (latin, olasz, német, magyar, török stb. eredetű) is 
található, amely az akkori köznyelv fontos része volt.  
Magyar jövevényszavak (hungarizmusok) az általam 
feldolgozott szótári forrásokban vagy címszóként, vagy a latin 
címszó horvát értelmezésében (a horvát rokon értelmű szó 
mellett) fordulnak elő.     
A jelentéskörök szerinti osztályozás folyamán azt állapítottam 
meg, hogy a legtöbb hungarizmus a mindenapi fogalomköreibe 
tartozik: foglalkozások, emberi tevékenységek (biruš, 
cehmešter, dijak, dudaš, eršek, feletar, gazda, grof, hegeduš 
stb.), ruházat, lábbeli, dísztárgyak (baroka, bunda, cepeliš, 
bugljar, cifra, doliman, đunđ, gemant stb.), továbbá lakás, 
háztartás (matrac, moždov, poplun, soba, kefa, kopča, lampaš, 
lanc stb.). 
A szavak nyelvi elemzése arra irányította rá a figyelmemet, 
hogy az átvevő nyelvbe való beilleszkedésük folyamatát nem 
szabad egy egységes, különböző nyelvi szinteket egybefogó 
előírt modell szerint vizsgálni. Míg a szavak fonológiai és 
morfológiai rendszerhez alkalmazkodása a kontrasztív 
szemponton alapszik, mert a két rendszer strukturális eltérései 



féltételezik a replikák fonológiai és morfológiai formálódását, 
addig az átvételek jelentéstani alkalmazása az átvevő nyelv 
szókészletében való elhelyezkedésükre, a szilárd helyük 
megtartására vonatkozik, ami néha jelentésmódosulással jár 
(pl. amikor az átvevő nyelvben már létezik az adott jelentéssel 
rendelkező szó, ami jelentésszűkülést vagy jelentésbővülést 
eredményez).      
 
5.1. Fonológiai (hangtani) jelenségek 
 
A magyar és a horvát fonémarendszer mennyiségi és minőségi 
szempontból komoly eltéréseket elsősorban a magánhangzó-
állományban mutat (14 magyar hang áll 5 horváttal szemben). 
A horvátban hiányzik a magyar hosszúság-rövidség szerinti 
szembeállítása, továbbá az ajakműködés szerinti osztályozás 
(labiális – illabiális) is. A nyelv függőleges irányú mozgása a 
magyarban négy fokozatot alakít ki, a horvátban pedig hármat. 
Mindössze két magyar magángangzónak (/i/ és /u/) van horvát 
megfelelője (/i/ és /u/). 
Ennek eredményeképpen a magyar szó hangtani 
beilleszkedése folyamán a magyar hosszú-rövid különbség 
eltűnik, míg az idegen fonémák felcserélődnek a hozzájuk 
hasonló, képzési hely és mód szerint legközelebb álló horvát 
fonémákkal.   
A két nyelv mássalhangzó-állománya sokkal közelebb áll 
egymáshoz, mint a magánhangzóké. A horvátban hiányzik két 
magyar palatális affrikáta (/c/ és /ɟ/), holott azok nagyon közel 
állnak a horvát /ʨ/, /ʥ/ fonémákhoz.              
A hungarizmusok hangtani illeszkedése leírásában külön 
nehézség mutatkozik abban, hogy az átvett magyar szavak 
alakja sokszor nem egyezik meg a maival. Ezért a két 
fonémarendszer szinkrón összehasonlítása mellett, a diakrón 
szempontot is alkalmaznunk kell az elemzésben, hogy minél 
pontosabban megállapíthassuk, milyen hangtani változásokon 
ment át egy adott szó. Ez leginkább azoknál a 



