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Mikes Melánia 

A NYELVI EKVIVALENCIA 
SZOCIQŁINGVISZTIKAI 
SZEMPONTJAI* 

Témánk  bevezetéseként ízelít őül megvizsgáljuk a fordít szó asszo-
ciációs jelentését, és özehasonilítju'k e szó más nyelv ű  megfelelőivel. 
Amikor a fordít igét e]lhelyezzüLk az -ul  képzővel képzett tárgyatlan és 
,az -it képz őviel  képzett tárgyas igék patsdiigmájában (mint p1.  moz-
dul/mozdít, tanul/tanít)  s ia ýordc szóalakot s fordul szóval párositjuk, 
valamint s fordított vagy fordítva szóval asszociáljuk, akkor olyan 
jelentésbeli jegyeket fűzünk hozzá, amelyek a dolgok agon.isztikus 
voltára utalnak. (Pl.:  Éz  nem Igy van, hanem éppen fordítva.) A szerb-
horvát  prevesti,  a francia  traduire,  az angol  translate  és a német  über-
setzen  viszont nem a dolgcik „fordított" niivoéîtána utalnak, hanem  az 
„átvávés", sz „áthelyezés" metaforiikus jelentésére. 

Ezek után fel Is  tehebjü a kérdést: mi tulajdonképpen a fordítás? 
Elfogadhatónak látszik az az állítás, iamely szerint a fordítás a szöveg 
átkódolása a nem azonos nyelvű  beszélők közléseinek ta biztosítása 
végett (Jäger). Hozzá kell fűznünk azonban azt Is, hogy a fordítási 
folyamat nem csak formális átkódolás, hanem a mondanivaló átszer-
vezése ás 'átstrukturálása is (Guk). A fordító munkája abban Ml, hogy 
a forrásnyelvben kisebb egységekre bontja a mondanivalót,  ás ezeknek 
a forrásnyelvi ę yégeknek •a megfeleé őłit megkeresse a célnyetvben. 
A megfelelés vagy (műszóval élve) az ekvlivalencia tehát a fordítás 
központi kérdése. 

A nyelvi ekvivalencia háromféle lehet: 

(i) rnonoekvivalencia - egy ;forrásnyelvi egységnek egy célnyelvi 
egység felel meg; 

(ui) podiekvivalencia -  egy forrásnyelvi egységnek több célnyelvi 
egység felel meg; 

(ik)  sz  ekvivalencia hiánya  - a forrásnyelvi egységnek nincs meg-
felelő  egysége a oélnyelven (Gaik). 

Az ekvivalenciának ez a három típusa csak akkor érvényesül, ha a 
mondanivaló egységekre való 'bontása egy szintre szorítkozik (lexikai 

' Ęlan$zott  az adat Szarvas Gábor  Nyetvineve1  Napokon, 1974 októberében.  



vagy nyelvtani szintre), és a nyelv funkcionális tényez őit figyelmen kívül 
hagyja. Tehát, ha a fordítás csak az említett három lehet őségre korláto-
zódna, a fordítás sokszor lehetetlenné válna, hiszen az ekvivalencia 
hiánya esetében a fordító tehetetlen lenne. Gyakorlatban 'azonban tud-
juk,  hogy ez nincs így, lés a nyelve1mfé1et is iazzal biztat bennünket, hogy 
minden nyelv alkalmas niinden mondanivaló kifejezésére. 

A nyelvi ekvivalencia jóvall bonyolultabb megfogalmazására van 
szükségünk, hogyha a fordítás folyamatát kell őképpen meg akarjuk 
magyarázni. Mindenekelőtt az ekvivalencia fogalma magába foglalja 
a kérdést: ml az, aminek változatlanul 'kell maradnia és mi az, ami vál-
tozhat? A legszélesebb értelemben vett nyelvi ekvivalencia - a fordítás 
céljától iés az adott forrás- és célnyelv struktúrájától függ ően - meg-

engedi a változatlanok széles skáláját. A változatlanok meghatározásánál 
a lényeges iaz, hogy a :kiölés minél sértetlenebb maradjon, amikor a 
mondanivalót átvissziik a forrásnyelvböl a célnyelvbe. 

Egészen általánosan beszélve, ezt a strukturális, a jelentésbelii vagy 
a szituációbeli változatlanok alkalmazásával érhetjük el (Gak). Ennek 
megfelelően az alábbi esetek lehetségesek: 

(i) A szerkezeti ekvivalensek jelentésbeli ekvivalensek is. 

Példa (Mikes, Dezs ő , Ma'tijevics, 1973, 59): 

ni.  Az ürge téli álma októbertől márciusig tart. 
szh. Zimski san tekunice traje cd oktobra do marta. 

(il)  A jelentésbeli ekviva'lensek szertkezetileg külünböz ők lehetnek 
a két nyelvben. 

Példa (Mikes, Dezső , Maitijevics, 49): 

szh. Iz tih sepeta, koji su  se  jednomerno klatili  i  skripali...  
(I. Andrié, Na Drini Ćuprijia, 26). 

m. Ezekb ől az egy ütemben lóbálódzó és nyikorgó kosarakból... 
(Csuka Z. fordítása). 

(ui)  A jelentésbeli ekvivalenseik a beszédcselekmény szituációjának 
megfelelően módosulnak. 

Példa (Miikes, Dezs ő, VukoviĆ , 82): 

m. Segítséget csak az irgalomtól kérhet, az pedig maga is megfo-
gyatkozott az elpusztult országban.  

szh. Mogao je da  'se uzdia jedino u mtlosrđe, no i  ono beše presahnuio 
u  ovoj uništenoj zemlji. (Déry T., Niki). 

Az  uništena zemlja  Magyarországot jelöli, amely a szerbhorvát 
olvasó tudatában (a magyartól eltér ően) nem vált ki olyan asszociációt, 
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hogy a  naša zemlja ikilejezést lehessen használni, ezért explicite kell 
jellölni a deixist (ova).  

A beszédcse4kmény sziibuációját említve eljutottunk a szocio-
iingvisztika területére. A beszédcselekmény  niüszóval tuiajdozLképpen 
a nyelv szocális mabrixának egyik alapfogalmát jelöljük. Ezzel a foga-
lominail élük, amkor az alábbakban .a nyelvi ekvivalenciát szocioling-
visztikai szeniponitokból vizsgáljuk. 

/A beszédicselekményn'ek bonyolultabb struktúrája van, mint egy 
hagyományos nyelvészeti kritériumokon alapuló nyelvi egységnek, mert 
a társadalani kontextu ś  jegyeit is magábän foglalja. Ezek a jegyek az 
adott nyelvi strktúrániak a itárL3adalmi kontextusban való id ő- és térbeli 
elhelyezését tükrözlk, és a beszél ők kulturális hátterétől és társadalmi 
státusától függően módosulnak. 

Egy iegyszerú példa: 

A mondanivaló referenciális jelentése: értesítés a szülői érte-
kezletr ől. 
Az osztályfőnök azt Írja a diákkönyvecskébe:  Értesítem  a kedves 
szülőket, hogy pénteken, 1974. szeptember 13-án 10 órai kezdettel 
szül ői értekezletet tartok. 
Csütörtökön szeptember 12-én iaz osztályf őnök beszól a szünet-
ben: Holnap szülői értekezlet lesz. Szóljatok a szül őknek! 
Marika  nem volt az osztályban, amikor iaz osztályf őnök beszólt, 
ezért egy kicsit tkiésõbb Ilonka azt mondja neki: Az  oszi  azt 
mondta, hogy holnap szül ői értekezlet lesz. Szóljunk a szül őknek! 
Pénteken reggel Péter így szól édesanyjához: Ma szül ői értekez-
let lesz. Kikapok az  oszitól,  ha nem mész el. 

Hogyha a nyelvi êkvivalenciát társadalmi kontextusban vizsgáljuk, 
akkor jelentésbeli invariánsai nemcsak roferenciális jelleg űek, hanem 
társadalmi vagy stiiisztlkai vonatkozásúak is. Hogy a közlést minél tel-
jesebben vigyük át a forrásnyelvb ől a célnyelvbe, olyan nyelvi ekviiva-
tenaia felállítására kell törekednünk, amely a beszédoseleikmény társa-
dalmi kontextusát is visszatükrözi. Példánk a társadalmi mlkrostruktu-
rális viszonyokat tükrözi, és egy másik nyelvre fordításakoT figyelembe 
kell venni a célnyelvi közösség társadalmilag meghatározott nyelvi vi-
selkedését. Hasonlítsuk Össze ia szerbhorvát fordítással: 

obavetenje  o  roditeljskom sastanku  

A mondanivaló ireferenciális jelentéséziék visszaadásakor kizárólag 
a szerbhorvát nyelv struktúráját kell szem el őtt tartanunk. 

Obaveštavam roditelje da ću  u  petak,  13.  septembra  1974.  godine  
u 10  sati održati roditeljski sastanak.  

E beszédcselekmény esetében a társadalmi kontextusnak már két 
tényezőjét kell figyelembe vennünk: 

(i) A szerbhorvát nyelvet beszél ők társadalmilag meghatározott 
nyelvi viselkedése formális jellegű  nyelvi interakcióban kizárja 
a  kedves/dragi  szó használatát. 



(ii)  Formális jellegű  kulturális konvención alapszik az a szabály is, 
hogy a szerbhorvátban, •a magyartói eltér ően, a dátumot a 
nap-hónap-év sorrendjében írjuk vagy mondjuk. 

(e) Sutra će biti 'roditeljski sastanak1  Recite roditeljima! 

Ebben a ibeszédcsellokményben a formális stílus hasonlóképpen nyil-
vánul meg mindkét nyelvben. A (b) tételben idézett összetett mondat 
helyébe két egyszerű  mondat került. Az  értesítem/obaveštavam  szót a 
kevésbé formáijis jellegű  szóljatok/recite  szóval helyettesítettük. 

Razredna je rekZa da će  sutra biti roditeljski sastanak. Treba 
da kažemo roditeljima. 

Ebben a beszédcselekményben - mint a (e) tételben idézett beszéd-
cseleirnényben is - az értekezlet ikezdeténck pontos id őpontjáról nem 
esik szó, lhisz ez már fel van itüntetve a diákkönyvemikében. A (c), (d) 
és (e) beszédcselekménynek az a funkciójuk, hogy felidézzék .az egyszer 
már tudato śítottat. A beszédc.selekménynek a társadalmi kontextusban 
való időbeli elhelyezésére egyetemesnek mondható szabályok alkalmaz-
hatók. Ugyanígy a diáknyelvben iis általános tendenciának tekinthet ő  
az igazgató és az osztályf őnök  szavak rövidítése: a diri és az  oszi, 
amelyeknek a szerbhorvát diáknyelvben diša és razredna  a megfelelőik. 
A  razredna kifejezésből azoban hiányzik az a diáknyelvi íz, amit a 
magyar  oszi  kifejezés tartalmaz, mert a rövidítés a szerbhorvátban 
többé-kevésbé a köznyeiben is meghonosult módon történik, azaz a 
főnévi csoport főnéi elemének ia kihagyásával •és a melléknévi elem 
főnevesítésével. 

Danas će  biti roditeljski sastanak. Razredna će me grditi ako 
ne odeš. 

Ennek  a beszédcselekménynek mind a magyar, min ,4 a szerbhorvát 
változata a neutrális értesítésen lklvül a beszél ő  társadalmi mikrostruk-
turális magatartást is kifejezi: 

Az értesítés pozitív reagálást ikõvetel, azaz az édesanyának el 
[keM mennie a szülői értekezletre. 
A nem pozitív freagálás bizonyos nem kívánt következményekkel 
járhat. 

A nyelvi kvtivalencia szociolingvisztikai vetületét  mikrostruktu-
rális  társadalmi kontextusban (család, osztály, iskola) szemléltettük, 
holott főmondanivalónk ia nyelvi ekvivalencia makrostrukturális  tár-
sadaámi kontextus&a vonatkozik. Ezt lazért tettük, mert a mikrostruik-
turális tényezők kézenfekvőbbek és többé-kevésbé ismertek a fordítók 
Számára. 
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A  nyelvi  ekvivalencia  makrostrukturáliis társadalmi vonallkozásAt  
az a tény (teszi bonyolulttá, hogy a nyelvi és  társadadmi stru?ktúlrá)k -  
bár szorosan  össze.üggnak -  nem  iejlődnek  azonos ütemben  (Sapir).  
A forma és a tartalom dialektikus egysége, amely a társadalmi  makro-
struktúrákban  maradéktalanul érvényesül, a nyelvi  struktúráiklban  el-
marad, ha kizárólag a jelentésben és a jelentés  lexiikai megvalósásá -

bari  lkwessük.  Hiszen a szó jelentése a  szóaiak  változása nélkül is vál-
tozhat vagy  módosudhat. Például,  a marha szónak valaha szélesebb 
jelentése volt, mint ma: vagyont jelentett. Valamikor a kocsi szón csak 

lóval  vontatott  kocsit értettünk, aztán az autó jelentésével b ővült; ma 
már  főleg  az autót jelöljük vele, nemsokára pedig kizárólag csak az 
autóra fogjuk alkalmazni. A jelentés és a  szóaiaik  dinamikus viszonyá-
ban a fordított eset Is fennáll: a  szóalaic  változik vagy módosul, a jelen-
tése pedig Ugyanaz marad. Ilyen példákban f őleg a történelmi nyelvé-
szet bővelkedik. Meg kell azonban  jegyeznünik,  hogy ez a fordított 
folyamat szerves  ika~atban  áll az előbb említettel: azzal a jelentés-
változással, amelyet nem követ a szóalak változása.  Hiszeń  miután a 
marha sző  jelentése megváltozott, a marha szó régi jelentését egy új 
szónak kellett felvennie; ez pedig a vagyon. Ugyanigy a szóalak  módo-
sulása  egy másik szó jelentésbeli módosulásának lehet a következm énye. 
Illusztrációként nézzük meg a két konkurens jelentés ű  igének, az árul 
és az árusít igének az esetét. Az árul igéből  iképzett  áruló főnév az árul 
igének csak átvitt jelentését őrizte meg. Ennek az igének a perfektív 
aspektusú formája az elárul szintén csak 'átvitt értelmet őriz. Az árusit 
Ige azonban, amelynek csak konkrét jegye van, ko nkrét értelmét az el-
árusít  iés  az elárusító alakokra is átviszi. Tehát aki valamit árul, nem 
áruló, hanem elárusító. 

A  mondottakból  következik, hogy a nyelvi struktúrán belüli vál-
tozások dialektikus itõrvényszerúsége  nem azonos természet ű  a társa-
dalmi struktúrában végbemen ő  változásokkal. A konzervatív tenden-
ciák ugyanis jóval erősebbek a nyelvi struktúrákban, mint a társadal-
miakban. Ezzel a ténnyel számolnia kell  nuinden  fordítónak, aki hivata-
los okiratdkat  és politikai beszámolókat fordít, mert különben  ia  termi-
nológiai  eikvivalenciák  megállapításában tévedhet. A terminológiai  bi-
zottságokna'k  még inkább szem el őtt kell tartaniuk ezt a t ényt és vi-
gyázniuk  ikell  arra, hogy  iaz  ad hoc megoldások ne kerüljenek szembe 
a nyelv (természetes  tendenciáival.  Nem a  nyelvészeknek  és a termino-
lógiai szakértőknek kell irányítaniuk a nyelv fejl ődését, különösen  nem 
olyan értelemben, hogy a társadalmi változások tempójába kényszerít-
sék a nyelvi változásokat,  laz  ő  feladatuk  az, hogy figyelembe vegyék 
a nyelvhasználat számba vehet ő  jelenségeit, és ezek alapján beavat-
kozzanak, ha erre szük ség mutatkozik. A fordító helyzete nem irigy-
lésre méltó, mert  ikét  egymástól, részben vagy teljesen, különböz ő  tár-
sadalmi  maikrostruktúrával  áll  szemben.  Mindenek előtt tehát nézzük 
meg, melyek a  társadalmi makrostruktúrák f őkomponensei.  Minthogy 
nyelvi  problémánkat  a vajdasági gyakorlat  szempontjából  vizsgáljuk, a 
társadalmi  struktúrák  főkomponenseit is csupán szűkebb környezetünk 
szemszögéből írjuk le.  



A két társadalmi makrostruktúra ikót földrajzi egységet képez:  Gi 
- az anyaország, G2  -  az az ország, amelyben az adott nemzetiség 
él. Az anyaországnak is van saját kuitúrúj'a - Cl, és a másik ország-
nak is  -  C2. Külön társadalmi rendjük is van: az egyik az anyaországi 
- P1, a másik azé az országé, amelyben taz adott nemzetiség él -  P2. 
A két ország lehet lsz~zédos egymással:  Gix  és  G2x,  vagy földrajzi-
lag egymástól távolabb ď kvő  két ország:  Gix  és  G2y.  Kultúrájuk lehet 
azonos: Clx és  C2x,  csak részben azonos:  Clxy  és  C2xz,  vagy külön-
b&ő : Clx és  C2y.  Társadalmi rendjük is lehet azonos: Fix és  P2x,  csak 
részben azonos:  Pixy  és  P2xz,  vagy különböző : Pix és  P2y.  

