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L A

Miért fordítanak a litvánok?

A litván nyelvvel ismerkedvén előbb-utóbb szinte mindenki rácsodálkozik
arra, hogy miközben a két nyelv – akár szókincsét, akár nyelvtani rend-
szerét tekintjük – a legkevésbé sem hasonlít egymásra, a fordítást jelölő
terminusok a litvánban ugyanúgy „működnek”, mint a magyarban.

Erről immár bárki meggyőződhet, ha a megfelelő oldalon fellapozza a
Bojtár Endre főszerkesztésével készült, a közelmúltban megjelent Litván-
magyar szótárt (Vilnius, ). I azt találjuk, hogy a minket érdeklő litván
versti ige legfontosabb jelentései ’kifordít, kidönt, ledönt, felfordít, megfor-
dít’, ’valamely irányba térít’, ’átváltoztat, átalakít’, továbbá ’(egyik nyelvről
a másikra) fordít’. Szembetűnő egyfelől a hasonlóság a litván és a magyar
ige konkrét, illetve átvi jelentései közö, másfelől az is, hogy a litván és
a magyar szavak szemantikája, miközben egymáshoz közel áll, egyúal
eltér a legtöbb európai nyelvben, így a magyarral, illetve a litvánnal érint-
kező, azokra hatást gyakoroló nyelvekben a fordítást jelölő kifejezések sze-
mantikájától. Ezekben a nyelvekben ugyanis rendre a végső soron a latin
translātio ’átvitel, áétel’ → ’fordítás’ illetve trāductio ’átvitel, átszállítás’,
’más helyzetbe juatás’ → ’fordítás’ szavakra visszavezethető lexémákat
– sok esetben tükörfordításokat – találunk: ilyen például az angol trans-
late, translation, francia traduire, traduction, olasz traduzione, német über-
setzen, illetve a litván szempontjából releváns fehérorosz перaкладаць,
lengyel przekładać, orosz перевести. A német übersetzen tükörfordítása
ugyan a magyarban is megvan, az átültet ’lefordít’ ige azonban szótáraink
szerint régies, használata sajátos stílusértéke, választékos volta mia jóval
ritkább, mint a fordít, és származékszavakat sem képezünk belőle.

Mivel magyarázható a litván versti és a magyar fordít hasonló jelen-
tésfejlődése, a két hasonló átvi jelentés kialakulása? Megelégedhetünk-e
azzal a megállapítással, hogy a két, egymással nem rokon, és története so-
rán egymással alig érintkező nyelv közöi párhuzam egyszerűen azonos
szemléletmódot tükröz? Úgy vélem, nem, mivel az ige alapjelentéséből tá-
volról sem kézenfekvő az új, átvi értelmű jelentés kialakulása. Egy ilyen
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véletlen egyezés természetesen nem zárható ki, azonban véleményem sze-
rint nem is túlságosan valószínű.

Akkor talán jelentéskölcsönzés történt a két nyelv közö? Mivel a ma-
gyaron és a litvánon kívül a környező nyelvekben nem ismerünk hasonló
lexémát, ez csakis közvetlen átadással történhete volna. Való igaz, hogy az
utóbbi időben egyre több, a balti nyelvek, illetve a magyar közvetlen érint-
kezésére utaló jelenségre derül fény. A honfoglalás elő, időszámításunk
első századaiban őseink nagy valószínűséggel találkoztak a baltiakkal ak-
kor, amikor a balti és a szláv népek/nyelvek nem különültek el egymástól,
hanem egymásba átmenő nyelvjárások láncolatát alkoák a Balti-tengertől
a Kárpátok északi lejtőiig, s ennek az érintkezésnek igen korai balti jöve-
vényszavak formájában szókincsünkben is megvannak a nyomai.¹ Egy ké-
sőbbi érintkezésre a magyar és az ekkorra már önálló litván nyelv közö
a . században került sor, a perszonálunióval összekapcsolt lengyel-litván
államban, amelynek uralkodói lengyel királyok és litván nagyfejedelmek
voltak egyidejűleg. Az uralkodói udvar Krakkó melle egyre gyakrabban
és egyre huzamosabb ideig tartózkodo litván területen, Vilnában. I. Zsig-
mond és Zsigmond Ágost királyok idején, majd különösen Báthory István
lengyel királlyá és litván nagyfejedelemmé választása után az uralkodó kí-
séretében, udvarában, illetve hadseregében sok magyar szolgált, és juto
el litván vagy a litvánokkal szomszédos lengyel és fehérorosz területek-
re.² Ekkor a litvánok többnyire lengyel és/vagy fehérorosz közvetítéssel, de
esetenként talán közvetlenül is veek át magyar szavakat, főként speciális
katonai terminusokat, a fegyverzet, a magyar katonák ruházatának egyes
darabjait jelölő szavakat.³ E két időszakban tehát kölcsönösen sor került
bizonyos szavak átvételére. Ugyanakkor nem tudunk tükörszók, tükörje-

¹ Bővebben ld. Zoltán András : Vannak-e balti jövevényszavaink? In : Ember és
nyelv. Tanulmánykötet Keszler Borbála tiszteletére. Szerk. Kugler Nóra és Len-
gyel Klára. Bp., ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék, , –.

