
Az angyalbőr és a portya eredetének kérdése jelentéstörténeti 
és szlavisztikai adatok tükrében 

Amint ez a címből is látható, két magyar kifejezés létrejöttének körül
ményeivel kívánok foglalkozni. E körülményeket azonban igyekszem a szük
ségletnek megfelelően föltáratlan vagy kevésbé ismert tények és összefüggések 
bemutatásával valósakká tenni, hogy a segítségükkel levonható következte
tések minél szilárdabb alapot kapjanak. Nem biztos, hogy mondandómmal 
sikerül az angyalbőr és a portya eredetét minden kétséget kizáróan megoldanir 
mégis azt remélem, hogy az eddigi megfejtési kísérletek számszerű gyarapí
tásán kívül legalább egy-két észrevétellel hozzájárulhatok a kérdés végleges 
eldöntéséhez. 

Az angyalbőr és a portya csak mai tartalmuk és nyelvi elhelyezkedésük 
alapján esik viszonylag távol egymástól, történetileg azonos jelentéskörbe 
tartozó kifejezések: mindkettő a katonaság szóhasználatából terjedt el a köz
nyelvben. Legalábbis erre mutatnak azok az adatok, amelyek a magyar katonai 
terminológia fejlődésének vizsgálata során elém kerültek. Ezek a nyelvi és 
történeti adatok tették lehetővé, hogy e szavak esetében új összefüggéseket 
keressek és véljek találni — elsősorban a jelentésük alakulását illetően. Mind
két vizsgált kifejezésnél ismét beigazolódott, hogy a szófejtésnek mennyire 
fontos követelménye a szó- és jelentéstörténet minél szélesebb körű alkalma
zása. Ha az etimológus csak hangtani, alaktani és szerkezeti sémákkal dolgozik, 
ezzel sokszor leszűkíti és zsákutcába vezetheti a kutatást. 

Nézzük tehát a két szót és a velük kapcsolatosan fölmerülő kérdéseket: 

Angyal—angyalbőr 

1. Az angyalbőr 1. 'lóding, vállszíj' (1790); 2. 'díszzubbony' (1879); 
3. 'katonaruha' (1893) összetételről történeti-etimológiai szótárunk így véle
kedik: ,,Magyar fejlemény, kialakulásának módja azonban nincs tisztázva. 
Esetleg népetimológiás átalakulás a fr.-ném. badouliére 'vállszíj, lóding' szóból, 
illetőleg ennek átvételéből, a m. pantallér-ból. Létrejöttére talán befolyással 
volt a 'tarka, fényes papiros' jelentésű, ma már elavult angyalbőr . . . A jelentés
fejlődés az 1. jelentés fokozatos bővülésével történhetet t" (TESz. 1: 156). 

2. Anélkül, hogy a népetimológia reális lehetőségét elvetném, szeretném 
fölhívni a figyelmet egy-két olyan körülményre, melyek föltehetően közelebb 
visznek az angyalbőr kifejezés keletkezésének a tisztázásához. Elsősorban arról 
van szó, hogy az összetétel angyal előtagjának a 17. században a közhaszná
latú 'angelus; Engel' jelentésen kívül volt a köznyelvben egy kevésbé ismert, 
bizonyos körökben és területen azonban általánossá vált értelmezése is. 
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A nyelvészeti irodalom az angyal szónak ezt a jelentéstartalmát ezidáig nem 
vette számba, csupán legújabban, az alapos Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár 
első kötetében szerepel önálló címszóként, becsmérlő kifejezésként értékelve, 
,,az eredeti 'angelus; Engel' jelentéssel ellentétes, de pontosan meg nem hatá
rozható értelemben" (SzT 1: 336). Egy adatot idéz rá a szótár Kolozsvár 
város törvénykezési jegyzőkönyvének VI. kötetéből, 1600-ból: „Kowach 
Istwan . . . vallya . . . bort teoltenek az haz eleott izzak vala azomban zjdny 
kezdek ez fogoly legények az darabontokat mondwan essez lelek kurwak t y 
bochkay Angyaly roz ebek . . . az darabantok keozzeol egy Inges ky Jeowe 
kerny kezde eoket mondwan édes rokonim Ne mongyatok azt mert my nem 
vagiuk ( ! ) azok felek hanem mostanis Moldouabol az hadból Ieowenk iamborok 
vagiunk az fogoly legények hazutatak, az darabantis vizza monda" (SzT 
1: 336). 

Nos, a történészek ismeretei az angyal szót illetően sokkal pontosabbak. 
Tőlük értesülhetünk róla, hogy a 17. század elején mindenekelőtt a katona
nyelvben az angyal kifejezés Bocskai István hajdúira vonatkozott (vö. Nagy 
László, A Bocskai szabadságharc katonai története. Budapest 1961. 81). 
Az angyal szó 'hajdú' jelentésben az évek folyamán állandósult és Bocskai 
halála után is még tovább élt. Az alábbi adatok erről egyértelműen tanús
kodnak: 

Marosvásárhelyi Nagy Szabó Ferenc saját, korabeli följegyzései alapján 
a 17. század közepén megírta emlékiratait (vö. ErdTörtAd. 1: 155). Az 1599. 
évi eseményekkel kapcsolatban ezt olvassuk nála: ,,Igy azért Kolosvártól 
megtére Bocskai István az ő angyalival. Mert azok a hajdúk úgy nevezték 
vala magokat, hogy ők angyalok, oly jámborok. így azért nagy kóborlással 
viszszatérének Magyarországba azok a Bocskai angyali. Akkor én Kolosváron 
lakom vala, szolgalegény voltam . . . " (ErdTörtAd. 1: 53). Reőthy Orbán írta 
a következőket Rákóczi Györgynek Sárospatakról, 1632-ben: „Azok az csa
vargó katonák igen megbokrositották Csáki uramat, azólta ki se jött az vár
ból . . . Immár egynehány terminussá volt onnét elmenetelére, de meg nem 
mer indulni, azt tudja, hogy minden bokorban az Zólyomi uram angyali 
vannak" (TörtTár. 1899: 581). Vitnyédy Istvánnak 1657-ben Sopronból kül
dött levelében meg ez áll: „Egy Joannes Kerber Koszoczki nevű jezsuita 
páter, ki most i t t az rhetoricát és poesist tanítja, hogy Jaraszlóból jött volna 
Trencsén felé, Liptó vármegyében az ott való angyalok szegény jámbort meg
fosztották, két lovát is elvették, melynek egyike az rosombergi postamesternél 
mondják hogy volna, az latrokat pedig kik cselekedték tudja Bohusa az szent
miklósi postamester" (MTörtTár. 15: 68). 

Meg kell mondanom, hogy pár éve, amikor az adatok közül sorrendben 
az utolsó idézet került elsőként a szemem elé, a benne szereplő angyalok alapján 
nem tudtam pontosan meghatározni a szó tartalmát. A bemutatott többi 
kontextus azonban kétségtelenné teszi, hogy Vitnyédy István a hajdúkat 
nevezte így. Ez egyúttal annak is a jele, hogy a 17. század derekán már 
nem volt szükséges közelebből meghatározni az angyal ós a hajdú közötti 
összefüggést, a kor tájékozottabb embere nyilvánvalóan pontosan helyére 
tudta tenni mindkét kifejezést, illetőleg azok jelentését. Bizonyos tehát , 
hogy az SzT. fenti idézetében levő bochkay Angyaly kitétel Bocskai István 
hajdúira vonatkozik. 