A társadalmi makrostruktúra e három komponense: a földrajzi 
elhélyezkedés, a kultúra és a politikai berendezés aránylag eléggé füg -
getlen egymástól; az adott két társadalmi struktúra egyik komponen-
sének azonossága nem vonja maga után a másik két komponens azo-
nosságát. Ezért elméletileg, és részben gyakorlatilag Is, a két ma'kro-
struktúra közötti vIszony alábbi iesetei lehetségesek: 

(1)  Gix / G2x  (7)  Gix / G2x  (13)  Gix  I  G2x 
Gix /G2x Cix íC2x Clx /C2x 
Pix /P2x Plxy/P2xz Pix !P2y  

(2)  Gix  I  G2y  (8)  'Gix / G2y  (14)  Gix / G2y 
Clx /C2x Clx IC2x Clx /C2x  
Fix IP2x Plxy/P2xz  Fix /P2y  

(3)  Gix  I  G2x  (9)  Gix  I  G2x  (15)  Gix  I  G2x 
Clxy/C2xz Clxy/C2xz Clxy/C2xz 
Pix IP2x Plxy/P2xz  Fix /P2y  

(4)  Gix /G2y  (10)  Gix /G2y  (16)  Gix /G2y 
Clxy/C2xz ClxyIC2xz Cixy/C2xz  
Fix  IP2x Plxy/P2xz  Fix /P2y  

(5)  Gix / G2x  (11)  Gix / G2x  (17)  Glx / G2x 
Cix IC2y Cix IC2y Cix /C2y 
Pix IP2x Fixy/P2xz  Fix IP2y  

(6)  Gix  I  G2y  (12)  Gix  I  G2y  (18)  Gix  I  G2y 
Clx IC2y Clx /C2y Clx /C2y 
Pix IP2x Pixy/P2xz  Fix  IP2y  

A felsorolt 18 lehetséges eset gyakorlati megjelenése nem egyforma 
esélyű, hiszen az egymással szomszédos országok esetében inkább ese-
dékes az azonos vagy a részben azonos 'kulturális háttér, mint a föld-
rajzilag távolabb .fkv ő  országok esetében. A kulturális háttér különb-
sége ugyancsak hat a társadalmi rend mibenlétére, mert mindkét kom-
ponens a történelmi fejl ődés függvénye. 
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A vajdasági magyar—szerbhorvát fordító a 9. képletben feltüntetett 
esettel áll szemben: 

Gix IG2x 
Clxy/C2xz 
Plxy/P2xz  

Tudjuk, hogy a nyelv - főleg lexikai struktúrájában - magán 
viseli a társadalmi makrostruktúrák pecsétjét, habár ez - mint már 
említettük - eléggé bonyolult összefüggés. Ha a szerbhorvátról a ma-
gyarra való fordítás vesszük szemügyre, a nyelvi kviva1enciánaik vi-
szonylag ikev.és problémájával találkozunk, mert Jugoszlávia és Magyar-
ország kulturális és társadalmi fejl ődésének sok közös vonása van. 
Ennék ellenére fordítóink-nak még igen sok, els ő  pillanatra talán jelen-
téktelennek látszó mozzanatra kell figyelniük. 

Ezt a probiémakört ra Jugoszláviai Magyar Nyelvművelő  Egyesület 
Terminológiai Bizottságának egyik kérdésével szemléltetjük. Ez a bi-
zottság iazok.nak ra szerbhorvát kifejeéseknerk rnagyarra való átülteté-
sével foglalkozik, amelyek társadalmi, jogi, közgazdasági és a sz űkebb 
értelemben vett politikai életünk új szerveinek a nevét, funkcióját és 
a tevékenységük körébe tartozó fogalmokat jelölik. Minthogy a ma-
gyarórszági gyakorlatban nem egynek hiányzik a valós ekvivalense, az 
emilített terminológiai bizottságnak az a feladata, hogy a valóságunk-
nak megfelelő  magyar iledejezéseket ajánljon és fogadtasson el. 

A  skupština  szónak magyarra való fordítása körül keletkezett vitá-
ban a véleménykülönbségek ra szo ęiolingviszláka& szempontok még nem 
tisztázott hierarchiáját tükrözták. Egyesek arra az lláspontra helyez-
kedtek, hogy nem kell megváltoztatni a már jól bejáródott képvisel ő-
ház, képvisel ő-testülět rLerrninusckat, mert véleményük szerint termino-
lógiai változtatást, csak akkor kell eszközölni, ha ra fogalmak megvál-
toztatása ezt feltétlenül szükségessé teszi; szerintük az alkotmánymó-
dosítás nem követeli meg ezt az eljárást. Azok pedig, akik a  skupétina  
szónak ra gyűlés terminussal való fordítását szorgalmazták, els ősorban 
azzal érveltek, hogy ra gyűlés szóval alkotott összetételek közelítik meg 
leginkább a szerbhorvát megfelel őket: a megnevezésekben mindenütt 
jelen van ra gyűlés szó, akárcsak a szerbhorviátban  ra  skupština;  ra meg-
nev.eések sora tehát egységes lesz, nem törik meg, mint eddig ra kép-
visel őház  -  képviseleti-testület esetében. (A jogi terminológiai albi-
zottság 1974. január 26-i megbeszélésenegyhangúlag elfogadott termi-
nusok jegyzékéből.) 

Hogy melyik érvelést kellene el őnyben részesíteni, véleményem 
szerint, nem is fontos. Hiszen tisztában kell lennünk azzal a ténnyel, 
hogy abszolút jó megoldások nem is létezhetnek, csak adott körülmé-
nyek között, adott pillanatban hozott legjobb megoldásokról lehet szó, 
amelyeket ra társadalmi és nyelvi gyakorlat igazol, módosít vagy vál-
toztat. Az ilyen kérdéskkel foglalkozó ibizot~oknak az a legfonto-
sabb feladatuk, hogy ra szociolingvisztikai szempontokat rendszerbe fog-
lalják, és következetesen alkalmazzák a vitás kérdések megoldásában. 
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REZIME 

SOCIOLINGVISTIČKI ASPEKTI JEZIČKE EKVIVAIENCIJE  

U ovom radu naglašava se potreba kompleksnog pristupa pitanju jezi čke 
ekîvivalencije, problemu sa kojim  se  prevodioci, prventveno oni, Čiji je posao 
da prevode dokumente naše društvene prakse, staino susre ću. Za pristup tom 
probiemu predlaže se jedan sociolingvisti ,6k1 niodel, doduše dosta giobalan, 
ali 'koji može da posluži kao osnova za izradu modela sa više detalja. 

Entitet kojim  se operbše u tom modelu je govorni akt, a sociolingwisti Čki 
kriteriji za uspostavijanje ekvivaleneje su tri koniponente društvene makro-
strukture: geografska distribucija mati ěne zemije datog jezika I zemije u kojoj 
su pripadnici samo jedne narodnosti izvorrd govornici tog jezika, kultura 
matične zemije i kultura zeml.je u kojoj data narodnost živi, kao i dru.šts.reno 
uredenje obe zenije. 

Svaka od ovih koinponenata može  biti identiěna, razliČna il.i deliiiniěno 
razijčna u dvema druišbvenisn makrostruktuiiama, koje predstavljaju dru-
štvene okv'ire jezika, Čia ekvivalencij,a treba da se uspo.st.avi. 

Složenost problenia jezičke ekvivalencije leži  u tome što se tenipo raz-
voja društvenih struktura ne poklapa sa tempom razvoja jezi Čkih struksura, 
iako su jezik i društvo tesno povezani. Promene u društvenim struktu-
rama rvrše se brže inego promene u jezi ěkim strukturama. Zna čenje može da 
se menja, a jezički oblik da ostane nepromenjen, iii obrtnuto: jezi ěki oblik 
može da se menja iii modifikuje, a znaČenje ostaje nepromenjeno. 

U jeziku se ipak, pre iii ka&nije, odražavaju promene u društvu, a O  tim 
promenama treba voditi ra Čuna i prilikom prevodenja sa jednog jezika na 
drugi. U svom pristupu autor ne pledira za odredenu hijerarhiju u socio-
lingvističkim kriter.ijinia jeziČke ekvivalencije, ali se zalaže za uspostavijanje 
najprikladnije hijerarhije u odnosu na datu makrostrukturu, drubveiiiu I 
jeziěku, i doslednost u uvažaanju tih kriterija prilikom uspostavljanja 
jezičke ekvivalencije datog govornog akta. 

SUMMARY 

SOCIOLIGUISTIC ASPECTS OF LiINGUISTIC EQUIVALENCE 

In this paper the need of  a cornplex approach to iinguitic equivalence 
is esnphasised and a socioiinguistic model Is suggested. The basic notion of 
this model is represented by the speeeh at, and the sociolinguistic eriteria 
for stating the equivalenee are the following: the geograpMc contact between 
the mother country asid the country in which the given ehnic group live 
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culturai contacts between the two countries, and the similarity or divergence 
of the po]itica Ł  reginies in the two countrles.  

The complexlty of lingulstic equivaience is clue to the phenomenm t-hat 
the ~al structures need not corrpond to the liszguistic gtructures, althouigh 
language und society ae in direct correlation. Sooner or later, however, the 
language reflects the ohanges in the society, aiul this fact must be taken in 
consideration when tranulating froni one language into the oliher. 
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Hoek  Rezs ő  

A JUGOSZLÁVIAI 
MAGYAR 
JOGI És  KIiZIGAZGATASI 
NYELV ÁLLAPOTÁNAK 
ÉS ALAKULÁSÁNAK 
NÉHÁNY KÉRDÉSE* 

VIZSGÁLATUNK TÁRGYA 

Az anyanyelv érvényesítése idegen nyelv ű  'környezetben nemcsak 
jog kér~, nemcsak annak kérdése, hogy iállampolgári jogaink kere-
tében mikor és milyen ügyekben élhetünk vele a magán- és a küzé:tet-
ben, hanem annak kérdése is, hogy ianyanyelvi 'tudásunk szintje a']ikai-
mas-e mindazon feladatoknak anyanyelvünkön való teljesítésére, ame-
lyekre a törvény lehetőséget ad. Jugoszlávia nemzetiségei is csak akkor 
érvényesíthetik nyelvi jegyenjogúságukat, ha erre nyelvileg fel vannak 
készülve, ami heterogén nyelvi környezetben, "kapcsolódva az anya-
ország közvetlen nyelvi vértkeringéséb ől - nem magától értet ődő  dolog. 
A nemzetiségi nyelvek egyenjogú használatának az a fejl ődési szakasza, 
amelyet az önigazgatás rendszerében elért, aktuálissá teszi, többek kö-
zött, azt a kérdést is: hogyan tudunk az igazságszolgáltatás és a közigaz-
gatás terén élni a magyar nyelv egyenjogú használata lehet őségeivel, 
igényeinek és követelményeinek, milyen szinten birjulk a magyar jogi 
és 'közigazgatási szaknyelvet; melyek e szint lkiailãkulásának tényez ői, 
milyen irányzatok érvényesülnek fej(I&Lésében, és végül melyek helyes 
jogi-közigazgatási nyelvünk kialakításának feladatai. 

Ez ia dolgozat kísérlet a fenti kérdések rösszefüggéneinek összefoglaló 
felvázolására, de az egyes problémák részletes elemz ő  feltárása nélkül. 
Az elemző  ifeltárás a magyar jogi nyelvet szaknyelvként használó fiatal 
értelmiségi nemzedékünk feladata kell hogy legyen, s ehhez azzal a tu-
dattal kell hozzáállnia, hogy annak tudományos szinten való elvégzése 
a magyar nyelvű  jogélet idegen nyelvi környezetben való gyakoriásának 
elengedhetetlen feltétele. E doigozat tehát nem nyelvészeti tanulmány, 
hanem inkább néhány olyan nyelvszociológiai kérdést tárgyai, amely a 
nyelvművelés szemipontjialiból indul (ki, és azokhoz tár vissza. 

E témát, mint mondottuk, ia nemzetiségi nyelvek egyenrangú hasz-
nálatának az a fejlődési szakasza vetette fel és tette id ő'szerűvé, amelyet 
az önigazgatási rendszerben elért. E fejl ődési szakaszon Vajdaságban 
négy nemzetiség (magyar, szlovák, román és ruszin) nyelvének olyan 
egyenjogú használata értend ő, mely szerint ma már azokban a közsé- 

* Elhan9zott  az adai Szarvas Gábor Nyelvm űvelő  Napokon. 1974  októberében.  
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gekben, önigazgatási  szervezetekben és önigazgatási közösségekben, ame-
lyek önigazgatási jogaik lkeretében egy vagy több nemzetiségi nyelv 
egyenjogú használatának bevezetése mellett döntött, tételes jogszabályok 
teszik kötelezővé közvetlen eljárásbeli alkalmazásukat a közéletben. 
E legújabb fejlődési szakasz - eltérően a nyelvłiasználaitnak attól a 
régebbi törvényi rendezését ől, melynek keretében az szabad volt ugyan, 
de egyetlen tételes jogszabály sem 'kötelezett seniki't, sem a vállalatokat, 
sem a társadalmi-politikai közösségeket, sem más 'közületet, hogy a nem-
zetiiségek nyelvének használatát intézményesen bevezessék, törvény 
pedig még nem mondotta iki a nemzetiségek nyelvének egyenrangúságát 
Jugoszlávia népeinek nyelviével - most 'azt jelenti, hogy azoknak a köz-
ségeknk, a,melyekiben nagyobb szánban élnek nemzetiségek, községi 
közigazgatásuk egy részét kötelez ően lkét vagy több nyelven kell intéz-
niük, e községekben két vagy több nyelven 1keM működniük a bírósá-
goknak és a többi önigazgatási intézménynek, szervnek és szervezetnek 
is. Ezzel .a nemzetiségek nyelve a törvény és önigazgatás szabta keretek-
ben a közélet nyelve lett. A nemzetiségek nyelve most már többé nem 
esetleges és kisegít ő  szerepű  a közéletben, amelyet a nesnzetiségi polgár 
azért, hogy jobban megértesse magát, szabadon használhat a szerbhorvát 
nyelven működő  hatóságok, bíróságok és más közületek el őtt. Ma min-
den nemzetiségi polgárnak alkotmányos joga, hogy a törvényi és az 
önigazgatási rendezés keretében a saját kezdeményezését ől függően nem-
zetiségi nyelvű  eljárás során érvényesítse jogait és tegyen eleget 
kötelességeinek. 

Hogy felmérhessük, milyen természet ű  és terjedelmű  nyelvi igénye-
ket 'támaszt a nemzetiségi nyelv ilyen egyenjogú használata, idéznünk 
kell Vajdaság alkotmányának iazon rendelkezéseit, amelyek körvonalak-
ban megszabják a nemzetiségek erre vonatkozó jogait és az állami szer-
vék, az önigazgatási szervek és szervezetek, valamint közösségek 
kötelességeit. 

Vajdaság Szocialista Autonóm Tartomány alkotmánya szerint: 

„A község statútuma biztosítja a község területén él ő  nemzetek 
és nemzetiségek nyelve és írása egyenjogú használatát, különösen 
a határozatok és más jogszabályok közzététele, ia pogárokat érint ő  
hivatalos kiadványok kiadása, a községi képvisel ő-testület és annak 
más testületei üléseire vonatkozó anyagok kidolgozása, a felekkel 
való szóbeli és írásbeli érintkezés, az eljárás lefolytatása és a pol-
gárokat érintő  ügyvezetés tekintetében." (276. szakasz) 

„Törvény, községi statútum, a társult munka szervezeteinek és 
más önigazgatási szervezeteknek iáltalános aktusa biztosítja a szerb-
horvát, illetve horvátszerb, a magyar, a szlovák, ia román és a rus żin 
nyelv és Írás egyenjogú használatát. 

Községi statútum, a társult munka szervezetének és más önigaz-
gatási szervezetnek 'általános iaktusa biztosítja más nyelvek egyen-
jogú használatát is azokon a tterffiete&en, amelyeken az ezen nyelve-
vek beszélő  nemzetek és nemzetiségek élnek. 

A társult munka azon szervezeteinek és más olyan önigazgatási 
szervezeteknek alapszabálya, amelyekben a dolgozók nemzetiségi 

16 



összetétele sokrétű ,  ibiztosítjia  a  nye1vk  és írások egyenjogú  haszná-
atát,  de különösen: az általános 'aktusok közzétételét, az igazgatási 

szervek ülésanyagának kidolgozását, a szóban és  í&rásban  való  érint
kezést  a  szervezet ĺben,  annak  fel'tételeit,  hogy a dolgozók  sz  igazga-
tási szervek munkájában saját nyelvükön vegyenek részt." (308. 
szakasz) 

„A  tartományi  közigazgatási szervekben és szervezetekben biz -
'tosítani  kell  szerbhorvát,  illetve horvátszerb, magyar, szlovák román 
és  ruszin  nyelven:  

-  a felekkel való szóbeli és írásbeli érintkezést;  
-  a polgárok  jogainak gyakorlásával tés  kötelességeinek telje-

sítésével kapcsolatos eljárást;  
-  a tartományi szervek és szerveze te k hivatalos és más kiad-

ványnknaJk megjelentetését.  