² Vö. : Raimonda Ragauskienė: Vengrai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje
Aleksandro Jogailaičio ir Stepono Batoro laikais (– m). — Hungari-
ans’ Status in the Grand Duy of Lithuania under the Rule of Jagiello and
Stephen Batora (–). = History. A Collection of Lithuanian Universit-
ies’ Resear Papers (Istorija. Lietuvos aukštųjųmokyklųmokslo darbai), issue :
/, –, on http://www.ceeol.com.

³ Bővebben ld. : Laczházi Aranka: Венгерские элементы в лексике литовского
языка –Miscellanea Corviniana. Köszöntőkönyv Hollós Aila . születésnap-
jára. Bp., . –. (http://www.geocities.com/corviniana/Corviniana.
doc ; http://us.share.geocities.com/corviniana/MiscCorv.pdf és http://www.
geocities.com/corviniana/MiscCorv.pdf)



http://www.ceeol.com
http://www.geocities.com/corviniana/Corviniana.doc
http://www.geocities.com/corviniana/Corviniana.doc
http://us.share.geocities.com/corviniana/MiscCorv.pdf
http://www.geocities.com/corviniana/MiscCorv.pdf
http://www.geocities.com/corviniana/MiscCorv.pdf
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lentések kialakulásáról. S mivel a kölcsönzés e fajtájához mindkét nyelv
alapos ismerete szükséges, ilyen kölcsönzések létrejöe nem is túlságosan
valószínű.

Vizsgáljuk most meg a két szó történetét az egyes nyelvekben. A ma-
gyar fordít ige konkrét jelentései : ’tengelye körül elfordít’ és ’valamely
irányba térít’ melle az átvi jelentések nyelvtörténeti szótáraink szerint
a . század első harmadától adatolhatók:

. fordít ’változtat ; verto, muto; wenden, ändern’ (Bécsi-kó-
dex,  u./ k.) ;

valamint

. fordít, megfordít ’verto, interpreto ; übersetzen’ (Érdy-kó-
dex, ), fordítás ’Übersetzung’ (), fordító ’Übersetzer’
().⁴

Mindkét jelentés legkorábbi előfordulásai többnyire latinból fordíto vagy
latin források felhasználásával készült szövegekből származnak:

. Ki rmbe fordeita az iteletet : qui convertit in absinthium
judicium (Bécsi-kódex: ) ; Forddeytana banayokat vyga-
sagra (Érdy-kódex: ) ; Az átkozast teneked áldásodra for-
dita : vertit maledictionem ejus in benedictionem tuam (Heltai
Biblia : I.Xxx) ;

. ſydo nyelvrl ees eegyeb ydeghen nyelweknec ertelmkrl de-
aky nyelnec ertelmeere fordoytana (Érdy-kódex: b).

Az idézetekből látható, hogy a magyar fordít a latin vertō, convertō igék
megfelelőjeként jelenik meg. Márpedig a latinban a vertō ige jelentései :

. ’(el)fordít, más irányba terel’

. átv ’felforgat, tönkrejuat’

. ’megváltoztat’

. ’fordít’,

továbbá az igekötős converto jelentései klasszikus szerzőknél

⁴ Magyar nyelvtörténeti szótár a legrégibb nyelvemlékektől a nyelvújításig. I. Bp.,
.  ; Etymologises Wörterbu des Ungarisen, Bp., –.  ; A
magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. Bp., –. .





i
i

i
i

i
i

i
i

. ’megváltoztat’

. ’fordít’.⁵

Feltételezhetjük tehát, hogy a latin forrásokra támaszkodó szerzők átveék
az ige átvi értelmű jelentéseit, melyek a középkori források (többek közö
magánlevelek) tanúsága szerint hamar meggyökeresedtek a magyarban.