Az angyal szónak '(Bocskai) hajdú' értelmezése minden bizonnyal az 
eredeti jelentós gúnyos, elítélő használata révén keletkezett. Köztudomású, 
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hogy a hajdúság elsősorban nem azokkal az erényekkel rendelkezett, amelyek 
az angyalokat jellemzik. Ezzel kapcsolatban hadd idézzem 1668-ból Petrityvity 
Horváth Kozma szavait: „mindenféle gyülevész erdélyi, magyarországi nemes, 
fizetett, fizetetlen (kiknek szabad legények, avagy inkább Gaudi András német 
officér szerint szabad ördögök vala nevök), sok pórságból álló hadaival meg
indula Szelindekről" (Thaly K., Történelmi kalászok. Pest 1862: 72). Az olyan 
hasonlatok tehát, mint például a jámborok, szelídek stb., mint az angyalok 
éppen ellenkező előjellel voltak érvényesek. Sőt, Nagy Szabó Ferenc szavaiból 
arra következtethetünk, hogy tulajdonképpen talán nem is mások, hanem 
a hajdúk saját maguk kezdték hangoztatni jámbor voltukat, angyali termé
szetüket. Ebben lehetett önirónia is, meg a korabeli állapotok szülte tetteik 
igazolásának a szándéka is. 

De az angyal -*• hajdú jelentésváltozás létrejöttét elősegíthette az a 
gyakori áldatlan helyzet is, amely a 16—17. századi magyar katonák élet
körülményeit meghatározta. A tisztességes szállás hiánya, az élelmezési és 
ruházkodási normák semmibevétele, a fizetések, mondhatnánk, rendszeres 
elmaradása jellemezte valójában e kor magyar katonáinak mindennapi életét. 
Rendkívül szemléletesen világítják meg ezeket a hétköznapokat a kanizsai 
katonák 1576-ban kelt sorai: „Tudja azt t i nagyságtok, hogy angyal termé
szetén nem vagyunk, széllel nem élhetünk, ruhátlanul nem járhatunk; innunk 
és ennünk kell, mind ruházat is kell" (Takáts Sándor, A török hódoltság 
korából. Budapest 1928. 436). Ilyen értelemben a hajdúság sem lehetett 
,,angyal természetén", ha szóban esetleg ezt hangoztatta is, tetteiben azonban 
adott esetben arra kényszerült, hogy maga gondoskodjék saját magáról, nem 
éppen angyali módon. E körülményeknek is szerepük lehetett abban a folya
matban, amelynek eredményekónt először a katonaság között, majd tágabb 
körökben is az angyal szó 'hajdú' jelentéssel gazdagodott. 

Érdemes megemlíteni, hogy a kor szellemétől egyáltalán nem volt idegen 
az ilyesfajta jelentésátvitel. Heltai Gáspártól tudjuk, hogy a 16. század 
második felében a besúgó, spicli neve légy volt, vö. 1570: „Ottan | egy Legyet 
boczatnac kozikbe, egy | lator arulot, Kit szinnel vetic kőzik | be ä temletzbe, 
mint ha o is fogolly | volna" (Heltai G., Háló. Kolozsvár. Kiad. Trócsányi 
Zoltán. Budapest 1915:168); „A lator Légy, nem | czac ászt mondia meg nekik, 
mit hal | lot tolek ä temletzbe: Hanem ä mit | latot is" (i. m. 170); „Vdo mulua 
| boczatánac egy Legyet melé ä fok | házba" (i. m. 300). A 17. században vi
szont a légy az erőtlen, nem ütőképes katonával volt egyenlő; ezzel szemben 
a darázs szemléletesen az edzett, támadásra kész vitézt jelentette, vö. 1657 — 8 
k.: „Megmutatá az palatínus levelét, kit azelőtti nap hoztak, kiben biztatja: 
ne féljen, hogy az Rákóczi legyei Szerencset megmásszak" (Kemény János 
önéletírása. Kiad. Szalay László. Pest 1856. 253), 1662: „nem kell arról 
gondolkodni, hogy az bágyadt semmire kellő és elrémült nép, ha szintén 
akarna is, hogy megmássza annak az helynek kőfalait és kerítésit, mellyet 
mindazáltal ha megpróbálna is, megnyugodjék kegyelmed benne, kelletekorán 
olly darázsokat küldünk oda, a kik minden bizonnyal a bágyadt legyeket 
elkergetik a kőfalak verőfényéről" (Szalárdi János siralmas magyar krónikája 
kilenc könyvei. Kiad. ós bev. Kemény Zsigmond. Pest 1853. 170), „főképen 
a székelység, hogy a palatínus bágyadt legyekhez hasonlította volna . . . " 
(i. m. 174), „ekképen a bágyadt legyek darazsakká válván, igen is megmásztak 
vala a kőfalt" (i. m. i. h.). A hajdúság veszedelmes fegyvere volt a csákány, 
amely radikális „gyógyír" volt minden bajra. Ügy látszik, hogy e fegyvernek 



AZ ANGYALBŐR ÉS A PORTTÁ EREDETÉNEK KÉRDÉSE . . . 2 8 9 

is megvolt a korabeli képletes neve. Chernél György ugyanis 1631-ben ezt 
írja Sárospatakról: „Az csákánt hajdú-calculesnek híja, mikor iszik, eleiben 
teszi" (TörtTár. 1898.-73), „látod-e az hajdu-calculest" (uo.). 

Az ilyen jellegű példák azt mutatják, hogy a katonaélethez tartozó 
különböző fogalmaknak átvit t értelmű szavakkal való jelölése már azokban 
az időkben is gyakorlat volt. Ez a gyakorlat a későbbi évszázadokban még 
inkább elterjedt és hosszabb vagy rövidebb életű metaforákkal gazdagította 
nyelvünket, s gazdagítja természetesen ma is. Úgy gondolom, hogy angyalbőr 
szavunk keletkezése az angyal -*• hajdú -*• hajdúkatona -*• katona jelentésvál
tozással is magyarázható: az angyal, vagyis a katona ruhája, vagyis bőre az 
angyalbőr. 

A bőr szó 'ruha' jelentését ugyan a TESz. nem közli, a magyar nyelvben 
azonban így is használatos, ha nem is nagyon gyakran (vö. BALLAGI, ÉrtSz.). 
A bőr -* ruha jelentésváltozás könnyen bekövetkezhetett a ruhadarabok 
révén, melyeket régente elég sokszor bőrből is készítettek, vö. 1550: „es azon 
szabónak az nadrágnak való bőrért at tam, mert az eggiket v maga böriböl cinalta, 
az börert a t tam eg forintot harmincz pénzt" (KultNád. 2: 87—87), 1699: 
„Egy begyen bőr dolmány gomb nelkűl bőr nadrággal együt t" (SzT 1: 1064: 
bőrnadrág alatt), 1760: „Bőr mejre való h i tvan" (uo.) stb. Az anyag erős, 
tartós volta fejeződik ki a bőr, majd pedig az ördög szavakkal alkotott össze
tételekben — ellentéteként az angyal-hoz kapcsolódó 'puha, lágy stb. ' képzet
t á r s í t á soknak—példáu l : 1801: bőrgyolcs 'gyolcsfajta' (SzT 1: 1063), 1819: 
ördögmatéría 'erős ruhaanyag' (MNy. 71: 124), ördögbőr 'düftin' (ÉrtSz.). 

Az angyalbőr 'katonaruha' létrejöttének ez a magyarázata még akkor is 
elfogadhatónak látszik, ha tudomásul vesszük, hogy címszavunk ebben a 
jelentésben csak 1893-tól ismeretes. A nyelvi adatok ugyanis még korántsem 
kerültek mind napvilágra és könnyen előfordulhat, hogy újabbak bukkannak 
elő, korábbi időkből, 'katonaruha' vagy hasonló jelentéssel. 