A nyelvek egyenjogú használata  biztosításának  módját a tarto-
mányt szervekben és szervezetekben, 'törvény szabályozza." (393. 
szakasz) 

„A Vajdaság Alkotmánybírósága határozatait szerbhorvát,  illet-
ve  horvátszerb, magyar, szlovák, romák ás ruszin nyelven kell közzé-
tenni." (414. szakasz) 

Az egyenjogú nyelvhasználat e jogi dimenzióból nyilvánvaló, mi-
lyen természetű  nyelvi  el1c6sz'ültségge1  kell a  nemzetiségeknek  rendel-
keznilk,  ha érvényesíteni  akarják az alkotmányban biz tosított egyen-
jogú nyelvhasználatból eredő  jogaikat.  Az alkotmány e  rde1eésel  
végleg megszüntették ás lehetetlenné tették a nemzetiségi nyelvnek 
kizárólag köznyelv& szinten ás  segédnyelvként  való alkalmazását. Nem-
ze'tiségi  nyelvvel mint segédnyelvvel ina, legfeljebb És  osak  részben, 
csupán a  jogsegélyt  kérő  vagy 'kötelességét  te}jesítő  és jogi ügyekben 
járatlan nemzetiségi polgár élhet. Az egyenjogú nyelvhasználat e  jog-
alkotásban,  az igazságszolgáltatásban, a közigazgatásban ás a köz-
érdekű  ügyek intézésében ma már a nemzetiségek nyelvén Is egy olyan 
szabatos, árnyalt, tudományos jogi szaknyelvet igényel, amelyen a  
szeilbhorvát  nyelvvel  egyenérbéktien  fejezhetők  iki  a jugoszláv  szocli'a-
lista  lés  önigazgatású társadalmunkban kialakult bonyolult gazdasági, 
társadalmi, politikai és jogi viszonyok. 

VIZSGÁLATUNK MÓDJA 

Mielőtt  rátérnéntk  jugoszláviai magyar jogi nyelvünk állapotának 
és alakulásának kérdéseire, vázolnunk kell, mit értünk e  dolgoza-tban  
jogi nyelven, és  mIlyenek  azok a sajátos megnyilatkozási formák, ame-
lyek vonatkozásáb an  jogi nyelvünket vizsgálni fogjuk. 

Mint minden  tudomány nyelvének, a jogi nyelvnek Is különböző  
szintjei ás előfordulási körei vannak. Ezek az elhatároló és jellegzetes 
előfordulási körök véleményem szerint: 1. a jogi szakirodalom, 2. a jogi 

17  



oktatás, 3. a jogalkotás, 4. laz igazságszolgáltatási és a közigazgatási 
joggyakorlat, 5. ia ikõzéleti nyelv, 6. a köznyelv iés 7. a nyelvm űvelés. 

A jogi szaknyelv legmagasabb szintjét kétségtelenül a jogi szak-
irodalomban használatos jogi értekez ő  próza képviseli. Ez a jogi szak-
nyelvnek, de különösen  e szaknyelv terminológiai részének m űhelye. 
Szabály szerint a jogi szakirodalom van hivatva el őkészíteni valamely 
Új jogintézmény bevezetését, hirdetni Új jogi szempontok, elvek beve-
zetésének szükségességét, észlelni, felmérni, elemezni a jog iterületén 
beálló változásokat. Ennek 'a tevékenységnek során a jogi irodalom 
művelői jelentős és felelősségteljes nyelvi munkát is végeznek. Ha nem 
s kizárólag, de nagyobbára t őlük, iaz ő  nyelvhasználatuktól függ, hegy 
milyen újabb jogi müszavak 'kerülnek a jogi nyelvbe, s hogy helyesen 
képzettek, italáláak, kifejezőek és szabatosak lesznek-e vagy sem. 

A jogi nyelv művelésének 'a jogi irodalommal rokon köre a jogi 
oktatás. Ez a jogi irodalom tkõ.rébe tartozó tankönyvek révén és a téte-
les jogszabályok ismertetése útján történik; iehhez hozzájárul az el őadó 
szóbeli előadói aktivitása. E tényez ők együtt, ia jogi ismeretek megszer-
zésén felül, ia jogi nyelv 'teljes, egyetemi szinten való megismerésére 
irányulnak, s alapul szolgálnak a jogi nyelvnek az egyén részér ől való 
további műveléséhez. 

Ha jogi szakirodalom a jogi szaknyelv műhelye, ekkor a jog-
alkotás, a jogszabályok  ia jogi szaknyelv tárháza. A jogszabályokban, a 
jogalkotásban megtalálható a jogtudomány egész nyelvi fegyvertára: 
teljes terminológiája, fordulatai, frazeológiája, egzakt fogalmazási módja 
és egyéb sajátosságai, jellegzetességei. A jogszabályok mint a hosszan-
tartó törvényel őkészítő  viták, a jogtudományban kialakult nézetek kivo-
nata nyelvükben rendszerint h űen, röviden, szabatosan tükrözik ia tör-. 
vényhozó szándékát, minek révén a jogtudomány által alkotott jogi 
nyelv foglalatává válnak. 

Az igazságszolgáltatási és közigargatási  joggyakorlat a jogi nyelv 
szempontjából a jogszabályok szaknyelvének alkalmazási területe. Meg-
nyilatkozási formái: a bírósági ítéletek, végzések, közigazgatási határo-
zatok, irományok és egyéb .aktusok. A joggyakorlat nyelvének a meg-
követelt szabatosságon kívül, a .törvlények és a tudományos jogi iro-
dalom nyelvénél ikõnnyebb szerkezet űnek, az ügyfél nyelvéhez köze-
lebb állónak kell lennie. Ezeket az iratokat a jogi nyelv precizitásával 
ugyan, de a fél Számára teljesen érthet ő  és magyaros szerkezettel kell 
megfogalmazni. 

Sajnos, mind a jogszabályok, mind a joggyakorlat stílus és szer-
kesztés tekintetében nem mindig tesz 'eleget ezeknek a követelmények-
nek. A már hirhedtté vált „áiivata]ii" és „hivatalos" nyelv elleni pana-
szok éppen a jogszabályszerkesztés és az igazságszolgáltatási, f őleg 
pedig ia közigazgatási joggyaikorlat nyelvével kapcsolatosak. Ezek az 
elferdülések nehezen irthatók ki, mert mély, hogy Úgy mondjuk, törté-
nelmi gyökerei vannak. A törvénytudók a múltban tudatos g őggel kü-
lönültek cl írásban is, beszédben is a nép egyszerű, világos észjárást 
mutató nyelvétől. Átöröklött szakmai hagyományok folytán a jogászok 
még ma is iabban látják tudásuk és tudományu'k legf őbb bizonyítékát, 
hogy,fontoskodó körülményességgel fejezik ki magukat. 
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Mivel társad,a'lmii viszonyaink egyre bonyolultabbá válnak, 
közélet. Is egyre telítettebbé válik iaz e viszonyokat itükröz ő  jogi nyelv 
elemeivel. A közéleti jogi nyelvnek a sajtó, a rádió és a televízió a leg-
főbb hordozója. Az itt használt jogi nyelvnek, szabály szerint, csak a  
sze!lkesztés egzaktságában szabadna eltérnie a jogi szaknyelvt ől, de iro-
dalniiságban, terminológiában ás frazeológiában általában nem. Az ezek-
től való eltérés a jogi szaknyelv rontása, és a sajtó, a rádió ás a tele-
vízió közéleti jogi szaknyelve ett ől függően jó vagy rossz. 

A jogi szaknyelv abban különbözik minden más tudományág 
szaknyeivét61, hogy terminológiai ás frazeológiai anyagának egy részét 
a társadalom legszélesebb körei minden tudományág közül a legjobban 
ismerik, a legtöbbet használják, olyannyira, hogy köznyelvünkben is 
jelentős ihelyet foglal el. Nincs például ia társadalomnak olyan tagja, 
akinek szótárában n'e szerepelnének Ilyen szavak: házasság, válás, örök-
lés, 'vétel, eladás, csere, bérlet, szerz ődés, tulajdon, munkaviszony, nyug-
díj, büntetés, fellebezés, ítélet és más száz meg száz hasonló fogalom, 
amelyek mindmegannyi jogi kategóriák, a jogi nyelv elemei. Természe-
tesen ezek a jogi fogalmak frazeológia ,és szerkesztés tekintetében a 
köznyelvben állanak a legtávolabb a jogi szaknyelvtől, és sz tartalmi-
lag és formailag itt válik el itõle legIskább. 

Végül ia jogi nyelv znĹíveiéséhez sorolhatók jogászok és nem 
jogáiszok, nyelvészek és nem nyelviészek és különféle intézmények részé-
ről a jogi nyelv tisztasága, helyes alakulása érdekében indított nyelv-
művel ő  akciók és programok. A jogi nyelvnek ez a tallózó és egyre 
szervezettebb formájú m űvelése ma mind szélesebb körben folyik. Ezt 
nyilvánvalóan egyrészt az itesz1 szükségessé, hogy a jogi nyelv ia sajtó, 
a televízió és a rádió útján 'egyre jobban behatol a közélet nyelvébe, 
sőt a köznyelvbe is, másrészt pedig az, hogy örvendetesen niegnöveked-
teťk a nyelvi igények, ás 'egyre ikevesebben tudnak megbékélni a hiva-
talos nyelv kipellengérezni való gyengéivel, olyannyira, hogy már lép-
ten-nyomon szóvá teszik fonákságait, ami, ha szervezetlenül is, kétség-
telenül a nyelvművelés területéhez tartozó ténykedés. 

Miután áttekintettük, hogy a jogi szaknyelv egy nemzet írott ás 
beszélt nyelvének mely előfordulási köreiben ás milyen fokon van hasz-
nálatban, áttérünk dolgozatunk voltaképpeni kérdésére: milyen a ju-
goszláviai magyar jogi nyelv ezekben az előfordulási körökben? 

A TUI3OMANYOS JOGI PRÓZA 

A jogi szaknyelvnek legmagasab:b iés legigényeisebb formája ás for-
rása, mint mondottuk, a tudományosan műveit jogi szakirodalom, a jogi 
értekező  próza. Ebben ikristályosodnak ki egyrészt a jogfejl ődés során 
kialakuló jogi fogalmak és kategóriák elnevezései, m űszavai, s rend-
szerint itt -változnak és alakulnak át el őször a régi fogalmak elneve-
zései Is, másrészt la jogi nyelvet formában és stüusban is itt m űvelik a 

19 



ięgm'agasa'ob szinten.  A jogi kodaámi nyelv hasonlít legkevábé a  kipel-
iengórezetett hivatali nyelvhez, ez 'a legszínesebb, a legegyénibb íz ű , 
egyéni szókötésekben, metaforás kifejezésekben leggazdagabb nyelv, 
ami természetesen nem zárja ki, hogy e területen nem lehet színtele-
nül, sőt a hivatali nyelvhez hasonló zavaros ikifej,ezésmóddall írni. Mint 
minden szaknyelv, a jogi értekez ő  próza is leltet jó vagy rossz. 

Sajnos, 'ezt a jogi esszényelvet Jugoszláviában magyar nyelven nem 
művelik. Ha feltesszük a kérdést: miért nincs magyar nyelv ű  jogi tudo-
mányos prózánk, iakkox annak 'általános okát mindenekel őtt abban kell 
látnunk, hogy a jogi élet különösen iaz igazságszolgáltatási és a közigaz-
gatási joggyakorlat, nálunk magyar nyelven még gyermekcip ő:ben jár. 
Második 1H1,5nleges okát abban látjuk, hogy nincs iteIjes értékű  magyar 
jogi oktatásunk; ia harmadik iabban, hogy a jogtudomány magyar 'anya-
nyelvű  művelői eleve szerbhorvát nyelven kénytelenek megírnl dolgo-
zatalkat, mivel ezek csak ezen n nyelven jelentenek tudományos hozzá-
járulást a jugoszláv jogtudományhoz. A jogi tanulm'ányokn.ak magyar 
nyelven való megírása és ikõzzététele, majd szerbhorvát nyelvre való 
lefordítása sokkal nagyobb tehertétel a szerz ők részére, semhogy vállal-
koznának rá. 

Azt az állításunkat, hogy Vajdaságban a tudományos szint ű  jogi 
esszényelvet nem művelik, illetve hegy nincs tudományos jogi irodal-
munk, nem érvénytelenítii az a tény, hogy magyar nyelv ű  folyóirataink-
ban időközönként megjelenik egy-egy jogi tárgyú vagy vonatkozású 
tanulmány. Ezek iazonban még ikiorántsem képviselneik olyan jogi irodal-
mat, 'melynek nyelve alakítólag és  alkotólag  befolyásolhatná jugoszlá-
viai magyar jogi nyelvünket. 

A jugoszláviai imagyar jogész Számára a tudományos szint ű  jogi 
szaknyelvet ma szükségképpen a magyarországi jogi értekez ő  próza 
képviseli, ennek azonban az itteni jogászok számára nagy tartalmi 
fogyatékossága, hogy nem öleli fel iazokat a jugoszláv jogi sajátossá-
gkat, amelyek a jugoszláv gazdasági 'és politikai 'rendszer iküllõnle.ges 
viszonyait tükrözik. 

Az a ikõrülmény, hogy nincs magyar tudományos értekez ő  prózánk, 
amely a jogi terminológia kialakításának és ápolásának els ő  számú 
műhelye, 'döntő  befolyással van jogszabályaink azon magyar nyelv ű  
terminológiájának kialakulására, amely a jugoszláv gazdasági és poli-
tikai rendszer sajátos ikategóriált jelöli. Amíg ugyanis a szerbhorvát 
jogi terminológia számára a sajátos jugoszláv kategóriák terminusait 
a szerbhorvát nyelvű  esszéirodalom ialakítja ki és szolgáltatja, s azok 
a jogszabályok, útján 'bekerülnek a j'oggyakoria'tba, a közéletbe és a 
köznyelvbe, nálunk ez a folyamat nemzetiségi szinten fordított. Nálunk 
a sajátos fogalmak 'magyar terminusaira, amelyekre a magyarországi 
jogi irodalomban még nincs szakkifejezés, legel őbb a sajtó muîk•ásai 
találnak inevet, illetve Ők kényszerülnek arra, hogy nevet adjanak nékik. 
Ahelyett tehát, hogy az értekez ő  próza határozná meg az Új ka'teg&iák 
magyar terminusát ta jogszabályok nyelve és a közéleti nyelv számára, 
a közéleti nyelv haltározza meg azt a jogirodalom és a jogalkotás, majd 
ennék révén a joggyakorlat számára. 
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Ez la fonák helyzet azonban nemcsak az új jogi fogalmakkal, hanem 
Igen gyakran az olyan klasszikus jogi fogalmakkat kapesolatban is fenn-
áll, amelyek tekintetében berminusbeli ingadozásnak nincs többé helye, 
s voltaképpen benne ke].Lene lenniük labban a szerbhorvát-magyar 
jogi-łköziigazgatási szótárban, melynek elkészültére a magyar nyelv ű  
jogélet munkásai évek óta türelmetlenül várnak. Ennek a sztárnak 
mint itudományos jogi irodai]imunk egyik nélkülözhetetlen alapvet ő  mű-
vének nemcsak tudományos jogi prózánk továbbfejl&bésében volna 
döntő  Szerepe, hanem mérhetetlenül fontos szerepe lenne a magyar 
nyelvű  jogi oktatás hatékonyabbá tételében és nyelvi jogegyenl őségünk 
valóra váltásában ás. Sajnos, a szótár elkészítése, jóllehet az a Hunga-
rológiai Intézet égisze alatt megkezd ődött, szervezési, pénzügyi vagy 
a szótár ügyéhez való mostoha viszonyulás, vagy ezen okok mindegyike 
miatt már évek óta késik. 

A fentebbi tényekből iadódnãk  S  kialakítandó jugoszláviai magyar 
jogi szakirodalom első  és legfontosabb feladatai: mindenekel őtt és min-
denekfelett a szerbhorvát-magyar jogi-közigazgatási szótár elIkész&tése 
majd a magyr jogi esszényelvnek olyan témákkal kapcsolatos m űve-
lése, iaTnelyelk jogrendszerünkböl elsősorban azokat a különleges kate-
góriákat elemziik, amelyekkel a magyarországi jogi irodalom nem fog-
lalkoziik. Ezen a feladaton belül a munkát a megfelel ő  Új műszavak 
jogi és nyelvi szempontjából helyes alkotásával kell kezdeni. E termi-
nusok megalkotásában ajánlatos és hasznos volna szorosan együttniű-
ködai magyarországi jogászokkal és nyeivószekkel. Ennek a munkának 
hasznát venné mindkét ország. Magyarország olyan módon, hegy a ma-
gyarországi jogi irodalom a magyar jogi szaknyelv 'tudományos szín-
vonalán álló és e szaknyelvbe beilleszkedő  műszóval ismerné meg a 
jogrendszerünkben jelentkez ő  sajátosságokat, és iktatná be őket jogi 
értekező  nyelvébe. Jugoszlávia pedig olyan módon, hogy po]átiikai és 
gazdasági rendszerének jogi vetületét a tudományos szaknyelv  színvo-
naián alkotott terminusok útján ibudn.á megismertetnit az egész magyar 
nyelvterületen. 

A jogi 'tudományos lórtekezõ szaknyelv forma-, szerkesztés- és Stí-
lusbeli tiszta!ságát és világosságát magyar anyanyelv ű  jogászainknak 
a legjobb magyar jogi szerzők munikáiból ikell megtanulniiuk. 

A JOGI OK'IIATAS 

A jogi oktatás a jogi szaknyelv művelése szempontjából ia jogiro-
dalmi tevékenységhez hasonló nyelvi aktivitásnak jelöltük meg. Ezen 
a téren nálunk sajátos helyzet alakult ki. A magyar nyelv ű  joggyakor-
lat széleskörű  bevezetését ugyanis nem kíséri megfelel ő  terjedelmű  és 
szintű  magyar nyelvű  jogászképzés. A felsőoktatásról szóló vajdasági 
törvény szerint ugyanis ia nemzetiség nyelvén való egyetemi dktatás 
megszervezése csak akkor kötelez ő , ha ugyanazon évfolyamon legalább 
50 hallgató kívánja az anyanyelvén való oktatást. Ha nem akad 50 ilyen 
hallgató, akikor legalább 5 hallgató kérésére a nemzetiség nyelvén lek-
torátus szervezend ő . Mivel a magyar hallgatók száma az évfolyazzon- 



kénti  kívánt minimumot nem éri el, számukra esak a lektorátus lehet ő-
sége marad. 