hungarizmusoknál érvényesül, amelyek átvétele a magyar 
rövid magánhangzó egy fokkal nyíltabbá válása és a 
diftongusok egyszerűsödése előtti időszakba esik. Ilyen szavak 
a magyar modelljük régebbi változatát őrzik a horvátban (m. 
sipus > sipos: h. šipuš, m. gyüngy > gyöngy: h. đunđ; (m. akou 
> akó: h. akov, m. hordou > hordó: h. hordov).  
Továbbá az idegen szó hangtani illeszkedését nem csak a két 
nyelv fonémáinak számában, vagyis képzésük helyében és 
módjában jelentkező eltérések befolyásolják, hanem a horvát 
fonémák kombinációs lehetőségei is. Az idegen 
hangszerkezetek a horvát hangtani rendszer hatására 
feloldódnak. Erről árulkodnak például a szóeleji 
mássalhangzó-betoldások (m. ál > h. jál), a szóvégi 
magánhangzó közötti mássalhangzó-betoldások (m. karazsia > 
h. karažija) vagy a zöngésség szerinti hasonulás (m. rizskasa > 
h. riškaša).  
Fontos megjegyezni, hogy a szóvégi fonéma nem a fonológiai, 
hanem a morfológiai kritérium szerint módosul az átvételkor.  
 
5.2. Morfológiai (alaktani) jelenségek 
 
A lexikai átvétel a beilleszkedés folyamatában tehát az átvevő 
nyelv morfológiai kategóriákba való besorolása által is 
történik. A két alapvető eltérés a két nyelv morfológiai 
rendszere között abban mutatkozik, hogy a horváttal szemben 
a magyarban nem létezik grammatikai nem, illetve hogy a 
szótő alakja nem árulja el a szófaját. Ezért minden magyar szó 
a horvát szófajok szerinti módosulásain megy át.       
A korpuszban a főnevek száma jóval meghaladja (90%) a 
többi szófajét. A horvát főnevek döntő többségének nemét a 
szó végződése határozza meg. A mássalhangzóra végződőek 
általában hímneműek, az -a végződésűek nőneműek, az -o/-e 
végződésűek pedig semlegesneműek.  
A beilleszkedés folyamatában a főnévi hungarizmusok 
morfológiai alakja, pontosabban végződése – az átvevő 



nyelvben a képzett és összetett szó egyszerű szónak minősül – 
négy különböző módon formálódik: 1. változás nélkül vagy 
teljes átvétellel, 2. a végső hang elvonásával, 3. új hang 
hozzáadásával, 4. a végső hang vagy hangcsoport 
helyettesítésével. A főnevek morfológiai alakjának 
formálódásával együtt alakul a grammatikai nemük is.    
A szóanyag legnagyobb része azt bizonyítja, hogy a horvát 
nyelvbe való bekerülésük során a magyar szavak morfológiai 
illeszkedése leggyakrabban változás nélkül történik. Ennek 
egy nagyobb csoportja mássalhangzó-végződésű, így könnyen 
besorolódnak a hímnemű kategóriába (m. cukor > h. cukor, m. 
szakács > h. sokač, m. sógor > h. šogor). Kisebb csoportot 
képviselnek az a-végződésű nőnemű főnevek. Kevés kivételt 
képeznek az élőlényt jelölő főnevek, amelyek grammatikai 
neme a természetes nem szerint alakul (a gazda, japa 'apa', 
katana 'katona', vajda, vorga 'varga', cukorkadija 'cukorkandia' 
karažija 'karazsia' mind hímneműek, függetlenül az a-
végződésüktől).  
A végső hang (hangcsoport) elvonásával vagy 
helyettesítésével, illetve új hang hozzáadásával történő 
alakformálás kisebb számúnak bizonyul a horvát nyelv 
szempontjából szokatlan végződésű főnévi hungarizmusoknál 
(m. piskóta > h. piškot, m. sokodalom > h. škokodol, m. bitang 
> h. bitanga, m. kín > h. kina, m. kefe > h. kefa, m. eretnek > h. 
eretnik, m. mosdó > h. moždov). Néhány példa azt mutatja, 
hogy az alakformálásban fontos szerepet játszik a fogalmi 
analógia vagy a hasonló jelentésű horvát szavak hatása is (m. 
kín > h. kina ~ muka, m. kecsege > h. kečiga ~ riba).     
Korábban már említettük, hogy a képzett és összetett szavakat 
a morfológiai beilleszkedés folyamatában az átvevő beszélők 
egyszerű szavaknak értelmezik. Ennek ellenére néhány 
magyar összetett főnév részfordítással honosodott meg a 
horvátban (m. marhahajtás > h. marhoodgon, m. marhalopó > 
h. marhotat, m. tárház > h. tarna kuća).  