3. Másrészt számításba véve a népetimológia lehetőségét, a pantallér 
'vállszíj, lóding' kiindulás esetében is sokkal kézenfekvőbb a 17. századból 
ismert '(hajdú)katona' jelentésű angyal befolyásoló szerepe a szóalak létre
jöttére, mint bármilyen más elemé, így akár az elavult 'tarka, fényes papiros' 
értelmű angyalbőr kifejezésé. Ez föltehetően egyébként is szűkebb területre 
korlátozódott kifejezés volt, ezért kétséges, hogy aktív szerepe lehetett volna 
egy népetimológia megalkotásában. Ha a pantallér jövevényszót tekintjük 
az angyalbőr 'katonaruha' létrejöttéhez szükséges alapnak, akkor inkább a bőr 
utótagnak reális vonatkozásaira mutatnék rá. I I . Rákóczi Ferencnek 1705-ben 
kelt utasításaiban ez áll: „Az lovasoknak dolmánya ha az bányavárosokon 
s mind peniglen i t t Lőcse körül elkészülhet, sárga bőrbűi légyen, úgy nadrgája is; 
nyári mentéjek penid ződ abábúl légyen, ha kitelhetik" (RákF: Lev. 10: 3). 
Eszterházy Antal kuruc generális 1707-ben a következőket jegyezte föl: 
„Az száz kék dolmányt úgy értem, hogy készen van 104 övvel együtt ugyan
annyi pantallér, mely pantallérok közül még 17 alatt bőr nincsen; az alájok 
kívántató bőr iránt említett Horvát Zsigmond uramnak szólló levelében tegye 
ő Excellentiája emlékezetét" (Eszterházy: TK 601). Egy 1710-ben kelt észre
vétel szerint meg: „Szükségessebb volna ennél az pantallér szíj, suz mellyet ha 
sárga bőrbűi nem, — talán fejér vagy szines abával borított törött-szíj búi 
lehetne csinálni" (RákF: Lev. 3: 222). Az idézetekből világosan kirajzolódik 
egyrészt a pantallér és a bőr tárgyi összefüggése, másrészt a katonai dolmány 
és a pantallér kapcsolata. Ha tehát föltesszük, hogy az angyalbőr kifejezés 

19 Nyelvtudományi Közlemények 79/1—2. 
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népetimológias átalakulás a pantallérhól, akkor a változást minden bizonnyal 
az angyal '(hajdú)katona' kifejezésnek és az -ér végződésnek a ténylegesen 
használatos bőr szóval történt összeolvasztása magyarázza. 

Úgy vélem tehát, hogy akár metaforaként, akár népetimológiaként 
kezdték használni az angyalbőr összetételt — ennek végleges eldöntése az 
újabb, főleg 17—18. századi adatok előkerülése után lesz majd lehetséges —, 
keletkezésében mindenképpen szerepe volt a 'hajdú' jelentésű angyal szó egy
kori létének és használatának. 

Portya—portyás 

1. A magyar portya R porta szó eredetének kérdése nyelvész körökben 
tisztázottnak látszik. A latinból való kiindulás gondolatának elvetésével álta
lánosan elfogadott tényként kezelik a szó német származtatását. Eszerint 
a magyar portya ( < R porta) egy úfn. Partei (vö. SIMONYI: NyK 33: 59, 
Szófsz. 247), illetőleg Partie (vö. SIMONYI: NyK 33: 59, LUMTZER—MELICH, 
DOLw. 208, KNIEZSA: MNy. 37: 286, MNy. 60: 312) átvétele volna. Ezt a 
nézetet fogadta el többek között Sulán (MNyTK 104: 6) és az erre vonatkozó 
véleményeket legújabban ilyen értelemben összegezte Kobilarov-Götze is. 
Szerinte a magyar portya, R porta közvetlen forrása az úfn. ,,Partie, Parthie, 
parthy, parti 'Teil, Abteil, Heeresabteilung, Abteilung von Personen zur 
Gesellschaft, auch bei der Jagd, Fahr usw.' (Grimm 7. 1477)" (KOBILABOV-
GÖTZE, DLwUng. 342—343; vö. még É K 1118). 

Mindennek ellenére úgy vélem, hogy a magyar szó német etimonja 
valójában nincs bebizonyítva. Az úfn. eredet gondolata ugyanis egyrészt 
a hangtani kritériumok túlságosan gépies kezelésén alapszik, másrészt annak 
a korábbi szótárforgató gyakorlatnak az eredménye, amely főként a szótárak 
gyakran hiányos adataira támaszkodva igyekezett véleményt mondani a sza
vak származásáról. Beigazolódott azonban, hogy ez a módszer gyakran nem 
kielégítő. A tárgy-, szó- és jelentéstörténet különböző vonatkozásai, valamint 
az egykori cseh és szlovák nyelvű bizonyítékok arra kényszerítenek bennünket, 
hogy jelen esetben is túllépjünk a bizonyos fokig formálisnak mondható szó
fejtő eljáráson és a portya szóhoz kapcsolódó történeti összefüggések árnyal
tabb megvilágításával rámutassunk a német eredet valószínűtlen voltára. 

2. Portya szavunkat a NySz. nyomán a 18. század elejétől kezdve tartja 
számon a szakirodalom, de több származéka alapján helyesen mutatott rá 
Sulán Béla, hogy ,,a porta alapszó használata már a 17. században általá
nosan el volt terjedve" (MNyTK 104: 6). Ezt a feltételezést az alábbiakban jó 
néhány nyelvi ténnyel igazolom. Eltekintve most a szónak újabban kialakult 
és 1933 óta adatolt ' túra ' jelentésétől (1. BANHIDI ZOLTÁN, A magyar sport
nyelv története ós jelene. Budapest 1971. 279), portya, R porta szavunkra, 
jelentésére és származékaira az 1711-ig terjedő időszakig az alábbi — koránt
sem teljes — adat tárat tudom bemutatni: 

A. a) portya '(fegyveres) csapat' — 1643 (Wesselényi Ferenc írja): 
„ezeknek eszökben sincsen hogy megharczoljanak, hanem mindkét fél . . . 
portájolc járnak" (TörtTár. 1880: 218), Beckó, 1644 (Földvári Miklós írja): 
,,Certe per exploratores sumus edocti, quod, ad unam portya 800, et ad aliam 
per termas Trencsin 500, excurrissent" (TörtTár. 1909:310), 1662: „Az várban 
már minden erejüket együttlátván, . . .török császárnak ollyan derekas portái 
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ellen elégségesnek alig i t i l tethetnék" (SZALÁBDI: i. m. 541), 1691: „ha ő Nga 
arra felé portát expédiai: készek ők is mind lovast s mind gyalogot adjungálni" 
(Monírók. 34: 12), 1691: „Palánkhoz tegnap öt órányi földre érkezvén, s az 
ottan levő katonáimban ellenek portát bocsátván: már az ellenségben bele
kaptak" (Monírók. 34: 112), 1703: „a mint bizonyos portáknak jövetelükbül 
ér tem" (THALY: RT 2: 3), 1703: „azon porták vagy hadak tiszti t" (HK 8: 301). 