A nemzetiségi jogi oktatás jelenlegi állása szerint a magyar nyelv ű  
joggyakorlatot olyan 'káderekkel kell majd végeznünk, amelyek az újvi-
déki jogtudományi karon csak részben részesülnek magyar nyelv ű  jogi 
oktatásban. Ez a részleges magyar nyelv ű  oktatás abban áh, hogy ia 
hallgatóknak meghatározott itantár igyakkal kapcsolatban módjukban van 
magyar nyelvű  gyakorlaton részt venniük, valamennyi el őadott tan-
tárgy legfontosabb magyar nyelvű  terminusadval pedig a ']iektorátus 
magyar nyelvű  lektora van hivatva imegismertetni a hallgatókat. 

A magyar nyelvű  jogi oktatás ezek szerint a szerbhorvát nyelv ű  
irodalom alapján és a szerbhorvát nyelven el őadott tananyagnak ma-
gyar nyelvű  gyakorlatain történ ő  szóbeli megismétléséb ől áll. Ennek 
során a hallgatók olyan fokon ismeilkednek meg a magyar jogi szak-
nyelvvel, amely nem pótolhatja ia teljes anyanyelv ű  jogi oktatást. Az 
újvidéki jogtudományi ikaron diplomát szerzett és a magyar lektorátus 
mun'kjában is részt vett magyar jogász nyelve ezért nem lehet sem jogi 
szókincs, sem jogi frazeológia és ia jogi nyelv szellemének megfelel ő  
szerkesztés tekintetében olyan szint ű, mint azé ia hallgatóé, aki a jog-
tudományt kifogástalan magyarsággal és tudományos szinten megírt 
jogi irodalom felhasználásával sajátította el. Ezt az 'ideált a mai viszo-
nyaink között akkor k'özelíten'énk meg, ha magyar joghallgatóink ren-
delkezésére állanának a jugoszláv jogi oktatás tanterve szerinti és kifo-
gástalan magyar jogi iszatknyelven megírt tankönyvek vagy legalább Is 
kompendiumnok. Minthogy ilyenek nincsenek, s 'mivel az egyetemi okta-
tás ikeretében a gyakorlatvezet ő  által használt beszólt jogi nyelv soha-
sem lehet olyan választákos, olyan példamutató, mint a jogi irodalom 
nyelve, amelyet a hallgató ismételt olvasás során sajátít el, a magyar 
nyelvű  jogi oktatás 'előtt az a feladat áll, hogy a vajdasági magyar jogi 
oktatási szaknyelvet ilyen tankönyvek, illetve kompendiumok megírá-
sával vagy szerbhorvát nyelv űek lefordításával megközelít őleg erre a 
szintre emelje. 

A széles skálájú, gazdag jogi nyelvnek a jogi 'oktatásban való elsa-
játításában nagy szerepet játszik iaz egyes jogágazatok jogszabályainak 
Szó szerinti tételes formában való megismerése. Erre magyar nyelv ű  
jogi oktatásunkban ugyancsak ikorl,átoltak a lehet őségek. A legfontosabb 
jogterületeket fed ő  jogszabályok ugyanis: a dologi jog, kötelmi jog, csa-
ládi jog, öröklési jog szabályai, a büntet őjogi és eljárási szabályok, 
úgymint a büntet ő  eljárás, a magánjogi perrendtartás és az általános 
közigazgatási eljárás jogszabályai még nincsenek meg magyar fordí-
tásban, a különféle községi, itartományi, köztársasági és szövetségi ma-
gyar nyelvű  hivatalos lapokban és ikõzlõnyõkben megjelen ő  és megje-
lent jogszabályok nyelve pedig, kevés kivétellel, lãlkalmatlan a jogi 
nyelv csiszolására és gazdagítására. 

Magyar nyelvű  jogi oktatásunk ezen különben is felemás és fog-
híjas rendszerében felmérhetetlen hiányt és felel ősséget jelent az, hogy 
eddig nem tudtunk fiatal jogász nemzedékeink számára egy olyan 
szerbhorvát-magyar jogi-közigazgatási szótárt adni, amely 'ha a ma-
gyar jogi nyelv elsaj á'tításában nem is pótolja a hazai magyar nyelv ű  
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jogi irodalmat, de hathatósan hozzá tud járulni a szerbhorvát nyelv ű  
jogi oktatásból eredő  terminusbeli problémák áthidalásához, amelyre a 
lektorátus van hivatva. 

Az elmondottakból következik, hogy magyar nyelvű  jogi Oktatási 
rendszerünk akkor járulhat majd hathatósabban hozzá kádereink helye-
sebb és gazdagabb magyar jogi nyelvének kialakításához, ha a tananyag 
elsajátításához igénybe vehet részben magyar nyelv ű  jogi irodalmat is; 
ha elkészül jogi szótárunk, s ha jogszabályaink magyar nyelv ű  fordí-
tásai ikõzül a .kifogástalanokat heitktatjuk a magyar nyelv ű  jogi oktatás 
segédeszközei közé. 

A JOGALKOTAS NYELVE 

A jogszabályok nye1vénk terminológiai gazdagsága és árnyaltsága 
a jogi irodalomból indul ki, iannak můhe1yeibei készül, de - hogy úgy 
mondjuk: torgaiomba - a joggyakorlatba, a közéleti ás a köznyelvbe 
a jogszabályok útján ikerúl. Ezért bátran állíthatjuk, hogy amilyen a 
jogszalbályaiink nyelve, sokban olyan ia joggyakorlat, ia közélet iés min-
dennapi iél.etü.nk jogi nyelve is. 

A náluk magyar nyelven megjelen ő  jogszabályoknak alapvető  
sajátosságuk, hogy eredetileg nem magyarul, azaz nem a magyar jogi 
nyelv logikájával és 'a magyar jogi nyelv szerkesztésmódjával fogal-
mazzák meg őket, hanem szerbhorvát nyelven szövegezett jogszabályok-
ból ifordítjiálk őket. Ez a körüimény döntő  befolyással van nemcsak jog- - 
szwbáilyaAnknak, hanem ezek által közéleti és lkõmyelvünknek jogi szó-
kincsére és ;k•tfejezésmódj'ára. 

Mielőtt rétérnénk annak megtárgyalására, hogy a jogszabályok 
fordítása hogyan befolyásolja jogi nyelvünk alakulását, át kell tekin-
tenünk, hogy mely jogszabályokat fordítanak le, ás milyen körülmé-
nyek között. 

Hatályos jogszabályaink szerint ma a következ ő  jogszabályok jelen-
nek meg kötelez ően magyar nyelven: 

A Szövetségi Képviselőház által hozott jogszabályok ás e kép-
viselőháznak azok az a(ktusai, amelyek megjelentetése kötelez ő  a szö-
vetségi Hivatalos Lap magyar nyelvű  kiadásában; 

A Szerb Szocialista Köztársaság Képvisel őháza által hozott jog-
szabályok és e képviselőház azon aktusai, amelyeknek megjelentetése 
kötelező  a Szerb Szocialista Köztársaság hivataloskozlonye magyar 
nyelvű  kiadásában; 

Vajdaság Szocialista Autonóm Tartomány Képvisel őháza által 
hozott jogszabályok és más megjelentetett aktusok, amelyek megjelen-
tetése lkõtelezõ Vajdaság SZAT Hivatalos Lapja magyar nyelv ű  
kiadásában; 

Azon községek képvisel ő-testületei által elfogadott községi jog -
szabályok és más normatív és egyébb aktusk, amelyek a köségi sta-
tútum értelmében magyar nyelven is közzéteend ők. Ilyen községek ma: 
Szabadka Zenta, Ada, Becse, Szenttamás, Zombor, Kula; 
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5. A társult munka azon szervezeteinek, azon önigazgatási szerve-
zeteknek és szervknek, valamint önigazgatási iközösségknek általános, 
normatív és egyébb iaiktusai, amelyeik alapszabályaikban Úgy döntöttek, 
hogy ezeket magyarul is megj.elentetik. 

A jogszabályaikotásnajk mindezen helyein a jogszabályokat kivétel 
nélkül eredetileg szerbhorvát nyelven fogalmazzák és hozzák meg, és 
csak akkor fordítják le űket, miután a jogszabályt meghozó testület 
a szóban ďorgó képviselőház, a községi képviselő-testület, a társult 

munka szervezetének megfelel ő  szerve stb.) elfogadta. A fordítást ţsza-
bály szerint az e testületek mellett imúkõdõ fordítószol'gálat,  az erre  
alkalm'azbt vagy vállalkozási szerz ődés alapjián erre szerz ődtetett sze-
mély, illetve személyek végzik. 

A fentiekb ől adódik, hogy a Jugoszláviában magyar nyelven meg-
jelenő  jogszabályok nyelvének jogi szayelve és istílusszintjét az hatá-
rozza meg, hogy a fordítászolgálat tagjai, illetve az egyedi fordítók 
mennyire ismerik a jogi szaknyelvet és jálbalában a nyelvi szerkesztés 
és ifordítás 'általános szabályait. Mivel e szolgálatok iés egyedek képes-
ségei e tekintetben rendkívül 'különböz őek, nyilvánvaló, hogy jogsza-
bályaink nyelve, jogi szaknyelvi és általános nyelvhelyességi szintje is 
a majdnem 'kifogásbalantól a jog- iés írástudás határán mozgóig rend-
kívül változatos képet mutat. 

E dolgozatban a megszabott terjedelem miatt ninos módunkban 
koikréten elemezni jogszabályaink jogi és általános nyelvhelyességét, 
jóllehet e ikérdést jogi nyelvünk helyes irányban való fejlesztése érde-
kében valamilyen formában el őbb-utóbb napirendre kell tűznünk. 
Ezúttal frnegelégszünk egyes olyan hibatípusok felsorolásával., amelyek 
jogszabályfordításaink nyelvét jellemzik. 

E  tekintetben ikét alapvető  típusú hibát különböztetünk meg: 1. a 
szókészleti ás kifejezési, röviden terminológiai iés 2. mondatszerkesztési 
és általános nyelvhelyességi hibákat. 

Az első , úri. terminológiai hibacsoportban az els ő  és legsúlyosabb 
hiba az, hogy a fordító valamely okból nem ismeri és nem is tudja meg-
lelni a szerbhorvát jogi terminus magyar megfelel őjét. Ennek ikét ok.a 
lehet. iAz egyik az, hogy a fordító egyáltalán nem ismeri, nem érti a 
szóban forgó 'jogi kategóriát, tehát ennek sem szerbhorvát, sem 'magyar 
megjelölése semmit sem mond a számára. A másik az, hogy arz egý&k 
nyelven, szerb iilletve magyar nyelven, ismeri ugyan a fogalmat, de a 
másikon nem. Ezekben az esetekben a ifordító megnézi szerbhorvát-
magyar szótárunkat, s ha megtalálja ibenne a ikeresett fogalmat, kivá-
laszt egyet ta felvett jelentések közül; ha a szótár nem vette fel a szerb-
horvát terminust, akkor „lefordítja", már úgy, ahogy tudja. Ha a for-
dító la felvett jelentések közül italálomra 'vagy 'valamilyen krítériium 
alapján kiválaszt legyet, akkor, lha szerencséje van, ráhibázhat a helyes 
jelentésre; ha nincs, iaikkor melléfog, s 'a fordított szöveg Vagy értelmet-
lenné Vagy félreérthet ővé válik. A fordítás természetesen okvetlenül 
értelmetlenné vagy félreérthet&é válik, ha a szóban forgó terminus 
nincs meg a szótárban, vagy ha ia szótár nem vette fel a szó jogi vonat-
kozását, hanem csak 'más tárgykör ű  jelentéseit, ás a fordító e jelenté-
sek közül választ. 
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Hogy egy példán Is bemutassuk a hibatípust, idézzük a már & római 
jogban is ismert kategória, a  praesumtio  példáját, 'amely fogalom a 
szerbhorvát jogi nyelvben  pretpostavka, ia  magyar jogi nyelvben pedig 
vélelem néven ismeretes. Az a nem jogász fordító, aki ezt a jogi kate-
góriát nem ismeri Lês Csak szerbhorvát-magyar sztótáruiikrta támesz-
kodAk,  a  pretpostavlcd-1  „áelteviés"-sel, „íelrbételezés"-sel fogja fordítani, 
amely jelentéseket .szótárunk a  pretpostavka jelentéseként felvett, nem 
pedig e helyes vélelem jelentéssel, amelyet a szótár nem vett fel. 

Hasonlóképpen hibás lesz a fordítás akkor Is, ha a szótár címszó-
ként nem tartalmazza a szerbhorvát jogi teirmin'ust, úgyhogy ezt a  for- 
dítónãk  kell „lefosidíbania". 

Terminológiai hibák itermészetesen nemcsak az egyszavas jelentés ű  
terniinusolekai fordulnak el ő. ide tartoznak azok is, amelyek a jogi ter-
minurs jelentését olyan két vagy még több, néha négy-öt szavas szer-
kezettel ladj.ák vissza, amelyben a szavak jelentései csak részben fedik 
egymást. Az effajta szakkifejezésekre pedig sz általános szótárak csak 
ritkán iadnak választ. Aki nem tudja például, hogy a  prateĆi pro pia 
mellékjogszabály, a  pozitivno pravo  tételes jog 'V'agy a  prečišćeni tekst 
zakona egységes szerkezetbe foglalt törvényszöveg, az valószín űleg meg 
sem ikisérli, hogy megkeresse e kifejezések magyar megfelel őjét, haim, 
mivel ennek nem látja semmii akadályát, és nem is okoz neki nehézsé-
get, egyszerűen lefordítja Őket. Igy lesz aztán jogszabályfordftásainkban 
a  pozitivno pravo-ból  „pozitív jog", „jelenkori jog", „valódi jog", ,ér-
vényben levő  jog", „mai jog", csak nem tételes jog; a  prateći propis-hói 
„kísérő  szabály", ‚jveiejáró jog", ,együttes jogszabály" csak nem mel-
lékjogszabály;  a  preČišćeni tekst zakona-bói pedig‚nieg.tisztitott tör-
vényszöveg", „letisztázott törvényszöveg" és még sok más, csak nem 
egységes szerkezetbe foglalt törvényszöveg. 

Az elmondottakból következik, hogy egy kit űnő  szerbhorvát-ma-
gyar jogi szótár híján jogi terminológiai szempontból csak iaz a fordító 
adhat ikifogástalan vagy eláogadh'ató fordítást, aki többek ikõzõtt ma-
gyarul is, szerbhorvátul tis Ismeri a megfelel ő  jogtertiletek terminoló-
giáját. Kik ezek? Elsősorban azok jotgászok, akik mindkét nyelven eisa-
jiátították a szektermiinológiát, vagy pedig tazok a nagy fordí.tói gyakor-
liattal rendelkez ő, széles látókörű  nem jogász fordítôk, akik egy-egy 
ilyen fordítói feladattal Ikapcsolatban hajlandók mindaddig kutatni az 
idevágó jogteiület jogszabálynyelvének irodalmában, amíg a kérdést 
mag nem oldják. 

Ha tekintetbe vesszük, hogy jogszabályok fordítástvai nemcsak 
hogy ikevés ilyen képzettség ű  és képességű  fordító foglalkozik, s hogy 
ilyen képzettségű  rés képességű  aktív szakkáderünik csak igen korlátolt 
számban van (megszámolhatjuk őket a tíz ujjunkon), akkor elképzel-
hető., hogy egyes jogszabályok fordítása milyen jogi terminológiával 
jelenik meg azokban a hivatalos közlönyökben, amelyeknek szövegeit 
nem ellenőrizte hozzáért ő  jogi lektor. Ilyenkor itõrténIk meg az, hogy 
a perjogi kereset és visszkereset helyett kereslet és ellenkereslet áll, 
birtokháborítás helyett tulajdonsértés, kifogás helyett  fellebezés, szer-
ződés felmondása helyett szerződésszegés és 'más ehhez hasonló dolgok 
kerülnek ta fordításba. 
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A jogi iterininológiai vétségeikkel, szorosan összefügg egy másik, bár 
kevésbé súlyos következményekkel járó jogi szaknyelvi fogyatékosság: 
a szokványos jogi frazeológiától való eltérés. A helyes termiinológiával, 
de nem a hagyományos vonzatokkal, kifejezésmóddal és szerkezettel 
fordított jogszabályszöveg nem hamisítja ugyan meg a jogszabályt, nem 
teszi értelmetlenné, mint ia hibás, félrefordított terminus, de szokat-
lanná, idegenszerűvé, magyartalanná teszi. Vajon nem szokatlan-e az 
odredeni rok-ot kitűzött határidő  helyett  meghatározott  vagy  megálla-
pított határid ővel fordítani, is nem idegenszer ű-e, ha a keresetet nem 
elvetik, hanem eldobják és Így itoviább. 