A litván ige esetében ennél bonyolultabb a helyzet. Az átvi jelentések
közül az ’átváltoztat, átalakít’ jelentés a nyelvtörténeti adatokat is közlő
Litván nyelv szótára⁶ szerint már a régi litvánban is megvolt. A legkorábbi
előfordulások rendre fordíto szövegekből származnak. Néhány példa :

Šešis kodžius akmens vertė vynan pilnus vandens ’Hat vízzel
teli kővedret borrá változtato’ (M. Mažvydas,  körül) ;⁷

Christus vertęs buvo vandenį vynana ’Krisztus a vizet borrá
változtaa’ (J. Bretkūnas, ).⁸

A ’(szöveget másik nyelvre) fordít’ jelentés kialakulása azonban meglehe-
tősen kései fejlemény: ugyan a különböző nyelvekről fordíto szövegek
a litván írásbeliség kezdeteitől, a . század közepétől fogva a nyelvem-
lékek jelentős részét alkoák, mégis magának a fordítói tevékenységnek
a jelölésére más igéket használtak. A régi litvánban, vagyis a . század-
tól kezdve megjelent litván nyelvű kiadványokban különböző, a környező
szláv nyelvekből átve jövevényszavakat, illetve ezek teljes vagy részleges
tükörfordításait találhatjuk:

Régi szláv (és végső soron török eredetű) jövevényszó a régi
litvánban a tulkas ’tolmács’ (< óorosz tъlkъ ; vö. a leben ma
is tulks ’tolmács, fordító’, tulkot ’fordítani’), amely azonban
szóbeli fordítót jelente.

⁵ A latin nyelv szótára a kútfőtől a legjobb és legújabb szótárirodalomra támasz-
kodva. Összeállítoa Dr. Finály Henrik, Bp., .

⁶ Lietuvių kalbos žodynas (t. I–XX, –) ; elektroninis variantas / redak-
torių kolegija : Gertrūda Naktinienė (vyr. redaktorė), Jonas Paulauskas, Ritutė
Petrokienė, Vytautas Vitkauskas, Jolanta Zabarskaitė. – Vilnius : Lietuvių kal-
bos institutas, .– http://www.lkz.lt/, a továbbiakban LKŽ.

⁷ Mažvydas. Seniausieji lietuvių kalbos paminklai iki  metams … Kaunas
.

⁸ Postilla tatai esti Trumpas ir Prastas Isguldimas Euangeliu sakamuiu Baszni-
czoie Kriksczioniskoie nuog Weliku ik Aduento. Per Jana Bretkuna Lietuvos
Plebona Karaliaucziuie Prusuosu. Isspausta Karaliaucziuie Jurgio Osterberge-
ro. Meta Pono .



http://www.lkz.lt/
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Írásbeli fordítás esetében a ’tenni, fektetni’ jelentésű guldyti igéből igekö-
tővel vagy anélkül képze szavak szerepelnek:

guldyti ’fordít’, guldikas ’fordító’ : Iš vieno liežuvio į kitą guldyt
’egyik nyelvről a másikra fordítani⁹ ;

išguldinėti ’fordítani’ ; išguldinėtojas ’fordító’, išguldymas ’for-
dítás’,¹⁰ ami a lengyelwykładać . ’magyarázni’ . ’lefordítani’
tükörfordítása.

Hasonlóképpen a perguldyti ’lefordítani’, perguldytojas ’fordí-
tó’, perguldymas ’fordítás’ a lengyel przekładać képzési min-
táját követi.

Mindez azzal magyarázható, hogy a Litván Nagyfejedelemségben a –.
században az írásbeliség nyelve egy kezdetben ukrán, később fehérorosz
vonásokat mutató keleti szláv nyelvváltozat volt, majd a –. században
az irodalmi nyelv funkcióit fokozatosan átvee a lengyel. Ez volt a köz-
igazgatás, a kultúra, a tudomány nyelve. A litván pedig mindvégig az íro
kultúrából kiszoruló rétegek, a parasztság, illetve az írásbeliséggel nem ren-
delkező folklór nyelve maradt. Így a reformáció, majd az ellenreformáció
kapcsán megjelent első litván kiadványok szókincsére az említe nyelvek
erősen hatoak.

A . század második felében, amikor a kibontakozó litván nemzeti
mozgalommal egy időben, annak részeként egy radikális nyelvi reform is
kezdetét vee, amely ebben a kezdeti szakaszában az idegen szavak kikü-
szöbölésére irányult, további tükörfordítások jelentek meg, részben még
mindig a lengyel, részben a német és az orosz terminusok hatására :

perdėti ’lefordítani’, perdėtojas ’fordító’, perdėjimas ’fordítás’
a per- ’át-’ és dėti ’tenni ; fektetni’ elemekből, a lengyel prze-
kładać és esetleg a német übersetzen alapján;

perstatymas a statyti ’állítani, (oda)tenni’ igéből ;

pervedėjas ’fordító’, pervestojas ’fordító’ vö. vesti, veda (Sg.)
’vezetni’ az orosz переводить, переводчик tükörfordítása-
ként.

⁹ Lexicon Germano-Lithvanicvm et Litvanico-Germanicvm, darinnen… von Iaco-
bo Brodowskij, Praecentore Trempensi. (– m.)