A kuruc korban a leggyakrabban használt összetételek közé tartoztak 
a következők: 

apróportya 'kisebb fegyveres csapat, felderítő járőr' — 1706 (Bercsényi 
Miklós írja): „körűivették mind apró, s mind öreg portákkal" (RákF: Lev. 5: 
261); „Van 4 apró, két öreg portám, oda" (i. m. 291), 

gyalogportya 'gyalogos fegyveres csapat' — 1706 (II. Rákóczi Ferenc 
írja): „semmi ollyas had közel, az ki eztet impediálhatná, vagy az kitűl is 
azon gyalog-porta t a r tha tna" (RákF: Lev. 1: 584); 1706: „az étszaka elküldött 
kemény gyalog-portám''' (i. m. 644); 1709 (Bercsényi Miklós írja): „az gácsi 
gyalogporta Divinnél Ujkéri nevű egyik hadnagygyal együtt elfogta" (Thaly: 
RT 2: 277), 

lovasportya 'fegyveres lovascsapat' — 1708 (Bercsényi Miklós írja): 
„kemény lovas portával kemény irruptiót tenni Pozsony tájékára s Morvára" 
(RákF: Lev. 5: 645), 1708 (uő.): „Örömöst küldenék valamely lovas portát 
étszaka az vár a lá" (RákF: Lev. 6: 117), 

oldalportya 'oldalcsapat, oldalvéd' — 1706 (Bercsényi Miklós írja): „Más 
oldalporták háromfelől is megütötték, ódalt s há tu l" (Thaly, RT 2: 164), 
1706 (uő.): „az mi másfélül való oldallá portánk, ugyan Géczi Gábor ezerébűi, 
rajtok ü tö t tek" (RákF: Lev. 5: 83), 1706 (uő.): „Akkor csapott az szekerekre 
más ódalportá' (i. m. 269), 

öregportya 'nagyobb fegyveres járőr csapat' — 1. apróportya alatt, 
vigyázóportya 'őrcsapat' — 1710: „akkor hozzák hírit az vigyázó porták 

az ellenség jövetelének" (RákF: Lev. 3: 8—9), „Szécsíny és Vadkert közt 
levő vigyázó porta szemközben akadván véle" (i. m. 9), 

vizsgálóportya 'felderítő csapat, járőrcsapat' — 1704 (Bercsényi Miklós 
írja): „Tegnap vizsgáló portát bocsátottam vala, jőve hírem tőle Morvábúl" 
(RákF: Lev. 4: 207), „ Vizsgálóportáim ugyan s embereim mindenfelé vadnak 
untalan" (i. m. 214). De volt még egyebek közt bejáróportya, derékportya, 
frajportya, lopóportya, nyargalóportya, partikulárisportya, tolvajportya stb. stb. 
(vö. RákF: Lev. 2: 489, 3: 147, 4: 206, 308, 5: 219, 466, 647, 6: 156 stb.); 

b) portya 'portyázás' — Galgóc, 1644 (Révai László írja): „az innétső 
szeren mentek portyára a mieink. Ha mi hírt hallok felölök, Nagyságodnak 
értésére adom" (TörtTár. 1909: 309), Bazin, 1645: „Más az ha ellenségül tar
tanok magunkat, tehát az éjjel bocsátottuk volna be városunkban az Portáról 
megjött Császár Urunk fegyveresit" (Jedlicska Pál, Eredeti részletek gróf 
Pálffy család okmánytárához 1401 — 1 6 5 3 . . . Budapest 1910, 408), 1686: 
„Kiss Balázs és Deák Ferencz nyolcz zászlóval, kik portára Enyed felé já r tak" 
(Monírók 35: 56), 1690: „Most érkeztem portárul Prajszak alul, az hová voltam 
hetven lóval commendírozva" (HK 14: 125), 1703: „Valaki a strázsára, por
tára, csatára és egyéb szolgálatra küldetik s el nem menne . . . " (HK 1: 652). 

B. portyácska 'kisebb fegyveres egység; előőrs' — 1706 (II. Rákóczi 
Ferenc írja): „mely haszontalanok legyenek az oldalt-, elől- s hátul-járó cor-
pusok, mellyek közzúl kiki portácskákot küldözvén, azt gondolja, hivataljának 
eleget t e t t " (RákF: Lev. 1: 603), 1706 (Bercsényi Miklós írja): „nem árt 

19* 
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Nagyságodnak is vigyázó-portácskát bocsátani mind arra s mind másfelé 
(RákF: Lev. 4: 366(. 

C. portyás a) fn. 'portyázó (fegyveres csapat ~ személy)' — Galgóc, 
1644: ,,A mi portyásink felől semmi hirünk nem jőve, nyilván semmi bizonyost 
nem tudnak i rnya" (TörtTár. 1909: 311), 1691: ,,Egy-két nappal utunk hát
rább maradott, míg Facsatig s Dobráig portásink azt a földet megnyargalták" 
(Monírók 34: 64), 1693: ,,az Száva felé küldött portásimtúl érkezvín hírem" 
(Monírók 15: 133), 1704 (Thoroczkai István írja): „Gróf Pekry uram is elment 
portára az maga hadával, én is küldöttem ma ujabb portást, tegnap is kül
döt tem" (TörtTár. 1906: 10), 1705: ,,az németeknek az portása az Vágón által
csapott volt" (Monírók 35: 449), 1710: „Méltóságos Eszterházi Antal generális 
is azt írja, portási minden felé szerencsésen já rnak" (Pápai János, Törökországi 
naplói. Budapest 1963, 341). 

A leggyakoribb összetételek a következők voltak: 
apróportyás (1. apróportya) — 1706 (Bercsényi Miklós írja): „három 

rendbéli apró-portás azon alkalmatossággal ódalt, útúl csapkodván" (RákF: 
Lev. 5: 271), 

derékportyás (vö. derékportya) — 1706 (Bercsényi Miklós írja): „Szikszó 
felül ment az derék portás: de ott sem gyü t t k i " (RákF: Lev. 5: 261), 1705 
(Bottyán János írja): „Az ki-expediált derék portásunk megérkezett" (RákF: 
Lev. 9: 240), 

gyalogportyás (1. gyalogportya) — 1963: „onnan mind lovas, s mind gyalog 
portásokat bocsásson az ellenség felé" (Monírók 15: 155), 

külsőportyás 'portyázó őrség, járőrség' — 1704 (tábori instrukcióban): 
„Ha pedig éjtszakának idején külső portás akarna bejönni: azzal az strázsák 
az közinstrukció szorint bánjanak" (HK 8: 301), 

lovasportyás (1. lovasportya) — 1693: ,,Az nímet tábornak L.-Fejérvár 
alatt való operátiója iránt, kire nízve lovas portásimat küldtem által az Moro-
ván" (Monírók. 15: 145, 1. még gyalogportyás alatt is), 

vizsgálóportyás (1. vizsgálóportya) — 1705 (Bercsényi Miklós írja): „ott 
leskődött vizsgáló portásom" (RákF: Lev. 4: 295). 

A kuruc háborúk idejéből k imutatható még például a bejáróportyás, 
éjszakai portyás, kiváncsikos portyás, lopódó portyás, partikuláris portyás stb. 
(vö. RákF: Lev. 1: 416; 4: 571; 5: 305; 6: 11, 159 stb.). 

b) mn. 'portyázó' — 1678: „mi azon éjszaka Sz. Kereszthez mentünk, 
a hol egész éjszaka rendelt seregekben állván, holmi Portás gyalogink, a kik 
voltak Farkas Fábián urammal Körmöcz oltalmazására . . ., nem tudván 
a németnek a szándékát, merre akar reánk jőni . . ." (HK 6: 474), 1710: 
„örömiben azon portás hadnagy lóhalálában küldte az levelet (Thaly, R T 
2: 332), 1704: „hozák ezen két rendbeli levelet az portás tisztek" (RákF: 
Lev. 4: 195). 