Jóileh<t  a helyes frazeológia csak nyelvi és nem jogi szempontból 
lényeges eleme a jogszabályok nyelvének, ia jogi szaknyelv a maga 
egészében iesak mindkét elem helyes alkalmazása révén válik irodalmi 

cigi nyelvvé. 
Sajnos, jogszabályaink nyelve e tekintetben is igen gyenge. Azok, 

aki'k nem ismerik jogi nyelvünk terminológiáját, rendszerint felülete-
sen ismerik frazeológiáját is. 

Jogszabályszövegeirikben iazonban  az idegen frazeológia és a ma-
gyartalan szerkesztési és kifejezési mód nemcsak a szigorúan vett jogi 
szak-nyelvvel kapcsolatban fordul 'el ő. J'ogszabályszövegeink nyelvi 
szintjét erősen rontja az is, hogy fordítóink a nem szorosan a jogi rész-
hez tartozó szövegben is a szerbhorvát nyelv frazeológiájának, kifeje-
zési és szerkesztési módjának hatása alatt állwnk. Ez azonban már nem 
a jogi szaknyelv la'kulásának problémája, hanem általános magyar 
nyelvtudásunk kérdése, s mint ilyen kizárólag nyelvészeink vizsgáló-
dási körébe tartozik. 

Fordításos jogszabály-irodalmunk egy további jellegzetessége, hogy 
meglehetős ingadozást mutat az alkalmazandó fordítási elvek tekinte-
tében. Ilyen tisztázatlan elv például: mennyi szabadságot engedhetünk 
meg imaguniknak a fordításban a jogszabály gondolatainak logikai szer-
kesztése, a nyelvi kép, az esetleges bonyolult 'kifejezési mód megváltoz-
tatása, a nehézkes Ikörmonda,tok felbontása, frazeológiai és más szer-
kesztési és nyelvhelyességi követelmények tekintetében, fenntartva 
azonban mindenkor az iigényt, hogy a fordítás és az eredeti között 
árnyalati ikülõnbség sem legyen tartalom, világosság, jogi egzaktság 
tekintetében. Ilyen elvi álláspontok kidolgozása és mértékadó jogtudo-
mányi fórum részéről való 'szankcionálása is lényegesen me.gj,avíthatná, 
magyarosabbá tehetné jogszabályszövegeink nyelvét, és ia fordítók le-
küzdhetnék aggáiyaiikat, hogy a magyar jogi nyelv szelleméhez és ha-
gyományalhoz hűebb fordítással kiteszik magukat ia szöveghamisítás 
vádjá'nak, s 'emiatt gyakran inkább tükörfordítással vétenek a magyar 
nyelv helyessége ellen. 

JOGGYAKORLATUNK NYELVE 

Joggyakorlatunk nyelvének alakulására az hat a legdönt őbben, hogy 
magyar nyelvű  tigazságszolgáltatási, közigazgatási 'és Üzemi joggyakor-
latunk csak most van  Idibontakozóban. A magyar nyelvű  jogggyakorlat 
kialakulását Vajdaságban - jóllehet a jogszabályok, amelyek ezt lehe- 



tővé tették, nem hiányoztak eddig sem - sokban gátolta az a körül-
miény, hogy a nemzetiségi nyelvek használatának módját nem sza'bá-
lyozta jogszabály. A magyar nyelvnek eljárási nyelvként való haszná-
lata a nemzetek iés nemzetiségeik nyelve ás írása egyenjogú használata 
biztosításáról sz61-5 tartományi törvény 1973-ban történt meghozatala 
után került csak az intézményes és szabályozott iaIkalmazás fázisába. 
Sajnos, ezt a feladatot ezámbelileg kicsiny, magyar jogi nyelvtudás 
szempontjából képzetien 'vagy kizárólag az önképzés útján haladó 
jogászkádereknek kell teljesíteniük. Magyar nyelven is jogászkodó káde-
reinjk majdnem ikiVétel nélkül szrbhorvát nyelven végezték tanulmá-
nyaikat, s a közéleti jogi nyelv szintjéir ől kiindulva haladnak a magyar 
jogi nyelv megismerése felé. Akik ma magyar nyelven végeznek igaz-
ságszolgáltatási iés közigazgatási munkát, menet közben Igyekeznek 
megtanulni ennek nyelvét. 

Gyakorló jogászaink magyar nyelve mindenekel őtt szükségkép-
pen magán hordja magyar inyelvú jogszabályainkniaik már említett hibáit 
ás igyengeség.eit. Ugyanakkor nyelv űkre igen nagy mértékben ráüti 
bélyegét szerbhorvát nyelv ű  j'oggyakorlatwiikban lalkalimazoitt nyelvi ás 
tartalmi szerkesztési mód. 

Sajnos, joggyakorlatunk nyelve még távol 'áll attól a követelmény-
től, hogy tartalmilag szabatos és a fél számára könnyen 'érthet ő  legyen. 

A 'jogi nyelv, mint mindenütt ia világon, nálunik Is a közigazga'tási 
joggyakorlatban tűnik ki leginkább (hivatali stílusával. Ez a hivatali 
stílus azonban abban különbözik a magyarországitól, hogy míg annak 
ebben hagyományos jártassága Van, ia jugoszláviai e jártasság híján a 
magyarországi hivatalos nyelvnek gyengébb változata. 

Joggyakorlatuik nyelvá  szintjének emelése jogi nyelvünk legkomp-
lexebb kérdése, ás csak tudományos jogi prózánk megteremtésének, jogi 
oktatásun,k teljesebbé tételének, jogszabályi nyelvünk pallérozásának 
és a szerbhorvát-magyar jogi- łközigaz.gatási szótár elkészítésének ered-
ményeként emelkedhet szakmai magaslatra. Addig Is azonban, amíg ez 
meg nem történik, több lehet őség van hatékony akciók lebonyolítására. 
Ezek közé itartozik például az igazságszolgáltatási és közigazgatási gya-
koiilatban lhasznált nyomtatványok ás iratminták tartalmilag ás nyelvi-
leg gondos elkészítése. Ilyen akció egyrészt jelentősen emelné az egyes 
nyonitatványokban  ás iratokban használt nyelv szintjét, másrészt ezek 
példaadók lehetnek iaz iratmintatárban nem szerepl ő  ás ritkábban elő-
forduló iratok ás általában ia joggyakorlat nyelvének szerkesztésében. 

A KÖZÉLETI JOGI NYELV 

Közéleti jogi nyelven ebben a dolgozatunkban azt a jogi nyelvet 
értjük, amelyet a sajtóban, a rádióban és a televízióban, a politikai élet 
különféle megnyiivánulásaiban ás általában a közéletben jogi vonat-
kozású és tartalmú dolgokkal kapcsolatban használunk. Ennek a közéleti 
jogi nyelvnek sajátos szintje van. Mindenekelőtt irodalmi színvonalon 
kell lennie, másodszor pedig jogi tartalom, terminológiai és frazeoló-
giai tekintetében legalább olyan szakszer űnek, hogy jogi félreértések, 
tévedések, 'ferde értelmezések ne születhessenek bel őle. 
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A tudományos jogi prózával kapcsolatban elmondottuk már, hogy 
nálunk a lkõzéleti jogi nyelv nemcsak tükrözi jogi életünk különféle 
megnyilatkozásait, nemcsak tájékoztat annak 'eseményeiről, keletkező  
és megszűnő  jogainkról és köteleségein'kr61, hanem kénytelen-kelletlen 
vállalnia kell azt ía feladatot is, melyet a jugoszláv rendszer jogi sajá-
tosságainak termánológúáj ,ával kapcsolatban a tudományos jogi prózá-
nak kellene elvégeznie. Ez akkor történik, amikor a szerbhorvát nyelv ű  
sajtó vagy más szerbhorvát nyelvű  hivatalos közlemény nyomán a ma-
gyar nyelvű  isaj,tónak is bele kell foglalnia a köziendi ő  szövegbe annak 
ą  fogalomnaik a magyar terminusát, iàmelynek szerbhorvát változata a 
jogi irodalom műhelyében már megszületett, s jogszabályok vagy más 
közlemények útján készen bekerült a 'szerbhorvát nyelv ű  saj tóba. Ezt a 
névadó munkát a magyar sajtó emberének néha órák, s őt percek lefor-
gása alatt kell elvégeznie. Sajnos, ezzel az Új kategória magyar tor-
minursánnk sorsa nagyrészt és hosszú időre meg is pecsétel ődött. A sajtó 
az inercia törvényénél fogva itovábbra is nap-nap után ezen a néven 
eniiege1i az Új fogairna% és mivel ezt senki, sem jogász vagy közgaz-
dász, sem nyelvész alaposan nem bírálja jogi és nyelvi szempontból, 
lassan gyökeret ver az itteni magyar jogi nyelv valamennyi használati 
és előfordulási lkõrében, ideértve jogszabályaink, s őt jogi szakirodal-
munk nyelvét is, iahonnan votitakéippen elindulnia kellett volna. 

A magyar jogi terminusok megallkotásánark ezt a módját akkor is 
kifogásolnunk kell, ha ra szerbhorvát terminus magyar változatának 
megalkotása - akár egyszer ű  fordításról, iakár szbadabb iallkotásról 
van szó - nem okoz nehézséget, s ez sikerü ĺItnk is mondható, amilyen 
például az  illetményszabályzat (tarifni pravilnik) és mások voltak. 

rA  fentiek alapján indokorlitnaik találjuk síkraszállni azért az elvért, 
hogy magyar jogi terminológiánk kialakítását a jugoszláv gazdasági és 
politikai rendszer sajátos fogalimadnaik tekintetében is szakemberek, azaz 
jogászok ás nyelvészek hatáskörébe kell utalni, megtanácskozva ezt ter-
mészetesen imás hozzáért ők és az érdekeltek széles ikõrével. Hogy ez a 
sajtó lázas munkájában gyakorlatilag hogyan oldható meg, az szerve-
zés és az érdekeltek hatékony együttm űködésének kérdése. Kétségte-
len, hogy ha ez már a múltban is ígý történt volna, akkor ma utólag 
nem ikellene hosszú és néha medd ő  vitákat folytatni jogi nyelvünk 
egyes terminusairól, s 'végül azzal zárni le a vitát, hogy ne változtas-
sunk rajtuk, mert 'ha nem Is a legjobbak, de bejáródtak. 

(A sajtó, ra rádió, a televízió és ezek nyomán közéletünk jogi nyel-
vének színvonalát számos vonatkozásban az egyöntet űség hiánya, a 
terminológiai ingadozás iés nem lkis mértékben a szerbhorvát nyelvi 
hatás jellemzi. E jellemz ő  vonások méretei nem nyomasztóark, számuk 
mégis bántó és főleg iveszélyes. Körülményeink között ugyanis, amikor 
ra bíró is, a községi ügyintéző  is, a tisztviselő  is jórészt ra sajtó közve-
títésável tanulja a magyar jogi nyelvet, ra sajtóra, rádióra és ra televí-
zióra óriási felelősség hárul, ha a .nyelvrontás forrásává válik. 

Ezért ezeknek az intézményeknek olyan káderpolitikai lépéseket 
kell tenniük, melyek eredményeként lényegesen megjavulna jogi nyel-
vünk. E nyelv tisztaságára való igény nem holmà professzionális érzé-
kenysógböl ered, hanem annak felismeréséb ől, hogy a sajtó nagyhata- 
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lom  a nyelvművelés iterên, s azért annak a jogi nyelvnek a szolgálatába 
is Ikell állítani, melynek elsajátításától függ, tudunk-e majd Jugoszlá-
viában jogainkkal élni, s  anyanyelviinkön intézni ügyes-bajos bírósági 
és más hivatalos ügyeinket. 

Tudjak, hogy a jogi nyelvre való oktatás nem a sajtó feladata, ha-
nem a jogtudományé és a jogi oktatásé. De azt is tudjik, hogy mivel 
jogtudományi irodalmunk még nincs, magyar nyelv ű  jogi oktatásunk 
pedig hiányos ás korlátolt, a feladat egy részét a sajtónak, rádiónak 
ás a itelevIziónak vállalnia kell, azzal, hegy jogi nyelvét is igyekszik 
minél válaztékosabhá tenni. 

A KÖZNYELV JOGI ELEMEI 

A közélet egyre nagyobb mérvű  demokratizálódásával, a dolgozók 
és ia polgárok egyre szélesebb körének a közéletbe való bekapcsolódá-
sával lényegesen megváltozik ezek mindennapi érintkezési nyelvének 
szerkezete is. Szótár'unikban most már itõbbé nemcsak a klasszikus ma-
gánjogi, icsaládjogi, kötelmi vagy büntetőjogi alapfogalmak szerepehiek, 
hanem egyre bővül olyan politikai, gazdasági ás jogi fogalmakkal, 
amelynek ismerete és használata nélkül mai  társ&lahnvnk  embere nem 
lehet meg. 

E fogalmak új ilcõrénok a mindennapi érintkezési nyelvben való 
használatát, éppúgy, mint az eddigi klasszikus jogi fogalrnakét az jel-
lemLzi, hogy használatukban sok szabadosság, pontatlanság ás pongyo-
laság, ide ia köznyelv mégis gazdagabbá válik 'velük. 

A köznyelvnek e jogi elemekkel való  gazdagodási folyaninta  ju-
goszláviai magyarság nyelvében is éppúgy érezhet ő, mint a magyar-
országi dolgozók ás polgárok nyelvében. Ezt a gazdagodást azoan ná-
lunk egy, a magyar nyelv rovására men ő  olyan jelenség kíséri, aminek 
Magyarországon ia magyarul beszélők  körében nyoma sincs, illetve nem 
Is lehet. Ez a negatívum a heterogén nyelvi környezetnek az a hatása, 
hogy az egyébként magyar nemzetiségűek a klasszikus, de még inkább 
az újkeletű  jogi, gazdasági ás politikai fogalmak m űszavait szerbhorvát 
eredetiben használják, illetve szövik bele magyar beszédülebe. Ezzel a 
magyar társalgási ás munkahelyi nyelvhasználat Jugoszláviában er ősen 
keveréknyelvi jelleg űvé vált. A szelibbiorvát itemúnusokat magyarjaink 
ellátják magyar ragoltkai és képz őkkel, s úgy használják őket, mintha 
magyar műszavak lennének. 

E keveréknyelv elterjedtségére ás mély gyökereire jellemz ő , hogy 
nemcsak a jogi dolgokban laikus polgárok használják, hanem tiibbé-ke- 
vésbé mindenféle képzettségű  polgárok és szakemberek is. A különbség 
csak a keveredés iarányában van. A szerbhorvát jogi müszavaka't a jog- 
tudós, bíró, ügyvéd, politikus, közigazgatási tisztvisel ő, újságíró, kultu- 
rális munkás, szakmunkás  ás a segédmunkás, ha nem is egyforma 
arányban, de egyaránt bele keveri társalgási és munkahelyi nyelvébe. 

A magyar nyelvnek szláv elemekkel való keveredése nálunk, 
Jugoszláviában az adott heterogén nyelvi környezetben természetesen 
nem rendhagyó, hanem szabályszerű  jelenség. Minden olyan többnyelvű  
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területen, amelyen a politikai, gazdasági, jogi, ikbzigazgatási és kulturá-
lis  êlet valamely többségi nyelv jegyében áll és bonyolódik le, a kisebb-
ségben levő  nyelvékbe is elkerülhetetlenül 'beszüremlenek bizonyos köz-
keletű  niűszavak és kifejezési módok. Mi sem természetesebb tehát, hogy 
a jogi nyelv tekintetében jugoszláviai magyar köznyelvünk is a több-
ségi nyelv 'átfedő  hatása alatt van. 

A szerbhorvát nyelv müszavainak belekeverése a kisebbségek 
nyelvébe ikét okból történik: 1. nem tudásból és 2. restségb ől. Az a sze-
mély, aki nem tudj,a például, hogy az  ugovor  o  delu,  amelyet valamely 
munka elvégzésével 'kapcsolatban köt, magyarul  váflczlkozási  szerz ődés, 
az, ha beszél róla, nem tehet mást, minthogy szerbhorvát nevén ne-
vezve szövi be magyar 'beszédébe. De az is lehet, hogy miután tudomá-
sára jutott, hegy mi annak magyar terminusa, megszokásból, kényelem-
szeretetb ől továbbra is szerbhorvát nevén fogja magyar beszédében 
emlegetni e szerződést, mint ahogy például a  tarifni pravilnik  is csak 
a sajtó nyelvében volt illetményszabályzat, 'a magyar családi és mun-
kahelyi nyelvhasználatban iaz esetek túlnyomó részében  tarifni pravil-
nik -ként emlegették. Ilyen példákat százszámra sorolhatnánk. E nyelv-
keveredéssel azonban nemcsak szókincsünk esorbu'l meg, hanem kife-
jezési módunkba is 'behúzódik az idegen nyelvi szellem. Gondoljunk 
csupán például a rádió és televízió egyenes adásaiban megszólaltatott 
magyar anyanyelvű  politikusainkra, közéleti dolgozóinkra, gyári mun-
kásainkra, földműveseinkre, akiknek, ha Id őnként tnián elkerülik, hogy 
szerbhorvát szavakat keverj'enek beszédükbe, nem mindig sikerül elke-
rülni a szerbhorvát iki£ej ,ezési és mondatszerkesztési módot Úgy, hogy 
nemegyszer a műsorvezetőnek kell a riportalany segitségére sietnie, 
hogy úgy-ahogy magyarul fej'ezze be mondanivalóját. 