A korpusz egy kisebb csoportját (mindössze 28 szó) 
melléknévi és igei magyar jövevényszavak képezik. A horvát 
morfológiai rendszerbe való beilleszkedésük folyamatában 
horvát melléknévi és igei képzők kapcsolódnak a magyar 
szótövekhez vagy helyettesítik a szóvégi hangot/hangcsoportot 
(m. gyönyörű > h. đeđeren, m. sárga > h. šargast, m. sánta > 
h. šantav, m. bátor > h. batriv, m. gombos > h. gumbašnji; m. 
csal > h. čalovati, m. henyél > h. henjati, m. dicsér > h. 
dicsiti).  
 
5.3. Szemantikai (jentéstani) jelenségek 
 
A jövevényszavak hangtani és alaktani beilleszkedésükkel 
együtt az átvevő nyelv szemantikai rendszeréhez is 
alkalmazkodnak, ami sokféle jelentésmódosulással vagy 
jelentésváltozással járhat.  
Az elemzésben kiindulópontként a forrásokban rögzített 
jelentések szolgáltak. Ezeket a jelentéseket összehasonlítottam 
a megfelelő magyar modellek jelentéseivel, ahogyan azok a 
magyarban a 18. századig alakultak. Ez az eljárás a magyar 
történeti, etimológiai és dialektológiai szótárakon alapszik. 
Ennek célja az volt, hogy megállapítsuk, milyen 
jelentésmódosulásokon mentek át a magyar modellek a horvát 
nyelvbe való integrálódásuk során az adott korszakban.      
A szemantikai integrálódás két szakaszra bontható. Az átvételt 
követő szakaszban (az integrálódás kezdetén) az átadó és az 
átvevő nyelvi rendszer egyformán befolyásolja az adott szó 
jelentésbeli formálódását. A következő szakaszban, amikor a 
szó már teljesen meghonosodott, ami azt jelenti, hogy az 
átvevő nyelv beszélői nem tartják idegennek, új jelentések 
alakulhatnak az új szemantikai rendszer hatására.     
A vizsgált szóanyag azt mutatja, hogy a hungarizmusok 
egyharmada megőrzi az átadónyelvi jelentésé(eit)t. A többi 
példa esetében a szemantikai integrálódást jelentésmódosulás 
is kísérte. A többjelentésű szavak legtöbbször egy, ritkán két 



jelentésben kerülnek be a horvátba (m. pelda > h. 1. 'minta', 2. 
'kép, alak, szobor'; m. tompa > h. tumpast 1. 'nem hegyes, nem 
éles'; 2. 'nehéz felfogású'). A lexémák egy részénél viszont 
jelentésszűkülés (specializálódás), jelentésbővülés 
(általánosítás), metonimikus vagy metaforikus 
jelentésmódosulások mutatkoznak a magyar szavakhoz 
viszonyítva (m. akó 'hordó, mérsére való edény vagy rovátkás 
bot' > h. hakov 'vizeskanna'; m. háló 'szövedék' > h. halov 
'halászháló'; m. magas 'felfelé nyúló, fent levő' > h. magaš 
'törpe'). Mivel itt nagyon régi szóanyagról beszélünk, nem 
kizárt, hogy ezek a jelentésmódosulások későbbi 
keletkezésűek, és hogy kezdetben épp az eredeti, átadónyelvi 
jelentéseik voltak használatban.   
Hasonló jelentésmódosulási tendenciák érvényesülnek a 
következő szakaszban is, amikor egy kisebb szócsoportnál a 
régi jelentésszerkezet újabb jelentéssel gazdagodhat (m. ezer 
'tízszer száz' > h. jezero 'tízszer száz' + 'tíz ezer'; m. ment 
'bajból, veszélyből kiszabadít; óv' > h. mentuvati ''bajból, 
veszélyből kiszabadít; óv' + 'elrabol valamit valakitől'). Ez a 
jelenség az erős honosodottság egy fontos bizonyítéka.   
   