D. portyázik 'streifen' — 1604 (Kolionich Siegfried főkapitány írja 
Thurzó Györgynek): „az török gyülekezik Pestre, Budára, amelyek ezekkel 
az pártos latrokkal egyetemben portyázni akar, ez okáért kívántatik, hogy 
mindnyájan feltámadván . . . oltalmazzuk magunka t " (Nagy László: i. m. 197), 
1641: „Megkörnyékezvén bennünket az pogányságtól való félelem, szomséd-
ságunkban kegyetlen rablások, tűzzel való kegyetlen égetésétől, portyázván, 
Felső-, Alsó-Gagy, Gadna, Újlak, Kázsmárk, Kinizs, Dobsza és nálunk feljebb 
való Vajda nevű falubei ( ! ) gyermekek elvétele . . . (Történelmi Közlemények 
Abaúj-Torna vármegye é^ Ka3sa múltjából. 4: 17), 17. század vége: „Addig 
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ha közelitt a Pogány portázzunk" (RMDE 2: 524), 1704: „ I t t mi nagy peri-
culumba leszünk, mert igen kiportáznak a soproniak" (RákF: Lev. 1: 104), 
1704: „mink lovasok a Nyúláson levő helyeégen lennénk: onnét is könnyű 
felportázni" (i. m. 313), 1704 (Bercsényi Miklós írja): ,,ne merészelje Austriát 
megüresíteni, s azért volna jó Trencséntül is béportázni" (RákF: Lev. 4: 217), 
1708: „már is Morvában beportázván a mieink" (Eszterházy, TK 141), 

portyázó 'portyázó csapat, fegyveres' — 1704: „magunk módja szerént 
bocsássuk kedvére az portázót, hadd portázzék inkább, mind széllyedjen" 
(Thaly, RT 2: 89), 1704: „Majd elhagyok az portázókban" (i. m. 65), 1708: 
„ha Leopoldtúl Űjhelynek menne, akár éjjel, akár nappal, kire portázói 
vigyázhatnak" (RákF: Lev. 5: 645), 

portyázás 'Streife, Streifzug' — 1703: „csak bátran menvén minden 
portázás nélkül" (Monírók. 35: 56), 1704: „harcoktul és portyázásoktul való 
maga elvonására" (RákTük. 2: 291). 

A fenti dokumentáció alapján két dolgot mindenképpen indokolt kijelen
teni. Először, hogy a portya szó és családja a katonasággal kapcsolatos szó
kincsben már a 17. század kezdetén közhasználatú volt. Másodszor pedig 
figyelmet érdemel a szóföldrajzi vonatkozás. Az adatok alapján megállapít
ható, hogy a tárgyalt szócsalád használata kezdetben az egykori Magyarország 
nyugati, pontosabban északnyugati területeihez kötődik és csak a 17. 
század végére terjed át az északkeleti, keleti országrészekre, nyilvánvalóan 
a kuruc háborúk hadi eseményeinek közvetítésével. A portya R porta kelet
kezési góca tehát alighanem az egykori Pozsony, Trencsén és Nyitra vár-
.megyék területére, vagyis az ország régi északnyugati határának övezetére 
helyezhető. Érthető tehát , hogy a gyakori és közvetlen magyar—szlovák, 
magyar—morva érintkezések következtében a R magyar portás „portyázó 
(fegyveres)' főnév behatolt a szlovák és morva nyelvjárásokba is. 

Sulán Béla több alkalommal foglalkozott a magyar portás £> morva 
portáé 1. 'az egykori vlach-morva határőrség tagja', 2. 'csendőr' kérdésével 
(vö. StudSlav. 3: 296—298; NyK 65: 291; ALH 11: 258—261), felfogását 
a MNyTK 108: 5—7. lapon összegezte. SULÁN it t a Morvaország keleti határai
nak őrzésére szervezett határőrség alakulatokról — ennek tagja volt a, portás -^ 
ezt írja: „A legvalószínűbbnek az látszik, hogy ezt a határőrséget a 18. 
század legelején alapították, a I I . Rákóczi Ferenc-féle függetlenségi harcok 
idején. Később idézendő magyar szótörténeti adataink is ezt a feltevést iga
zolják" (MNyTK 108: 5 — 6). Ezzel szemben a cseh történeti és nyelvtörténeti 
adatok arról vallanak, hogy a portás 'határőr' ennél korábban, már a 17. század 
első felében ismert fogalom volt. Sőt, J . MACŰREK: cseh történész részletes 
elemzéssel kimutat ta , hogy a Kelet-Morvaországból, Trencsén és Árva megyé
ből, de még Közép-Szlovákia területéről is származó 16. századi adatok szerint 
a vlachok már akkor vár- és határőrszolgálatot teljesítettek azokon a vidé
keken. Ezt a szolgálatot azonban csak az úgynevezett „hű [tudnillik a császár
hoz hű] vlachok" végezhették, szemben a rablóknak, csavargóknak minősített 
vlachok másik csoportjával (vö. J. MACŰREK, Valasi v západních Karpatech 
v 15—18. století. Ostrava 1959. 169). Macűrek egyebek közt hangsúlyozza: 
„Na Trencansku Valasi t ím vlastnc pïevzali funkci starsích stfedovëkych 
zemskych strázcű, rekrutovanych kdysi z Kumánű a Polovcű, jako öni byli 
povinni strezit zemi proti vpádűm z ciziny i proti domácím rusitelűm pokoje. 
Mimoto jim pripadl úkol doprovázet obchodníky pïi pïechodu près hranice^ 
opravovat ve chvílích klidu mosty na dűlezitych cestách. V této strázní funkci 
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jsou jmenováni pri hradu strecenském a lietavském jako »portarii castri, 
servitores, vigilatores castri, zaákodni«" (MACŰREK, Valaái . . . 64). 

B vlachok őrszolgálatot teljesítő szervezetéről Morvaország keleti részei
ről nyelvi adatok formájában az 1630-as évektől kezdve van tudomásunk (vö. 
MACŰREK, Valaái . . . 152, 169). Macűrek levéltári kutatásai nyomán kiderült, 
hogy a korabeli vár- és határőrség ezen tagj ait a morva nyelvjárásokban egy
részt a honi -ov%, -óvni, -f képzővel alkotott portovij, portovni, portir, másrészt 
a magyarból átvett portáé szavakkal (illetőleg annak portác változatával) 
nevezték meg. Macűrek nyomán a következő idézetek sorolhatók ide: Teáin, 
1630 (Alzbeta Lukrécie írja Szúnyogh Borbálának Budatin várába): „protoz 
paní súsedy pfátelské za to áádáme, ze vona pri tëchz poddanych svych i tëch 
portovnich, aby dále ubohym lidem poddanym naáim takovych zoumslnych 
a nesúsdskych pfíkornosti a ákod neöinili . . ." (J. MACÛKEK, Ceské zemë a 
Slovensko . . . Brno 1969. 121), 1630, Jablunkov: ,,z verch hory, co se do Uher 
ze Sleska jede, portovni (jinak) záákodní barana tfetjaka vzali a v kerëmë na 
Catci zabili a snëdli. Tímto öasem zase Mackovi Suákovi z dëdiny Piosku 
portovni s hejnymi na salaá pfiáli, cokoliv bylo na salaái, pobrali a velikú 
ákodu ubohému öloveku uöinili" (MACŰREK, Valaái . . . 441), 1638, Jablunkov: 
,,co na ne priálo z tëch penëz, co jim portovni vzali" (MACŰREK, Ceské zemë . . . 
154), 1643, Uh. Hradiáte: „Valaái vsetínátí a mezdïiati, jichz do dvou set bylo, 
na 40 a nëtco vejáe vozich profiant de lezení nepfátelského vezli, na kteréz 
natrefíce silná portari cisafská váechny zbili a profiant odjali" (MACŰREK, 
Ceské zemë . . . 176), 1645, Uh. Hradiáte: ,,Naáe portáSe vzdycky.k Holomouci 
jidou" (MACŰREK, Ceské zemë . . . 185), 1650, Hukvald: ,,dcelé kompagnie . . . 
na panství uloáené . . . assigurjovanymi portirma a furází traktyrovati musime" 
(MACŰREK, Valaái . . . 315), 1680,Turzovka: „Poruöení pak dali [kuruci] fojtúm 
pod ztracením hrdla a trestáním a v nich dëdin obracením, aby nás portovtfch 
lapali a vydali" (MACŰREK, Ceské zemë . . . 252), 1682, Turzovka: ,,Vam dobre 
prející Juro Jantula, desátník nat portáémi" (MACŰREK, Ceské zemë . . . 254). 