Nem tartozik e dolgozat feladata 'közé annak a kérdésnek a fejte-
getése, hegy milyen ikárosan hat a jugoszláviai magyar lakosság nyelv-
használatának szintjére a 'keveréknyelvn'ek olyan mérv ű  elterjedése, 
hogy ta magyarul beszél ő  polgár ma már néha a legelemibb köznyeM 
fogalmakat is szerbhorvát néven ifúzi magyar beszédébe. E jelenséggel 
kapcsolatban nekünik e dolgozatban azt (kell leszögeznünk, hogy a ju-
goszláviai magyar jogi nyelv 'útliásánaik és alakulásának kérdéseit tár-
gyalva nem 'hagyható figyelmen kivül ez a folyamat sem, mert terje-
dése az 'anyanyelvi elidegenedésnek els ő  lépcsőfoka. 

Ha feltesszük a kérdést, van-e keveréknyelv jogi vonatkozású szó-
kincsének visszamagyarosítására valamiféle 'különleges módszer, sajnos, 
nemmel kell válaszolunk. Jogi nyelvüinik kevertsége a köznyelvben nem 
választható külön 'a keveredés feltételeinek általános problémáitól. 
A probléma általános megoldása pedig iaz anyanyelv ápolásának foko-
zásában, azaz abban van, hogy a többségi nyelv ismerete mellett foko-
zottabb mértékben kell tanulnunk anyanyeiv -ünket. Ha kifejlődik jogi 
szakirodalmunk, ha a jogi oktatás megoldja ia magyar nyelv ű  jogász-
képzést, ha a jogszabályalkotás nyelve irodalmi szint űvé válik, ha a 
joggyaikorlat magyar nyelve a szerbhorváttal 'azonos szint ű  lesz; ha a 
sajtó, 'rádió és a televízió nyelve a helyes közéleti magyar nyelv isko-
lájává válik, remélni lehet, hogy az objektív okok megsz űnése folytán 
a łkeveréknyely használata is 'kisebb mérv ű  lesz és szűkebb körre szorul. 
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A NYELVMÜVELS 

Áttekintve magyar jogi nyelvünk ál1potának és alakulásának leg-
fontosabb mozzanatalt, meg kell említenünk a jogi nyelv m űvelésénk 
még egy formáját, mely nincs összefüggésben funkcionális használatá-
val lés müvelésénak sajátos formával, amilyen ia tudományos jogi szak-
irodalom, jogi oktatás, 'jogsza'bálya]Ikotás rvagy joggyakorlat, hanem eze-
ken kivül 'folyik, ez pedig: a szervezett nyelvm űvelés. 

Jugoszláviában ia magyar nyelvvel kapcsolatos szervezett nyelvm ű-
velésnek a Jugoszláviai Magyar Nyelvm űvelő  Egyesület a hordozója'. 
Ez az egyesület, felismerve magyar jogi nyelvünk helyes alakulásának 
fontosságát a nyelvi jogk megvalósításában, jogi 'terminológiai albi-
zottságot is szervezett tazzal ia feladattal, hogy egyrészt - amennyire 
a rendelkezésére álló szerény ianyagi eszközök megengedik - terjessze 
a jogi szknyelv ismeretét, másrészt pedig ott, ahol jogi szaknyelvünk 
számára a jugoszláv polItikai, 'gazdasági és jogi rendszer változásaival 
kapcsolatban hiányzik a kialakult Új' fogalom magyar meg ďelelője 
megteremtse. 

Nem tartozik e dolgozat feladata 'közé az sem, hogy méltassuk a 
jogi iterminológiai albizottság eddigi munkáját, illetve, hogy megálla-
pítsúk, eddig mit tett, Illetve mit nem tett e célért. E 'munkával kapcso-
latban azonban meg ikell állapítanunk, hogy a terminológiai bizottság-
nak módjában van befolyásolnia jogi nyelvünk lalakulásiát állásfogial'á-
saivai és azzal, hogy az egyesület közlönyében b ő  teret szentel a jogi 
nyelv kérdéseinek megtárgyalására. 

Azt hisszük, nem tévedünk, ha szorgalmazzuk, hogy mindaddig, 
amíg nélunk a jogi nyelv igazi mühelyei - a magyar nyelv ű  tudomá-
nyos jogi irodalom és 'a jogi oktatás - nem tudják teljesíteni felada-
tukat, a jogi nyelv ápolására alkalmas és 'rendelkezésére álló er őket 
a nyelvmüvelő  egyesület jogi terminológiai albizotttságában kell össz-
pontosítani és általa még szervezettebb iés f őleg fokozottabb munkával 
hozzájárulni ahhoz, 'hogy fogi nyelvünik 'és mi magunk is alkalmasab-
bak legyünk arra, hogy anyanyelvünkön 'érvényesíthessük állampol-
gári jogainkat, teljesíthessük kötelességeinket, iãhogy ezt az alkotmány 
biztosítja a nemzetiségek számára. 

ZÁRÓSZÓ  

A kép, iamely e dolgozatból elénk tárul a jugoszláviai magyar jogi 
nyelv állapotáról és alakulásának körülményeir ől 'és feltételeiről, nem 
mondható ikedvezőnk. A magyar nyelv igazságszolgáltatási, 'közigaz-
gatási és általában közéleti érvényesülésének Ugyanis csak a jogi lehe-
tőségei vannak messzemenően biztosítva, ennek tényleges állapota és 
alakulásának feltételei azonban nem klelégít őek. Ezt az itéletüriket jog-
szabályaink, joggyakorlatunk, a sajtó, irádió és a televízió jogi nyelvé-
nek dolgozatunkban vázolt fogyatékoságaira alapozzuk. Az ezen a téren 
felmutatott és ia jugoszláv átlagot meghaladó, s őt egyes, a magyaror-
szági jogi nyelv szintjét megközelít ő  vagy elérő  részeredmények sem 

31  



engedik meg semmiképpen, hogy a jugoszláviai magyar jogi nyelv 
szintjét  ikielégítõnok  értékeljük. 

'Ennek az állapotnak a -meghaladására,  a feltételek, sajnos ugyan-
csak  k'edvez&tlenelc.  A jogi irodalom magyar nyelvű  művelése, a jog-
szabályok és a joggyakorlat nyelvének magasabb szintre való emelése 
ugyanis a magyar jogi nyelvet egyetemi szinten ismer ő  kédertől  függ. 
Az ilyen  Jogi  ikáder  képzése azonban, bizonyos értelemben, egy nyelvi 
bűvös körben mozog: nincsenek a magyar jogi nyelvet egyetemi szin-
ten beszél ő  és művelő  szakembereink, mert nincs teljes érték ű  jogi  
oktats -  és nincs  iteljes  értékű  magyar nyelvű  jogi  oktatásunk  egy-
részt 'azért, mert jogi oktatóink  o.ak  részben tudnak eleget tenni a tel-
jes  iértékú  magyar nyelvű  jogi oktatásnak, másrészt azért, mert a vaj-
dasági egyetemi törvény, mint láttuk, csak abban az esetb en  teszi köte-
lezővé az anyanyelvű  egyetemi oktatást, ha évfolyamonként legalább 
50 hallgató kéri ezt. Mivel ennek a feltételnek a jugoszláviai magyar-
ság nem tud eleget tenni, feladataikat csak a már említett  lektarátusi  
szinten képzett  ikáderrel  tudjuk végezni. E káder azonban sem nyelvi 
képzésben, sem számbelileg nem tudja  ikielégiteni  az állapotok sürgős 
meghaladásának, a nyelvi  felzárkózásnak  igényét és feltételeit. 

Dolgozatunk fenti mérlegiéből  nemesaik levonhatjuk,  de le is 'kell 
vonnunk azt ;a következtetést, hogy jogi  nyelvünk  művelése érdekében 
összpontosítanunk, sőt esetleg központosítanunk is kell a  káderképzésre  
és nyelvművelésre rendelkezésre álló minden er őnket, amelyeknek mai 
szétforgácsoltságuk semmi körülmények közt sem kedvez. Hogy ennek 
az összpontosításnak és központosításnak melyek a  legalkalmasabb  for-
mái, arról az érdekelteknek érdemes volna közösen  elgondolkozniuk.  

E dolgozat végére érve a szerz ő  nem bizonyos abban, hogy gazda-
ságosan és jól használta-e ki ‚a számára megszabott teret annak a kér-
déskomplexumnak  ia  felvázolására, amelyre vállalkozott. Ha azonban 
e  dolgozat  anyagából és a felszólalók kritikai megjegyzéseib ől és kiegé-
szítéséből csak megközelítőleg is kialakul az a valóságos kép, amely-
ből meg tudjuk állapítani, hogy a felvetett kérdésekkel kapcsolatban 
hol tartunk és mit  ikell  tennünk, akkor a szerző  munkája nem volt 
hiába való.  

REZIME 

NEKOLIKO PITANJA STANJA  I  FORMIRANJA MADARSKOG PRAVNOG  
I  UPRAVNOG JEZIKA TJ JUGOSLAVIJI  

U  ovom radu autor utvrduje da  u  Jugoslaviji stanje  i  uslovi formiranja 
niađarskog struČnog pravnog jezika  u  oblasti tsuclstva  i  uprave nisu zadovolja-
vajuĆi. Ključno pitanje ovog stanja predstavljaju ikadrovi ma đarske narod-
nosti koji rade  u  oblasti sudstva  i  javne uprave. Njihovo poznava.nje mađar-
ske stru čne terminol.ogije je slabo,  jer  su praMno obrazovanje stekli  na  srp-
skohrvatskom jeziku. Zbog nedostatka sprskohrvatsko-ma đarskog pravnog 
rečnika, oni  u  svojoj dvojezičnoj praksi pribegavaju mehani čkom doslovnom 
prevođenju pravnih termina sa srpskohrvatskog  na  madarski. Ovakva praksa 
dovodj  ne  samo do znatne razlike  u  o&nosu  na  ustaljenu mađarsku pravnu  
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terminologiju - što je krajnje nepoželjno sa stanwUta jedinstvenog nacio-
naiinog jezika, veé može da buda izvor deformacije sadržaja termina. 

Posebnu •poteškoću Čini stvaraÂnje mađarske terniinologije za pravne 
pojmove  I  kategorije koji su specifi ěni aa jugoslovenski društveni 1 pravni 
sistem.  Na  tom polju, usled pornanjkanja široke  i  efikasne saradnje struěnjaka 
pravnika  i  lingvista, talcode preovladava doslovno'prevo đenje srpskohrvatskih 
termina.  U  tome prednjaČi štampa, radio  i  televizija, Čiji su saradnici vrlo 
Često prinudeni da odmah  i  bez struěnog konsultovanja objave ma đarsku 
varijantu novog pojma. Ovakva praksa stvara mogu Ćnost da  se  niadarski 
pravni jezik optereti terminima koji  p0  svojoj konstrukciji  ne  odgovaraju 
duhu jezika iii sadržinski nisu adekvatni origiaalu. 

TJ cilju prevazi1aženja takvog stanja,  na  Pravnom fakultetu  u  Novom 
Sadu otvoren je lektorat za upoznavanje stru čne pravne terminologije  na  
mađarskom jeziku. Medutim, rad ovog lektorata, zbog nedostatka od.govara-
juĆe !specifiěne literature, nastavnog kadra  i  fakultativnog u čestvovanja stu-
denata  u  radu lektorata, nhje dovoljno efikasan  u  prevazilaženju ovib 
poteškoća. 

Pored lektorata, Društvo za negovanje madarskog jezika Čini organizo-
vane napore za poboljšanje nivoa rna đarskog pravnog jezika  u  Jugoslaviji. 
Njegova  se  aktivno.st  na  tom pianu &astoil  u  praĆenju stanja  I  isprav]janju 
uočenih negativnih jezièkih pojava.  

Na  kraju, autor utvrđuje da je,  u  cilJ.0 radikalne iamene ovog stanja 
potrebna koncentracija rada raspoloživih kadrova, organizovaniji  I  obimnlji 
rad  u  okviru lektorata  i u  Društvu za negovanje madarskog jez&a, kao 
izdavanje srpskohrvatsko-mađarskog pranog rečni.ka, Čija je izrada  u  tokt 

SUMMARY 

ON  THE SITUATION AND THE FORMATION OF THE HUNGARIAN 
JURIDICAL AND ADMINISTRATIVE LANGUAGE IN YTJGOSLAVIA 

The  situation and the con đitiotnis ef the formation of the Hungarian 
juridical and administrative language Iii Yugoslavia are •not satiafaetory, 
because experts whose mother tonguc  Is  Hungarian have got their ulniver• 
sity educatlon in Serbocroatloan, and have not acqulred the Hungarian juri-
dical and administraüve terniinology.  The  author  Is  underlining the accute-
ness of the prcÝblem of the translation of those notions which are speckfic for 
the Yugoslav juridical and adrninistrative praetice. 

In order to surpass these difficulties two institutions have been work-
iig: the Hungarian Lectorate af the Faculty of Law In Novi Sad and the 
yugoslav .Society for the Cultivation ol Hiungarian Language.  The  authoi  
Is  •pleading for the intensifieation o ď  the work of the.se two institutiona and 
the organized coHaboration of ali experts, especially linguists, in this  domain. 
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Tarnóczi  Lóránt 

A MAGYAR 
SZAKNYELVEKRŐL 

Első  problémaként azt a kérdést vetem föl, hogy létezik-e egyál-
talán szaknyelv, mint nylvhasználwti kategória? Ennek a kérdésnek 
a tisztázása azért t űniik fontosnak, mert ezzel kapcsolatosan a magyar 
és az idegen szakirodalomban számos helytelen vagy téves nézettel 
találkozhatunk. 

Az elméleti nyelvészek részér ől kinyilvánított legáltalánosabb föl-
fogás az, hogy csakis egyetlen, egységes nemzeti nyelv létezik. Ennek 
különböző  földrajzi vagy foglalkozásbeli varánsai tulajdonképpen defor-
mációk, ia nemzeti szabvánnyal szemben megt űrt eltérések. 

Ez a nézet a köznyelv, görög szóval a &oiné általános és azonos 
elterjedtségére épül, (képvisel ői főként a nyelvtan azonosságával érvel-
nek. Ilyesfajta fölfogás jelentkezett a Budapesten 1953-ban kiadott 
„Nyelvművelésünk főbb kérdései" című  tanulmánykötetben, iazzal az 
eltéréssel, hogy itt ,a köznyelv mellett,a már az irodalmi nyelv Is  meg-
jelent, mint önálló nyekvihaszné.lati kategória. „A közös magyar nyelv-
nek az Irodalmi nyelv - ás 'beszélt változata: a köznyelv - a f ő  for-
mája" - írta ,a szerz ő . „IA töbhi nyelvhasznál'ati formánaik éppen ehhez 
viszonyítjuk az eltéréseit" (i.m. p. 33.). 

„Nyelvművelésünk" című  munkájában (Budapest, 1974) Bárczi Géza 
alkadémikus Igy nyilatkozott: „Nyelvünk - mint minden nyelv  -  Szo-
rosan, szinte szétválaszthatatlanul egymásba fonódó rétegekb ől 'álil; ezek 
(közül legmagasabb szintű  az Irodalmi nyelv (nemcsak a szépirodalom 
nyelve!), ez egyszersmind ia tulajdonképpeni nemzeti nyelv ... ehhez 
egészen szorosan kapcsolódik ia választékos köznyelv ... ezek alá réteg-
ződik a társalgás lazább nyelve ... majd az egyre nagyobb helyi kü-
lönbségeket mutató nyelvjárásekhoz, továbbá az argóhoz jutunk el." 
(Lm. p. 38.). 

Bárezi áUásfoglaláisa ia  (korábbiakhoz képest jelentős előrelépést 
jelent, (mert ia) elismeri ia nyelvhasználati rétegek létezését, s mert b) 
megadja az írott nyelvnek a fontossága szerint őt rnegiflető  elismerést. 
Azonban ez az osztályozás nem tökéletes vagy teljes. 

A „Lebende Spraehen" cím ű  nyugat-német folyóirat egyik cikk-
írója péklául azt bizonygatta, hogy minden nyelv minden használója 
egyszerre több nyelvi regiszteren is képes játszani, s iez valójában azt 
jelentI, hegy sajt nyelvünkön belül Is „többnyelvűeknek" minősülünk. 
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Az 'említett szerz ő  koordinátarendszerben helyezte el a nyelvhaszná-
lókat, a szituációkat, a köziési szándékokat, a kommunikációs partne-
reket stb., s ilyen módon több száz nyelvhaszn'álabi kategória meglétét 
állapította meg. Ez persze er ős túlzás. 

A nemzeti nyelv széles nyelvhasználati kategóriákra tagolódik, 
illetve 'ezek összességéből tevődik össze. Minden egyes osztályon belül 
több réteget különböztethetünik meg, amelyek függ őlegesen szintekre, 
vizszintesen pedig csoportokra tagolódnak. A nyelvhasználati szintek 
természetesen nem azonosak a nyelvrendszerbeli iszintekkel (fonémák, 
morfémák, (lexémák stb.). 

A rétegződés megha'tározá.ának a kritérium'ai viszonylag egysze-
rűek. Minden egyes kategórián belül iadódik egy fels ő  és egy alsó réteg. 
Hogy ikõzõttük hány további réteget áiflapítunk meg, az a fölállított 
kritériumok részletességét ől függ. Egyszerűség kedvéért célszerűnek 
1átszk egyetlen középs ő  réteggel számolni. 