5.4. Szóképzéstani jelenségek 
 
A hangtani és az alaktani beilleszkedés lefolyását követően a 
jövevényszavak széleskörű és gyakori használata során 
jelentkező kommunikációs igény az átvevő nyelv szóalkotási 
módjai szerint újabb lexémákat hoz létre. A származékszavak 
– amelyeket többedleges hungarizmusoknak nevezünk – 
mutatják a legjobban, hogy a magyar lexikai átvételek 
mennyire illeszkedtek be a horvát szókincsbe. Ez nem 
kölcsönzés eredménye, ezért ezt a nyelvtani jelenséget nem a 
beilleszkedés szerves részének minősítjük.   
A legjelentősebb szóalkotási mód a horvát nyelvben a 
szóképzés, pontosabban a szuffixáció, a preffixáció és a kettő 
együttes alkalmazása. A magyar jövevényszavakból létrejövő 



származékok képzők szerinti osztályozása azt mutatja, hogy a 
legtöbb főnévi, melléknévi és igei másodlagos hungarizmus a 
denominális suffixálás segítségével képződik (kolduš 
'kéregetésből élő férfi' > koldušica 'kéregetésből élő nő, kontuš 
'kabát, köpeny' > kontušec 'kis kabát', cukor 'étel, ital 
édesítésére használt anyag' > cukorni 'cukor-', kopča '' > 
kopčiti 'kapcsol'). Ez a tendencia várható volt, hiszen a főnévi 
magyar jövevényszavak száma felülmúlja a többi szófajét.   
A magyarhoz viszonyítva a szóösszetétel kevésbé gyakori 
szóalkotásmód a szláv nyelvekben. A korpuszunkban mégis 
viszonylag sok (44) olyan származékszót találunk, amelyek 
egy horvát szóalak (vagy a horvátban már meghonosodott 
idegen lexikai átvétel) és egy magyar lexikai átvétel 
összekapcsolásával jöttek létre (kiporez 'szobrászat', 
peldokaznik 'színész', figojedica 'fügét szerető madár').  
 
6. Összegzés 
 
A régebbi horvát lexikográfiai opuszok közel ezer elsődleges 
és többedleges hungarizmust tartalmaznak, ami arról 
tanúskodik, hogy ez a szóanyag szerves része volt elsősorban a 
kajhorvát irodalmi nyelv szókészletének, de azt is mondhatjuk, 
hogy fontos szerepet játszott a teljes horvát szókincs 
feljődésében.   
Végezetül az utóbbi évtizedekben kiadott két horvát értelmező 
szótár adatait (V. Anić: Veliki rječnik hrvatskog jezika, 
2006; Hrvatski enciklopedijski rječnik, 2004) a vizsgált 
anyaggal összevetve megállapítottam, hogy az elsődleges 
hungarizmusok – a szóanyag egyik fele valamilyen módon 
(nyelvjárásban, elavuló- vagy szakszókészletben) él a mai 
horvát nyelvben is – hangtani és alaktani beilleszkedése 
valószínűleg már a sztenderdizáció előtti időszakaszban zajlott 
le, mert az újabb szótárak semmilyen módosulásról nem 
tanúskodnak. Szemantikai szinten viszont bizonyos szavak 



értelmezésében jelentésváltozás és poliszémia fejlődése 
érzékelhető.  
A jövőben tehát érdemes lenne épp a szemantikai jelenségekre 
irányítani hasonló jellegű, de a 19. és a 20. században kiadott 
szótárakon alapuló további kutatásokat, amelyek átfogóbb 
képet adhatnak a hungarizmusok történetéről a horvát 
nyelvben. 
 