Megjegyzendő, hogy Macűrek a tárgyalt kifejezést a teáíni urbáriumok
ból portovnik változatban is idézi, vö. 1647: [chalupnik jablunkovsky Jurek 
Kuczmena mël]: ,,na ákűdce zemské a sice kde se jemo poruöí z jinymi por-
tovniky choditi" (MACŰREK, Valaái. . . 152). Véleményem szerint azonban ez 
az adat nem sorolható ide. Tekintettel az előfordulási helyre és a szöveg
összefüggésre, inkább az látszik valószínűnek, hogy a portovnik jelentése 
'portális'. E fogalom jelölésére egyébként a régi magyar nyelvben a porta 
'telek' származékaként a portás szó főnévi és melléknévi funkcióban egyaránt 
használatos volt, így például 1610, Abaúj: ,,Az kinek meghzolgalnak az azt 
Portas lovasok, azt az zegensegh fizesse megh" (Korponay János, Abaujvár-
megye monographiája. 2. Kassa 1878. 96; 1. még Kolozsvári—óvári MTörv-
Gyűjt. 2/1: 76); 1611, Eperjes (Thurzó György írja): „Minemű bizonyos és 
kiváltképpen való nagy szükség kénszerítsen bennünket az portás vitézlő 
népnek erre az földre sietséggel való hívására" (Szerémi, Emlékek Bars-
vármegye hajdanából. Budapest 1891. 25), 1619, Vác (Zádori András írja): 
„azok az kgtek portási lassan lassan innét mind elszöknek" (i. m. 90), 1642 
Sempte (Eszterházy Miklós nádor írja): „mind Portas s- mind Portan kiuöl 
ualo faluk contribuallionak" (MTörtTár. 8: 169) stb. A jablunkai Jurek 
Kuczmena tehát minden bizonnyal a portális inszurrekció értelmében volt 
köteles fegyvert fogni, nem pedig valamely zsoldos őrszemélyzet tagja
ként. 
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Érdemes megemlíteni még, hogy a 17. századi magyar nyelvben a portás 
főnévnek volt egy további jelentése is: nevezetesen így hívták a török császár 
udvarához, a portához küldött követet. Rozsnyai Dávid például 1664-ben 
ezt jegyezte föl: „érkezett ugyan urunk portása Fejérvári György . . . érkezett 
Paládi az urunk portása Fejérvárra" (Monírók 8: 275). A 'portai követ, kül
döt t ' jelentésű portás a porta 'török császári udvar ' szó származéka. Nyelv
történeti szótárainkból a portás-n&k ez a két utóbbi jelentése hiányzik. 

Sulán Béla állítása szerint a morva portáé 'határőr' kifejezés közvetlen 
átvétel a magyarból, mivel a szlovák nyelvből ez a szó nincs kimutatva 
(MNyTK 104: 6). A korabeli magyar—morva határmenti kapcsolatok az ilyen 
jellegű szavak közvetlen átvételét valóban elősegítették, de a portás esetében 
a szlovák közvetítés lehetősége mégsem hagyható figyelmen kívül. A vlach 
határ- és várőrök ugyanis éppen szlováklakta vidékeken, a Vág-völgyétől 
nyugatra működtek. A föltáratlan szlovák nyelvtörténeti anyag megnehezíti 
ugyan az adatolást, ennek ellenére a szó egykori használata kimutatható. 
Példának okáért Macûrek morva nyelvjárási adatai közül némelyik szlovák
ként is értékelhető (pl. a Turzovkaról—Turzófalváról közölt idézetek), de 
vannak további bizonyítékaink is, amelyek azt igazolják, hogy a portáé szót 
a szlovákban nemcsak 'kapus' jelentésben ismerték (erre 1. Bernolák, Kálal), 
hanem korábban a '(fegyveres) portyázó'-ra vonatkoztatva is használták. 
A Liptó Szent Miklóson 1713-ban lejegyzett „Joannes Liticky hajduch portáé 
nemal zadne porozumení s nimi" (A. MELICHERCIK, Juraj Jánosík . . . Bra
tislava 1963. 135) alapján ugyan nem határozható meg teljesen egyerértelműen 
a portáé jelentéstartalma, de a következő adatokban biztosan a portyázókra 
vonatkoztatva használatos: 1714, Vágbeszterce: „Dwom Portassom Processu 
Prostrednyho ktery dowgedly uskoka Marikom za zstatkom ( ! ) " (OL. Balassa 
család lt. Vágbesztercei urad. 4. cs.), 1755: „stolicnych aneb panskych oficirov 
portaéov" (Slovensky národopis 2 : 427). 

Mind a R magyar portás, mind az azonos jelentésű morva nyelvjárási 
portovní átkerült az egykori északnyugat-magyarországi határvidékekre, ille
tőleg azok őrszemélyzetére vonatkozó német nyelvű szövegekbe is, vö. 1650: 
„eine mehrere mannschaft von solchen portowich durch ebenmässige geld-
mittel darwieder aufzubringen" (MACÛREK, Valasi . . . 315), 1655: „eine anzahl 
portowni oder treuer Wallachen zu dero diensten aufgenohmben" (uo.), 1667: 
„Ich hab die wolachischen portaschen von unserer seiten angeordnet" (uo.). 
Sőt, a portyázás német megfelelője a Portierung pillanatnyilag korábbról 
kimutatható, mint a magyar kifejezés, vö. 1682: „Mit bewachung und portie-
rung des hiesigen gebürges" (MACÛREK, Valasi . . . 315). Mindez szintén azt 
mutatja, hogy az említett területeken a 'csapat; portyázás' jelentésű magyar 
porta szó és származékai legkésőbb a 17. század első felében már a katonai 
szókincs szerves elemei voltak, melyek a magyar nyelvből behatoltak a szom
szédos népek szóhasználatába is. A szlovák, morva és német előfordulásokon 
kívül címszavunk megvan a lengyelben is: portasz 'zandarm pograniczny'; 
purtasz 'hajdúk, stronnik' (Malinowski: R W F 17: 24). 