Ami mármost ia nyeirvihasználati osztályokat illeti, a gyermekek és 
fiatalłkorúak nyelve teljesen külön kategória, de ez is része a nemzeti 
nyelvnek. Bizonyítja ezt - többek között - az is, hogy a köznyelv 
számos gyermek-nyelvi és diáknyelvi szót, fordulatot vett át. Ennek az 
osztálynak ia rétegz ődése leghelyesebben korcsoportonként határozható 
meg. A legalsó réteg a babák és óvodások nyelve, a középs ő  'a 'kisinko-
láské, 'a legföls ő  az ún.  ifjúsági nyelv. Nagyon sokan föln őtt korban Is 
tovább beszélik ezt a nyelvet, hogy fiatalossá'gu'kkal t űntessenek. 
Idősebb ember szájából 'azonban már argóként hat. 

A fölnőtt-kori nyelvhaszn'ááatuak három f ő  osztályát kell megkö-
lönböztetnünk.  Ezek az irodalmi nyelv, a köznyelv és a szaknyelv. 
A szaknyelv mint ikategórila, illetve az egyes szaknyelvek mint csoport-
nyelvek nem csupán az informáoiáközlés, a társas kommunikáció esz-
közei. A szaknyelv 'a tudományos gondolkodás legf őbb segítője, a kisér-
letezés, la számítások és a rajz mellett az Új tudományos eredmények 
elérésének, találmányok 'kidolgozásának legfontosabb támasza. Társa-
dalmi szerepét tekintve tehát fontosabb, mint az els ő  két nyelvihasz-
nálati kategória! Sajnos, nem ilyenként kezelik - legalábbis Magyar-
országon. 

A legfölső  réteg az ielsõ kategóriában a 'költ ői nyelv, a másodikban 
a művelt társalgási nyelv, a harmadikban ia tudományos dolgozatok 
és előadások nyelve. A köépső  réteg mindhárom oszbá'lban a legtá-
gabb. Itt helyezkedik el a széppróza nyelve, a népnyelv, illetve az Új-
ságírás szintű  (szaklapok, üzemi újságok stb.) sza śk'nyelv. Mindezek a 
rétegek szintekre és csoportokra oszthatók, 'a próza nyelve írói irány-
zabok, a népnyelv földrajzi, a szaknyelv pedig foglalkozási elkülönülés 
szerint. 

A szaknyelvi rétegen belül megkülönböztethetjük például a hiva-
tali nyelvet, a reklámnyelvet  stb. A reklámnyelv a maga megmereve-
dett nyelvi 'kliséivel, divatszavaival, ia különböz ő  emberi vágyakra és 
indulatokra való állandó hivatkozásaival, valamint szuggesztívnek gon-
dolt fölszólításaival különösen érdekes és tanulmányozásra méltó. Csak 
pár példa: „amíg a 'készlet tart", „még ma keresse föl üzletünket!", 
„olcsón és jól vásárolhat", „akar csinos és divatos lenni?" 



•  A legalsó réteg egyfel ől a .panieteké, a ponyvia- & pornográf iro-
mányké, másfelől az iargóé, illetve a zsargoné. Ekét utóbbi rétegnyelv 
nem azonos. Az argó köznyelvi jelleg ű  és egyes csoportok kattonák, 
rabok, btlnöżők stb.) ezért ialakítják ki, hogy mások meg ne érthessék 
őket. Amint a megértés terjed, sz argó szóáJlonnya megváltozik. Az 
argó esetében itovábbá a kifejezett fogalom mindenki előtt ismert, sőt 
jobbára •a fogalom megnevezésére használt nyelvi jel is ismert. mi 
titkos, az •a fogalom és a nyelvi jel közötti jelentésviszony, például 
rongy  =  százas, mázsa  =  börtönben töltött ér. 

A zsargon  szaknyelvi jellegű, egyes foglalkozási csoportok iazért 
alakítják ki, hogy a csoporton lbelül minél könnyebb ás teljesebb meg-

,értést biztosíthassanak. A zsagon szóállománya nem újjul meg, leg-
följebb bővül. A zsargon s általában a szaknyeivek esetében a kívül-
állók számára magok a fogalmak ismeretlenek, s őt igen gyakran a sza-
vak, ikifej ,ezések Is. 

A zsargonszavak ismeretlensége arra vezethet ő  vissza, hogy jobbára 
Idegen nyeivekbői származnak, s a folyamatos használatban eltorzul-
tak. A hangsír  ia festők .és ia mázolók kézi edénye. Ki ismeri föl ebben 
a szóban az eredeti német  Handgeschir'rt?  

A filmgyártás zsargonja tele van olyan képtelen szavakkal, mint  a 
dublőr ás a dublőz, a kaszkad őr, a snitt,  ia  szinkron stb. A kas7ikadőr 
egyszerűen akrobata, vagy ha tetszik ,filmgyári akrobata". A szinkron 
ún. pszeudo -megnevezés, hiszen minden egyes hangos játékfilmet 
szinkronizálnak, nem csupán azt, amelyik ké'psoráiniaik a szélére új - 
más - hangszalagot fényképeznek. A szirukronizálás tehát nem jelenti 
eleve azt, hogy „ilyen vagy olyan nyelvi szövegre átdodgozvia". 

A titkos jelleg olykor a zsargosi esetében Is kísért - kézműves 
körökben, orvosok között stb. -‚ de nem ez a jellemző  rá. 

Már az eddigiekből is kitűnik, hogy a szaknyelv a nemzeti nyelv-
nek ugyanolyan kategóriája, mint az irodalmi nyelv vagy a 'köznyelv. 
Az egyes nyelvhasználati ikabegóriákon belül viszont az írott nyelv 
javára a heszéittel szemben, Illetve a beszólt nyelv javára az írottal 
szemben semmiféle lelõny sem biztosítható. Mindkét nyelvi kifejezési 
formának megvan a maga jellegzetessége, el őnye ás hátránya, de egy-
másnak annyira függvényei, hogy rangsorolásuk lehetetlenség. 

Selekalta  fontosabb az ún.  szituáció, a beszédhelyzet. Jórészt ez 
szabja meg, hogy írjunk-e, beszéljünk-e, avagy beszédünket el őre meg-
írva papírról fölolvassuk, esetleg kívülr ől betanuljuk. Nyilvánvaló 
továbbá, hogy 'a különböző  szituációkban nem írunk és nem beszélünk 
mindig egyformán: a helyzetnek megfelel ően  nyelvhasználati  réteget 
váltunk.  Szinonimáink valójában jórészt rétegszavak, vagyis nem tel-
jes értékű  szinonimák, nem használható akármelyik ugyanabban a hely-
zetben, ugyanabban a szövegben. - 

A francia nyelvészek „tudós" ás „népies" szavak között tesznek 
különbséget, de általában minden fontosabb fogalomnak megvan mind 
a három fő  nyelvhasználati rétegben ia saját szava. A szaknyelv eseté-
ben a tudományos megnevezés rendszerint görög, latin, angol vagy 
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német(esetleg francia vagy olasz). Az újságszint ű  szaknyelvek megne-
vezéseiket jobbára a népnyelvb ől veszik kölcsön, míg a zsargoonszó 
megint csak jobbára idegen, de eltorzított. 

Hogy a nyelvhasználati rétegek mennyire elkülönülnek egymástól, 
arra jó példát adott Karl Vossler „Frankreiohs Kultur im Spiegel seiner 
Sprachentwicklung" című  művében, elmondva, hogy a Dante-korabeli 
Firenzében a latin volt a tudományos, hivatali és egyházi nyelv, a fran-
cia ia művelt társalgás nyelve, ia provánszi az irodalmi, a toszkán pedig 
a népnyelv. Hasonló elkülönülés a XVIII. századi Magyarországon Is 
megfigyelhető  volt a latin, a német, a francia ás a magyar között. Ma-
gyarul csak ta magyarlaikta területek falvaiban beszéltek, a magyar 
„iingua domesticá"-nak min ősült. Az ipar és kereskedelem a német 
nyelvet használta, a közügyek vitele és 'a törvénykezés latinul folyt. 

Persze azt, aki ma valamelyik magyar szaknyelvet használja, a 
lényeget tekintve ugyanazt ia magyar nyelvet beszéli vagy Írja, mint 
egy regény Írója; az osztály- ás rétegbeli elkülönülés azonban fennma-
radt. Ez részint a nyelvhasználat céljainak a különböz őségével, részint 
pedig az említett eltér ő  eredettel magyarázható. S ez nem csupán a szó-
állományban mutatkozIk meg, hanem a praeverbumok, Vagyis az ún. 
igekö:tők haszniálatában, valamint ia mondatf űzésben Is. Ismeretes, hogy 
a magyar közigazgatási és bírói szaknyelv még mindig nem tudott meg-
szabadulni :a laitint utánzó bonyolult körmondatok iáradatától. Ezen a 
nyelvezeten regényt ma nem írnak, Így az életben senki sem beszél, 
még laz a közigazgatási usztvivel ő  vagy bíró som, aki a végzést, Illetve 
az ítéletet megfogalmazza. 

Sok vitát váltott már ki ia nyelvhasználat kategóriák ás rétegek 
szeiinti elkülönülése. Grótsy László szemében például „a szaknyelv nem 
áll élesen szemben a köznyelvvel, a szavak vándorolnak egyik területr ől 
a másikra, nagyon sok szó pedig joggal tekinthet ő  szakmai és köznyelvi 
szónak egyszerre" (Nyelvőr Füzetek 8. szám, Budapest, 1961. p. 7.). 

Ez jórészt Igaz Is. Itt azonban 'különbséget kell tenni használat és 
átvétel között. Ha ugyanis a tköznyelvben szaknyelvi szót használunk, ia 
fogalom változatlan marad, bár néha kissé vulgarizálódik. Ha azonban 
a köznyelv átvesz egy szaknyelvi terminust, akkor metaforikus jelen-
téseltolódás jön létre: a fogalom, amelyhez a szó vagy kifejezés erede-
tileg kapcsolódott, megváltozik. 

A teljes gőzzel például eredetileg tengerészeti szakkifejezés volt. 
Miután ta köznyelv ezt a ikikiezést átvette, jelentése „fokozott igye-
kezettel", „ereje megfeszítésével" irányban alaqkult át. Az eredeti fogal-
mat: gyorsan, sietve,  ia köznyelv ma e teljes gázzal szókapcsolattal fejezi 
ki. Ez érthet ő. A gőzhajó eltűnt, a gépkocsi viszont elterjedt. 

Megfordítva Is azonos a helyzet. Ha ia szaknyelvi szövegekben köz-
nyelvi szavakat használunk - s erre rá vagyunk kényszerítve -‚ jelen-
tésük változatlan marad. Ha azonban a szaknyelv egy köznyelvi szót 
átvesz, Vagyis ia terminus rangjára emel, jelentése módosul, rendszerint 
metaforikus úton. A bádogpapucs például nem ruházati cikk többé, 
mint -mondjuk - a fapapucs, hanem tet őzáró alátétlemez. 
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A szavak egysz ű  ide-oda óramlásárél tehát nem lehet beszélni. 
Olvasta-e már valaki egy orvosi szakdolgozatban, hogy a kezel őorvot 
barna gond vagy gyász szállta meg, mert betegét nem tudta meggyó-
gyítani? Ez az igen eredeti költői jelző  egyébként először Vörösmarty 
Mihálynál fordult  elű  ebben iaz értelemben, Ady Endrét nyilván Vöros-
marty dnspirálta. 

A szaknyelv tehát különleges nyelvh'a.sználati (kategória, amelynek 
legalább három rétegét, s ezeken belül annyi csoportját kell megkü-
Wnböztetnünk, ahány tudományág, illetve szakma Létezik. Az el őadot-
takat figyelmen (kívül hagyva. vagy tagadva, sokan azonban még ma 
Is iazt állítják, ihogy egy szaknyelvi szöveg ún.  terminusokkal megtűz-
delt ikõznyelvi ibeszéd. Elsősorban azt (kell tehát itt tisztáznunk, hogy 
mi is az a terminus, vagy pontosabb nevén terminus teclznicus. 

(A terminus teebinicus olyan egyezményes nyelvi jel, amely ponto-
san meghatározott (definiált) fogalomhoz kapcsolódik, s amelyet egy 
adott tudományos, műszaki vagy szakmai csoport egyöntet űen és kö-
vetkezetesen használ. 

A terminus lehet szakszó és szakkifejezés. A szó - legyen bár 
egy- vagy többtagú, képzetien, képzett avagy továbbképzett - egyet-
len nyelvi egység. A ldfejez&s több szóból összetev Ődő  állandósult szó-
kapcsolat. Ezt a fontos megkülönböztetést Kiár János és Kovialovsz ţcy 
Miklós tették meg 1955-ben megjelent kit űnő  könyvükben (,‚Műszaki-
tudományos termánolóigiánik alakulása és fejlesztésének f őbb kérdései", 
Budapest, 1955.), s én egyetértek vele. - 

Azzal azonban már nem érthetek egyet, hogy a „szakszó", „szak-
kifejezés" helyett a ‚piűszó", „műkifejezés" terminusokat használjuk. 
Igaz, Geleji Katona István 1645-ben a „m űnyelvek" megmagyarítását 
követelte, ás Rajza József is „mű zavakról" irt. Akkoriban azonban 
ezek a szavak ás ezek  ia nyelvek még valóban mesterségesen gyártot-
takként hatottak. A mű-  elötag ugyanis  ebben  az értelemben a német 
Kunsttal azonosul művész = Künstijer). A mű  szó mint Werk k fiigye-
lembe jöhet ugyan (pl. mĹíépíibéz), de a nemzetközi nyelvészeti iroda-
lomban a műszó, vagyis ia Kunstwort,  olyan mesterségesen létrehozott 
szó, amelyik nem élő  vagy  holt nyelvből származik. Ilyen műszavak 
például ia márkaszavak, gyártmányelnevezések stb. 

Az szinte magától adódik, hegy a szakszavak (Fachwörter) és a 
szakkifejezések (Fahausdrüeke) között sok miIszó akad. M űkifejezés 
azonban nem létezik - hacsak nem a halandzsa -‚ a m űnylv pedig 
nem szaknyelv, hanem mesterséges nyelv. 

Sok - szerintem fölösleges - vitát pazaroltak már a tersninoló-
gia  ás  ia nomenklatúra közötti különbség tisztázására. A terminológia 
mindenesetre kettős jelentésű  szó. Egyik jelentése: egy szakma vagy 
tudományág sajátos szakszavainak ás szakkifejezéseinek a gy űjteménye. 
Másik jelentése: a tudományos ás szakmai megnevezésekkel foglalkozó 
tudományág. Ez utóbbi azonban még eléggé fejletlen, s est legjobban 
bizonyítja, hogy a terminológiának még nincs saját terminológiája! 
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Von Philipsborn a ‚$pr,achforum" cím ű  folyóirat I. kötetében (p. 
245-257.) azt írta, hogy a terminológia elvont fogalmak, a nomenkia-
túra pedig konkrét dolgok és tárgyak megnevezéseinek •a gy űjteménye. 
Ez a megállapítás már csak iazêrt sem fogadható el, mart a nomenkla-
túr'ák'ban szereplő  nomen-ek  (névszók) maguk is terminus technicusok, 
vagyis terminológia ielemei. Inkább talán azt mondhatnánk, hogy a no-
menkiatúrák csak főneveket és főnévi értékű  szókapcsolatokat (patá-
sok, egyszirmúak, vágott baromfi, ialkoho,1mentes italok, Galenus-vena, 
ganglion stb.) tartalmaznak, míg a iterminológiákban vegyesen fordul-
nak elő  'főnevek, meliáknevek, határozószók és igék is. 

Mind ia iterminológiákban, mind a nomenklatúrákban jelen van a 
terminus három alkotóeleme: a fogalom (függetlenül attól,- hogy elsőd-
leges-e avagy másodlagos), a pontos meghatározás  (d'efinínió) és a meg-
nevezés. Mind a terminológiák, mind pedig a nomenkiatúrák szaksza-
viak és szakkifejezések valamilyen rendszer szerint összeállított gy űj-
teményei, az eltérés 'főként iaz összeállítás aiapjéul szolgáló rendszerben 
keresend ő. Ez a nomenklatúrák 'esetében küls ő  (pl. Linné vagy End-
lisher növénytani osztályozása, a vámtarifák fölépítése), a terminoló-
gi'ák esetében viszont belső  (az ember fogalmi rendszerének logikai 
rendje). 

A fogalmakról tudjuk, hegy lkõrük és tartalmuk van, s ezek ellen-
tétes viszonyban állnak egymással. Minél bővebb egy fogalom tartalma, 
annál szűkebb a köre  - és megfordítva. Minden fogalom tartalma 
külső  és belső  ismer4etőjegyekb51 kritériumokból) alakul ki. A belső  
ismertetőjegyek vonatkozhatnak iaz anyagra, annak tulajdonságaira, az 
alakra, a nagyságra stb. Külső  ismertetőjegyek: alkalmazhatóság, a föl-
használás célja vagy módja, elhelyezés, eredet (föltaláló, gyártó, szár-
mazási vidék vagy ország) stb. 

A fogalomalkotásniak ez ia ikettõs módja eredményezte azt, hogy a 
legtöbb terminus - legyen bár összetett szó vagy szókapcsolat - rend-
szerint egy gyűjtőfogalom megnevezéséb ől és egy konkretizáló bővít-
ményből tevődik össze. 