¹⁰ Dictionarium trium lingvarum, In usum Studiosae Iuventus, Avctore … Cons-
tantino Szyrwid … Qvinta editio … Vilnae … M. DCC.XIII., . ; Grammatica
Litvanica… primum in lucem edita a M. Daniele Klein, Pastore Tils. Litv. …
Regiomonti, Typis et sumptibus Johannis Reusneri, Anno … ( m.) ; .
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Ezek a litván szavak tulajdonképpen illeszkednek a litván nyelv szóképzé-
si rendszerébe, amit az is mutat, hogy egyik-másik valóban létezik a mai
litvánban is, igaz, más jelentésben: pl. perdėti ’eltúlozni’, pervesti ’pénzt
átutalni’, perstatyti ’átépíteni’. „Leváltásukat” nem indokolja az, hogy kép-
zésük szabálytalan, nehézkes, a litván nyelv rendszerébe nem illeszkedő
lenne.

Hogyan bukkant fel mégis, éppen ekkor a versti ige? Az LKŽ legko-
rábbi adatai erre a jelentésre vonatkozóan a . század első felére utal-
nak, méghozzá az első ismert előfordulás bizonyos Antanas Baranauskas
(–) püspök, költő és nyelvész tollából származik. Viso svieto raš-
tus, knygas lietuviškan versiu ’Az egész világ írásait, könyveit litvánra for-
dítom’.¹¹

Baranauskas az -as években Szentpéterváro tanult teológiát, ek-
kor került kapcsolatba orosz nyelvészekkel, s az ő javaslatukra kezdte anya-
nyelvét tanulmányozni. Hazatérvén a kaunasi papi szeminárium tanára-
ként Litvániában elsőként taníto litván nyelvet, illetve bizonyos tantár-
gyakat litván nyelven. Lefordítoa August Sleier német nyelvű litván
nyelvtanát, majd maga is összeállíto egy litván nyelvtant. Sleierrel
szoros szakmai kapcsolatban állt : litván nyelvjárási anyagokat gyűjtö a
számára, találkoztak Jénában, majd később Péterváro is, ahol Baranaus-
kast bevonták Sleier litván tárgyú kutatásaiba.

Úgy gondolom, fontos körülmény, hogy Baranauskas indogermanis-
ta nyelvészekkel dolgozo együ, ismerte a korabeli nyelvtudomány ál-
láspontját a litván és a többi indoeurópai nyelv viszonyát illetően. Tisz-
tában lehete azzal, hogy a litván versti indoeurópai eredetű, az ie. *ṷer-t
’drehen, wenden’ tőből ered (Pokorny, Julius : Indogermanises etymologi-
ses Wörterbu I. Bern–Münen, . ), és olyan igékkel ro-
kon, mint az or. вертеть vagy a latin vertō. Ha ehhez hozzátesszük, hogy
Baranauskast nemcsak a litván nyelv kutatása, hanem megújítása, fejlesz-
tése is foglalkoztaa, olyannyira, hogy maga is alkoto új terminusokat,
akkor talán nem túl merész az a feltételezés, hogy ő lehete az, aki, a la-
tin nyelvet jól ismervén, a versti igét – tudatosan vagy ösztönösen – egy a
latinból kölcsönzö átvi jelentésben kezdte használni.

Ez a jelentés azonban nem terjedt el azonnal. Baranauskast követően
az első litván nyelvű folyóiratban, az Aušrában, amely  és  közö
jelent meg, csak elvétve fordul elő, helyee a korábbiakban felsorolt szláv

¹¹ Litauise Mundarten, gesammelt von A. Baranowski, Band I : Texte aus dem
Webersen Nalass herausgegeben von Dr. Franz Spet… Leipzig, , .
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eredetű tükörszavakat találhatjuk. A versti ’fordít’ terminust végül is az a
Jonas Jablonskis kodifikálta, aki a . század végén a modern litván irodal-
mi nyelv normáit megalkoa, rögzítee. Maga is klasszika-filológiai tanul-
mányokat végze, tehát Baranauskashoz hasonlóan ismerhee a latin vertō
ige jelentéseit. Másfelől a modern irodalmi nyelv terminusainak megalko-
tásakor Jablonskis előszereteel folyamodo régi litván szavak, tájnyelvi
kifejezések új jelentéssel történő felruházásához. A versti esetében a két té-
nyező: a latin „rokonság” és az egyszerű litván szavak preferálása az idegen
mintára alkoto, olykor bonyolult, nehézkes tükörszókkal (összete sza-
vakkal, szókapcsolatokkal) szemben együesen határozhaa meg a versti
ige karrierjét. Jablonskis alkoa meg egyébként az igéből képze vertimas
’fordítás’, vertėjas ’fordító’ főneveket is.

A címben felte kérdésre válaszolva tehát azt állapíthatjuk meg, hogy
a litvánok feltehetően ugyanabból az okból fordítanak, mint a magyarok:
mivel a terminus megalkotásakor számukra is a latin volt a minta.