3. Macûrek a morva portáé szó latin portarius (castri) 'kapuőr, várőr' 
megfelelőjét egyértelműen a latin porta '(vár)kapu' szóból magyarázza (1. 
MACŰBEK, Valasi . . . 169), amiben kétségtelenül igaza van. A kérdés csupán 
az, hogy a magyar porta 'csapat; portyázás' alapszónak, illetve portás 'por
tyázó' származékának van-e, lehet-e mégis köze a latin porta '(vár)kapu' fő
névhez. 
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A latin etimon föltevése nem újkeletű (vö. FLUDOROVITS: MNy. 26: 277), 
főként jelentéstani nehézségek miatt azonban nyelvészeink ezt a származta
tás t elvetették (1. SzófSz. és föntebb). Viszont Macürek történeti kutatásainak 
eredményeként példának okáért SMILATJEB, — bővebb magyarázat nélkül — 
megint a latin porta 'kapu' szót tartja a magyar portás 'portyázó' ( > cseh, 
morva portáé) forrásának (1. MACHEK, ESUC.2 473). Ügy vélem, hogy ez a fel
fogás helyes, mert figyelembe veszi nemcsak a szorosan vett nyelvészeti szem
pontokat , hanem a rokontudományok értékes eredményeit is. Ha ugyanis 
a szótári adatokon túl egy kissé szemügyre vesszük a 16—17. századi viszo
nyokat taglaló hadtörténeti feldolgozásokat és néhány ide vonatkozó forrás
anyagot, akkor arra a következtetésre jutunk, hogy az említett jelentésbeli 
nehézségek elháríthatok és a magyar szócsalád létrejötte valóban a latin porta 
főnévből magyarázható. 

Az előzőekben említettük, hogy a morva portás jövevényszó a határőrség, 
várőrség tagjait jelölte, akiknek tevékenysége szorosan összekapcsolódott a 
várak, erődítmények korukban betöltött szerepével. A várak jelentőségét 
Nagy László (i. m. 147) röviden és tömören így foglalta össze: , , 1 . A határok 
biztosítása ellenséges betörés ellen, vagy ha az ellenség az erősségek között 
elhaladna, annak folytonos zaklatása. 2. Közlekedési vonalak és legfontosabb 
átkelési pontok biztosítása. 3. Az uralkodók és más vezetők személyének, 
továbbá az ország kincseinek és lakóinak biztosítása. 4. Tüzérségi lőszer és 
egyéb hadi eszközök, illetve élelmiszerek tárolása. 5. Menekülő saját hadsereg 
visszavonulásának biztosítása. 6. Megszerzett új tartományok birtoklásának 
biztosítása." A várakban elhelyezett katonaságnak tehát meglehetősen sokrétű 
feladatot kellett megoldania, ha szolgálatát jól akarta ellátni. Ennek meg
felelően alakult a várkatonaság szervezése és összetétele is. A vár kapujának 
— portájának — őrzésére állíthattak gyalogosokat — ezek voltak a Icapunállók 
(1. Takáts Sándor, A magyar gyalogság megalakulása. Budapest 1908. 23) —, 
de éppúgy lehetett ez a lovasok feladata is, hiszen a határ- és várőrségek jelen
tékeny hányadát a lovasság alkotta (vö. Borosy András, A telekkatonaság 
és a parasztság szerepe a feudális magyar hadszervezetben. Budapest 1971. 72). 
Márpedig ezek a lovasok, de a 16. század közepétől kezdve a hajdúkkal 
minőségileg megváltozott gyalogosok sem ültek tétlenül a várfalak árnyékában 
éppen ellenkezőleg, állandóan portyára jártak (1. Takáts, A magyar gyalog
ság . . . 33—4; Takáts, Rajzok 2: 95). 

A középkori hazai latinságból a várőröket — lett légyen az gyalogos 
vagy lovas katona — a latin porta '(vár)kapu' szóból képezve a leggyakrabban 
portariusnsik nevezték, amint erre Macurek is rámutatot t (1. fent). Vagyis 
a latin portarius nemcsak a szűkebb értelemben használt 'kapus' volt (ebben 
a jelentésben átkerült a szó a régi magyar nyelvbe is, 1. NySz. 2: 1318), hanem 
a várőrség tagja, aki rendszeresen kiportyázik vára kapuján, hogy az ellenséget 
a saját állásaiban lepje meg. így például 1546-ban a trencséni várkapu fegy
veres őrségéhez tartozott Bwl Pál portarius (1. Ethey Gyula, Vágvölgyi Krónika. 
Komárno-Komárom 1936. 152). További adatok: 1546, Huszt: „peditibus seu 
portariis" (Takáts, A magyar gyalogság . . . 23), 1548: ,, . . .extunc circum-
speeti Nicolaus Cherny de Pwho capitaneus dicti oppidi Solna cum aliis 
portariis et servitoribus praefati Raphaelis Podmanyczky colonisque inibi 
existentibus portám dicti oppidi Solna coram ipsis occlusissent, manibusque 
armatis nomine et in persona dicti . . . " (Lukinich, PodmOklTár. 3: 601). 
Korábban az ilyen ki-kicsapó, portyázó fegyverekeseket portanarius-n&k is 
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hívták, vö. 1199: „qui tarnen nec in sua parochia, sed a portanariis cum litteris 
predictorum captus et incarceratus fuerat" (ÁUO 6: 199; 1. Bartal 504 is). 

Úgy hiszem, a latin nyelvű adatok önmagukban is kellő mértékben tanú
sítják, hogy a középkorban a portanarius-nak. majd portarius-nsik mondott 
személyeket a szolgálati helyük egyik uralkodó jegye — a vár, illetve annak 
kapuja — alapján nevezték meg: olyan fegyveres, aki szűkebb értelemben 
a várkapuknál, tágabb értelemben a várakban teljesít szolgálatot. Érdemes 
arra is figyelnünk, hogy a latin porta kifejezés a középkorban nemcsak a vár
kaput és képletesen az egész várat jelölte, hanem gyakran az ország kapuit is. 
Tehát éppen azokat a helyeket, ahol a várakat, erődítéseket megépítették, 
hogy ezeket a kapukat: portae regni védelmezzék, biztosítsák (az ezzel kapcso
latos 11 — 12. századi latin adatokra vö. H. Göckenjen, Hilfsvölker und Grenz
wächter im mittelalterlichen Ungarn. Wiesbaden 1972. 10—11). 

A portarius nyilván olyan szerkezetekből lett önálló főnévvé, mint 
például a miles ~ pedes ~ eques stb. portarius. De pontosan ez a típusú kép
zésmód — minden bizonnyal éppen a latin minta alapján — eredményezte 
a morva nyelvjárási portovni, portovjj és a magyar portás főnevesült mellék
nevek létrejöttét is: portás gyalogos ~ lovas ~ vitéz stb. A latinból való tükör
fordításra mutat az a tény is, hogy a morva nyelvű adatok közül előbb jelent
keznek a portov^, portovni típusú megjelölések (1630-tól), és csak a későbbi 
évtizedekben kezd meghonosodni a magyarból átvett portás kifejezés. 

Mindezen adatok egyöntetűen arról vallanak, hogy közös forrásuk a latin 
porta szóban keresendő. Ha ezt elfogadjuk, akkor a R magyar porta 'csapat; 
portyázás' kifejezés származását illetően már nincs nehéz dolgunk. A gyakori 
szóhasználat következtében a latin porta '(vár)kapu' jelentéstapadással idővel 
arra a csapategységre, csapatra is vonatkozni kezdett, amely e helyeken őrszol
gálatot teljesített, s amely — mint láttuk — rendszeresen kicsapott a várakból 
és még távoli vidékekre is elkalandozott az ellenség után. Az ilyen típusú név
illetve jelentésátvitel nem szokatlan, de főként a szak- és csoportnyelvekben 
gyakori (vö. hárem, tábor, Tisztelt Ház! stb.). Éppen ezért könnyen végbemehe
te t t a katonák szóhasználatában is: porta '(vár)kapu' —• porta 'őrség, őrcsapat 
a várkapunál, a várban' -*• 'csapat' —• 'portyázó csapat' —>- 'portyázás'. S a 
17. század legelején jelentkező portyázik származék arról árulkodik, hogy 
a magyarban a latin jövevényszó meghonosodása a 16. század végéig kétség
telenül megtörtént. 

A latin porta etimon elfogadása elhárítja mindazokat a nehézségeket, 
amelyek a németből való származtatás során fölmerülnek. Először is az úfn. 
Partei szóalakból hangtanilag nem lehet minden szempontból meggyőzően 
levezetni a magyar porta kifejezést. Tudtommal nyelvészeti körökben nem 
ismeretes, de tény, hogy az úfn. Partei a magyar katonai nyelvben a múltban 
valóban előfordult, mégpedig a hangtanilag szabályos partej formában, vö. 
1741: „Action, viadal, harcz, Ütközet, Csaté Paté, v. Portai Csata, verekedés, 
avagy két Ellenséges Partheynak egy más ellen vagy győzelme, v. veízedelme" 
(Országos Széchényi Könyvtár Kézirattára: Duód. Hung. 6, 4), „egy armada 
v. Paftey a másikát szüntelenül államiban t a r tya" (i. m. 8). Nyilvánvalóan 
olyan típusú kései átvételről van i t t szó, amely a magyar hadseregnél a 18. 
században érvényre jutot t erős osztrák befolyás következtében jelentkezett, 
elterjedni azonban nem tudott . Ha viszont a német Parti(e) kifejezést tekint
jük a magyar porta 'csapat; portyázás' forrásának, akkor meg a német szó
történetből adódó tanulságokat nem vesszük figyelembe. A franciából átvett 
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német Partie 'Teil; Anteil; Abteilung; Gruppe; Beteiligung usw.' ugyanis 
az alaposan földolgozott német nyelvtörténeti anyagból csak a 17. század 
óta ismeretes (1. K L U G E , EtWb.2 0 533: Partei alatt; P. G E E B E , Herkunftswörter
buch der deutschen Sprache. Mannheim 1963. 493). Márpedig nehezen képzel
hető el, hogy ugyanaz a jövevényszó a magyar nyelvben már a 16. században 
használatos lett volna, amely a németben csak a későbbi időkből ismeretes. 
A magyar nyelv német közvetítésű jövevényszavainál ilyesmire nincs példa. 

4. összefoglalva: a magyar portya, R porta kifejezés forrása a szó- és 
jelentéstörténeti tények, valamint az összehasonlításul jól felhasználható 
idegen nyelvi megfelelések alapján a latin porta '(vár)kapu' főnév. Ily módon 
a porta 'csapat; portyázás' — portás 'portyás, portyázó' etimológiailag közvet
len rokonságba kerül a porta 'udvar' — portás 'portális; portai; kapus' kifeje
zésekkel. Ezért nagyon valószínűnek tartom, hogy a porta 'csapat; portyázás' 
jövevényszóban a t > ty változást a nyelvben tapasztalható egyértelműségre 
való törekvés is segíthette. így állandósult azután a portya a fegyveres csapat, 
illetőleg a csatázó, portyázó fegyveresek megjelölésére, míg a portás változat 
mindig megőrizte eredeti t-s alakját, ha egyéb jelentésben használták. 

G R E G O R FERENC 

Die Frage der Herkunft der Wörter angyalbőr und portya im Spiegel 
bedeutungshistorischer und slawistischer Angaben 

von F E R E N C G R E G O R 

In meinem Artikel versuche ich die Herkunft der ungarischen Ausdrücke angyalbőr 
'Montur' und portya '(bewaffnete) Truppe; Streifzug' zu erklären, die sich aus dem mi
litärischen Wortgebrauch verbreitet haben. 

Im Falle der Zusammensetzung-angrç/aZ&or weise ich einerseits auf die bisher nicht 
beachtete Tatsache hin, daß das ungarische Substantiv angyal im 17. Jahrhundert auch 
die Bedeutung 'Heiduck (Soldat)' hatte. Anderseits zitiere ich Beispiele für den Zusam
menhang zwischen dem Wort bőr und dessen folgender Bedeutung: 'Bekleidung'. Auf 
Grund all dieses nehme ich an, daß das Entstehen des ungarischen Ausdrucks angyalbőr 
auch mit der BedeutungsVeränderung angyal -*• hajdú -*• katona zu erklären ist: die Be
kleidung {bőr; eigentlich 'Haut') des Soldaten {angyal; eigentlich 'Engel') ist das angyalbőr. 
Aber neben der metaphorischen Herkunft halte ich die volksetymologische Umwandlung 
auch für möglich. In diesem Fall muß aber das Lehnwort pantallér als Grund betrachtet 
werden. Der ehemalige Gebrauch des Wortes angyal in der Bedeutung 'Heiduck (Soldat)' 
hat auch in diesem Falle die Veränderung begünstigt. Ich bin folgender Meinung: mit 
Rücksicht darauf, daß das ungarische bőr 'Bekleidung' und das fremde pantallér am Wort
ende zusammenklingen, ist es überaus wahrscheinlich, daß das angyal 'Soldat' in der 
Bildung von angyalbőr 'Montur' eine einwirkende Rolle hat te . 

Den ungarischen Ausdruck portya '(bewaffnete) Truppe; Streifzug' (veraltest: 
porta)' und dessen Ableitungen erweise ich vom Anfang des 17. Jahrhundertes an mit 
zahlreichen Angaben. Der heute allgemein angenommenen deutschen Etymologie gegen
über kehre ich zum lateinischen Etymon zurück. Auf Grund der dargestellten wort- und 
bedeutungshistorischen Tatsachen und der fremdsprachlichen (mährischen, slowakischen, 
lateinischen usw.) Entsprechungen, die als Vergleich zitiert wurden, scheint es nämlich 
am wahrscheinlichsten zu sein, daß die Quelle des ungarischen Wortes das lateinische 
Substantiv porta '(Festungs) Tor' ist. Im Zusammenhang damit weise ich darauf hin, 
daß die Soldaten der Festungsbesatzung im heimischen mittelalterlichen Latein auf Grund 
des Wortes porta '(Festungs) Tor' portarius genannt wurden. Dem Geschriebenen ent
sprechen genau die mährischen Wörter portovy, portovni 'Streifer' und das ungarische 
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portás > portyás, also diese Substantive, die aus Adjektiven entstanden sind. Ich meine, 
daß sich das lateinische porta '(Festungs) Tor' infolge des häufigen Wortgebrauches durch 
Bedeutungskontraktion auch auf die Truppe zu beziehen begann, die in den Festungen 
Wachtdienst leistete und von dort regelmäßig auf den Feind hinausritt. Die Namens
bzw. Bedeutungsübertragung solchen Typs ist nicht ungewöhnlich und es konnte auch 
im Wortgebrauch der Soldaten leicht vor sich gehen: porta '(Festungs) Tor' -*• porta 
'Festungsbesatzung, Wachttruppe am Tor, in der Festung' -*• 'Truppe' <•* 'Truppe am 
Streifzug' -*• 'Streifzug'. Das am Anfang des 17. Jahrhunderts vorkommende Verb por
tyázik zeugt darüber, daß die Einbürgerung des lateinischen Lehnwortes im Ungarischen 
bis Ende des 16. Jahrhunderts zweifellos geschehen ist. 