A szakmai, műszaki, tudományos közlésekben és szövegekben hasz-
nált fogalmakkal szemben különleges ikõvetelm.ényoket támasztunk. 
Tartalmuk legyen minél konkrétabb, a rekon fogalmakkal szemben jól 
elhatárolt. Körük legyen pontosan lezárt. Minden fogalom legyen része 
a nálánál egy fokkal magasabb (tágabb iMrú, sz űkebb tartalmú) foga-
lomnak, ugyanakkor zár jia magába a nálánál egy fokkal kisebb (sz ű-
kebb körű , tágabb tartalmú) fogalmakat. Ez a fogalmi alárendelés elve 
(genus, species, varietas), ami 'azonban nem zárja ki a mellérendelést. 
Természetesen valamennyi fogalomnak legalább egy tartalmi ismerte-
tőjegy tekintetében különböznie kell az összes többit ől. 

Sajnos, a fogalmak tisztasága, ami a szaknyelvek érthet őségének 
egyik alapf&ltétele, nem 'érvényesül mindig maradéktalanul. Herbert 
Buksch megemlíti például a napszél fogalmát, mint teljes nonszenszt. 
A légmentes világűrben nem támadhat szél. Ha azonban ehhez a meg-
nevezéshez ragaszkodnánk, akkor a szél fogalmának eddigi definícióját 
teljesen át ikellene dolgoznunk. Ezért a németek el is vetették az angol 
solar wind „Sonnesiwind" tükörfordítását, s ma inkább a  Sonnenteil - 
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chenströmung  Összetett szót haszná ĺljá!k (Mitteiiungsblatt für Dodmet-
soher und Übersetzer. 20. évf. 1974. 1. sz.). 

Ugyanilyen  abszurd gaknak a  hőszennyezés, iaz úrkutya és tár-
saik. A hő  ugyanis nem „szenyezheti be" sem a levegőt, sem a talajt, 
sem ia vizeket. Valamennyit fö&nelegíti vagy fölhevíti. Ugyanilyen 
abszurdum a jtékfimekke1 kapcsod śatban alkalmazott lassított fölvétel 
megnevezéshez kapcsolódô fogalom. A vetiitési sebesség ugyanis mindig 
változatlan, ugyanaz. Ha tehát a vetítés során lassabb mozgást akarunk 
vizuálisan érzékeltetni, iakkor a cföléte1 során ugyanarra  az  időegy-
ségre több kékockának kell jutnia. A fölvétel ezért valójában 
gyorsított. 

Másik eset, amikor ia fogalom tiszta, ide ia megnevezés helytelen. 
Egy csővezeték például nem „szállít" semmit. Mégis ezt mondják. Föld-
gázt, ikõolajat Vagy olajiepárlási terméket csakis tartályokban lehet 
„szállítani", mert a szállítás ialapUvetelménye per definitionem a mind-
végig azonos, azonosítható ialiak, jelleg és mennyiség. A cs ővezetékekben 
a cseppfolyós vagy gáznemű  anyagokat  továbbítjuk. Az  ún. „vasbeton-
ról" mindenki tudja, hogy az valójában acélbeton. És  így tovább. 

A meghatározások megtárgyalása nem tartozik szorosan választott 
témámhoz, ezért a továbbiakban azt :kivom röviden áttekinteni, hogy 
milyen is ia jó terminus. 

Nos, amellett, ihogy - természetesen -  egyezményes, egyjelentésű , 
vagyis  monoszém. Ez azt jelenti, hogy legalábbis ugyanazon a szakmán 
vagy tudományágon belül csupán egyetlen fogalomhoz kiapcsodódhat. 
De nem jók iaz olyan terminusok sem, amelyeket - eltér ő  jelentéssel 
- különböző  szakmákban vagy tudományágakban használnak, f őként 
ha ezek túlságosan ikõzel állnak egymáshoz. Ez a helyzet például a 
klinker  szóval kapcsolatosan, amely egyszerre jelent vörÖsre égetett 
keménytéglát és cementgyártási féltermket. 

A terminusoktól rendszerint elvárják, hagy legyenek rövidek és 
kifejez ők. Ezek azoniban az esetek jelent ős részében egymással ellen-
tétes kívánalmaknak bizonyulnak, ugyanis az Összetett szó rendszerint 
kifejezőbb (ikonkrétabb), mint a tőszó, a szókaposolat többnyire kife-
je őbb (konkrétabb), mint az összetett szó. A facsavar összetett szó nem 
olyan világos, imint ia  fába való csavar szókapcsolat. A facsavar ugyanis 
- elvileg - jelenthetne fából készült csavart is. 

Egy másik ellentmondásos kÖvetelménypár: a terminus iszármazzék 
a nemzeti nyelvből; ia 'terminus legyen lehet őleg nemzetközi jellegű . 
Konkrétabban: a magyar szó - idegen Szó évszázados vitát, a nyelv-
újítást, a purizmus és részben a nyelvm űvelés bonyolult kérdéskomp-
lexumát érintem itt. 

Mint gyakorló többnyelvű  fordító nem látom bizonyítottnak az ún. 
nemzetközi iterminusciik valódi nemzetiköziségét. Nemhogy a szakkife-
jezésékét, de még a szakszavakét sem. Ha megmaradunk eredeti helyes-
írásunk mellett, jóformán mindenki másként ejti ki őket, nyelvközös-
ségek között és nyelvközösségeken belül egyaránt. „Dona nobis" pácem: 
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énkJjik  a németek és a magyarok egy-egy requiem el őadása során. 
Pácsem - 'éneklIk az olaszok és a franciák. 

Gondoljunk csak a divatos angol know-how vagy a  sium  szóra. 
Ahány magyar 'ember használja ezeket, nnnyiféleképpen ejti ki Őket: 
„sium", „szlöm", „szl'am" stb. 'S őt megjelent mér képzett alakja Is a 
„szlömösödés" = „sziamosodás"  nyomornegyedek kialakulása. A  hyd-
rostatika is hol ‚hidro", hol „hüdro"; egyszer „statika", másszor 
„sztatika". 

Ha viszont fonetikus 'át ĺ'ráshoz folywmodiiî]ik, ta nemzetközi jelleg 
valójában már elveszett, főként az összetételekben ás továbbképzések-
ben. Emellett fonetikus átírásaink majdnem mind rosszak! Nem létezik 
szer+viz,  legföljebb  csk „szervisz".  A Helyesírási Tanácsadó Szótár-
ban lszereplõ „reneszánsz" helyesen  rönészansz  lenne. Hogy Récamier 
asszony ás la róla 'elnevezett hever ő  nevét hányféleképpen ejtik és írják 
Magyarországon, iaz már szinte nevetséges. Láttam már hirdetést „röka-
mír" szóalakkal is. Nem lenne egyszer űbb a heverő  vagy a pamlag 
szavunk? 

A latin  radio  igéből származó állítólagos nemzetközi szó jelentése 
nálunk: drótnélküli adóállomás, vevőkészülék  (,‚kapcsold be 'a rádiót!"), 
drótnéJiküli szórakoztató műsorok összeállítását ás sugárzását biztosító 
szervezet (,‚Magyar Rádió") stb. De a franciában, az olaszban és az an-
golban Röntgen- és radiáció  (irradiáció) jelentése Is van, például ra-
diothéra  pia. A rádióterápia tudvalevőleg nem rádió-műsorral, hanem 
besugárzással gyógyítja a betegeket. 

De 'adhatok számos más példát is. Az angol cement Szó jelent ce-
mentet, habarcsot, 'kittet és ragasztószert. A német  Zement  jelentései 
viszont cement, Logtörn őszer, fén- k:eményítő  szénpor.  Az olyan szaksza-
vaink, mint a cementtej és a cementálás tehát ugyancsak zavarba ej't ők. 
Ragaszkodunk az angol marketing szóhoz, mert újabban borzasztóan 
tetszenek iaz angol szavak: valahogy el őkelően, tudományosan hang-
zanak! Magyar tükörfordítása „piacozás", „piacolás" lehetne. A fran-
ciák azonban az  étude du marché,  illetve az  étude des marchés sz&kap-
csolatokat használják, s ezek sokkalta kifejez őbbek. Még jobb a német 
Marktforschung  összetett szó, talán ennek a tükörfordítása fog gyöke-
ret ereszteni ia magyar nyelvben, piackutatás  ialakban. De jegyezzük 
meg, hogy „piackutataii" Ige nem létezik és nem is létezhet! 

A terminusok nemzetköziségét hirdet ők, Illetve követelők ellen 
szóló legmeggyőzőbb érv iazonban talán iaz, hogy az amerikai angolban 
a trapéz „trapezoid", ia  trapezoid pedig „'trape żium".  A 'brit angolban 
viszont a trapéz  „trapeziuim", a trapezoid pedig „trapezoid" (Lebende 
Sprachen. 1974. 2. sz. p. 38-39.). Melyik angol itájnyeIvhez igazodjunk 
hát, hogy „nemzetközisk" lehessünk? 

Valóban nemzetközi - azonos írású és azonos ejtés ű  - szavunk 
csak nagyon kevés iaikad. Ilyenek például a nagyságrendekre utaló ún, 
praefixoidok, mint ia  kilo és a  mega,  vagy ia pico  és a  nano.  Ezek ellen 
természetesen semmiféle kifogás sem emelhet ő . 

A magyarítások 'tekintetében Simonyi Zsigmond nézetét osztom, aki 
„A magyar nyelv" című  munkájában (Budapest, 1905. p. 202.) ezt Írta: 
„Tagadhatatlan, hogy  ...  kivált a tudományos és műszaki irodalomban 
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sok idegen szóra van szükség ... de kétségtelen ...‚ hogy az irodalom 
sokszor ... idegen szókat aLkatmaz ott is, ahol teljesen megfelel ő  ma-
gyar szóval rendeilikezüsik". 

.Az idegen szavak használata mellett sokan azzal érvelnek, hogy az 
idegen szavak szükségszerűek, mert nincs megfelelő  magyar szó, vagy 
ha Van, nem olyan pontos (nem olyan jól definiált) jelentés ű , mint ide-
gen itársa. (Az idegen szavak továbbá - JJítólag - mentesek i a  zavaró 
(konnobatív) meu1ékelentésekt ől,  s valamennyi ernotív és iaffektIv ténye-
zőtől. Ugyanakkor,  sz  egyenértékű  nemzeti nyelvi szóval párhuzamo-
san használva, stílusszépít ő, stulusgazdagító szerepet Is betölthetn 

Ezekben iaz érvelcben van némi részigazság. Egyébként minden fej-
lett nyelv telítve van idegen, vagy idegen eredetű  asszimilálódott jöve-
ényszavakkal. „Az idegen szavakban való gazdagság éppen a fejlett 

kultúrnyelvek ismertet őjegye" - olvahatjuk az Allgemeiner Deutsher 
Sprachverein folyóiratának 1918. évi kötetében (p. 98.). Azonban az ide-
gen szavaknak nem csupán evokatív (fogalorrifölidéz ő) szerepét ismer-
jük. Az idegen szó a jártasság, a tudományosság 'látszatát kelti (olykor 
csak ia tudalékosságét), sokan főként ezért élnek vele. Ez pedig er ős 
affektív (érzelmi) töltésre utal. Az idegen szónak gyakran van euifemLsz-
tikus (enyhítő , szépitő) hatása Is (például a genitális szervek latin meg-
nevezésében). Végezetül az idegen szót valamiféle el őkelőség lebegi 
körül. Akinek gyomorfekélye  van, az elkeseredik. Aki viszont ulcus 
ventriculi-ban  szenved (ugyanaz), büszke rá, s mindenkinek elniéséli. 

Arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy az idegen szóban maradt 
valami a görög-latin egyházi nyelv jellegéb ől Is fenségesebb, ha a pro-
fán nem érti. A fogorvos egy fÓgböniés&t x pénzegységet kér. De egy 
caries  kikezeléséért nyilvánvalóan többet kérhet. 

Tisztábban fogunk látni ebben a bonyolult kérdéakörben, ba kü-
lönbséget teszünk - amint ién ezt „Fordítókalauz" (Budapest, 1966.) 
című  munkámban megpróbáltam -  idegen szó és  kölçsöizszó  között. 
Az Idegen szóra van jó magyar megfelel ő, a kälcsönszóra viszont nincs, 
vagy legalábbis egyelőre nincs. (A harcnak rtehát a fölösleges idegen 
szavak ellen kell folynia. Ez történik egyébként minden ipart és kultu-
rális tekintetben fejlett országban. Franciaországban például 1973. 
január 18-án miniszteri rendelet írta el ő, hogy 350 - a mellékletben 
fölsorolt - angol szót hivatalos iratakban többé nem szabad használni. 
Ezek között szerepel az a bizonyos  know-how,  amely franciául  savoir-
-faire, a  tanker,  franciául  navire citerne,  és 348 más egyéb hasonló 
angol-amerikai szó. 

Tagadhatatlan, hogy a magyar iszaknyelvet, s őt ia köznyelvet is 
elárasztották a fölösleges idegen szavak, mint például a slágerturmix, 
a melódiakoktél, a lemezlovas  (disc-yockey) és társaik. Ez utóbbi ugyan 
magyaros hangzású, de teljes sületlenség. Hogyan lehetne egy „lemezt" 
meglovagolni? Az ember inkább valamiféle bádogból készült lovas-fi-
gurára gondol, például a La Manoha lovagjára. Akit viszont meg kellene 
nevezni, iaz a zenei m űsorvezet ő, a hanglemez-bemondó, vagy ha tetszik 
—inkább latin szóval - az  animátor. 

Nem vagyok híve az er őszakos magyarosításnak. Már Kazinczy 
Ferenc itiltakozott sz ellen „mintha a nem jó formátiójú, de századok 
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óta tisztelt szókat ki ikellene hányni" (,‚Pályám emlékezete". Budapest, 
1879. p. 332.). De ia igondatlan nyelvrontásnak valamennyiünknek ellene 
kell szegülnünk! 

Könnyen megmagyaríthatók ia nionoszém idegen szavak, valamint 
azok, amelyek még nem képezik a szócsaládok t őszavait. Nehezen ma-
gyaríthatók ezzel szemben a poliszém (t:öbbjeientés ű) idegen szavak, 
hiszen minden iegyes jelentésüknek megfelel ő  új magyar szót kellene 
alkotni. Asszimliálmzik kell továbbá azokat az idegen szavakat, ame-
lyek fképzés, továbbképzés és összetételeik útján már kiterjedt szócsa-
ládok itõszavaivá váltak. Be ikeR tehát fogadnunk olyan szavakat, mint 
a probléma és a  program,  de még visszautasíthatjuk a konténer foneti-
kusan 'átírt angol szót, hiszen ia magyar szállítótartály is megteszi. 

A magyarban mindig is sok volt a latin, német és szláv eredet ű  
kölcsönszó, jövevényszó. Ez utóbbiak Id ővel annyira asszimilálódtak, 
hogy a nép ma már magyar ősszavaknak érzi őket. Ki gondol arra, hogy 
a juss, virtus, státus, persze, ipse stb.  tőrölmetszett latin s żavak? 
A nudli, sámli, karalábé és társaik eredeti német szavak; de az egész 
magyar szakzsargon tele van német jövevényszavakkal:  spahtli,  vinkli, 
srég,  spájszer  stb. A ringló, zsandár, demizson, bukéta stb. kimutatha-
tóan francia átvételek. A pergola, sarlatán, pálya 's egyéb szavaink 
olasz eredetűek. Visegrád községnevünk és Csongrád városnevünk őrzi 
az Ősi szláv  hrad  szót. A beregi Csaroda-patak neve tisztán utal a  eserna 
voda  eredetre. Ugyanakkor zenei szaknyelvünk majdnem teljesen olasz: 
ária,  arioso,  opera  buffa,  rubato, fortissimo stb. Számtalan arab, görög, 
héber, sőt cigány szót is használunk. 

Korunkbeli  jelenség iaz angoi-amerikai szavak korlátlan beáram-
lása (show, star, transistor, thiristor, radar, las'er, maser stb.). Korje-
lenség a magyar nyelvnek az oroszból származó Újra történ ő  ellatino-
sodása is. Az ún.  mozgalmi nyelv  -  a nyeivhelyességi vétségekt ől elte-
kintve,  (láthassuk, tudhassuk) - tele van fölösleges ál-latinizmusokkal 
(aktivista, perspektívia, globális, redukció stb.). A kereskedelmi nyelv 
is megtelt olyan szószörnyetegekkel, mint a  licenc, kollaudálás,  revízió 
(sőt: dokumentális (r.evízió) stb. 

Bizonyos divatos szavak mindig is használatban voJtak, hogy azután 
másoknak adják át helyüket Régebben például a piaci árusok és a ke-
reskedők minőségi mezőgazdasági termékeiket mint uradalmi árukat 
kínálták. Ma ugyanez a minőségjelző  falusi de még inkább háztáji. 
Kissé furcsa ugyan a „friss falusi tojás" fölirat, mert városi aligha léte-
zik, de a keresked ők ezzel arra alkarnak utalni, hogy nem nagyüzemi 
gazdaságok halliszttel etetett tyúkjainak, hanem kisgazdaságok szem-
mel (kukorica, árpa, búza) táplált számyaryainak a tojásait árulják. 

A divatos, közhasználatú, a használatban megkopott, jelentésüket 
vesztett szavakból mára már valóságos szleng  jakakult ki, ezen az an-
gol-iamerikaii iszón Szerény igényű, uniformizált köznyelvet értve. 
A szleng valahol az argó és a zsargon között helyezkedik el. Divatos, 
elkoptatott szleng-sziavak:  új típusú, sokoldalú, korszerű, odafigyelés, 
stressz, világszínvonal, paraméter, modul, struktúra, létesítmény, kivi-
telezés, beruházás stb. 
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Amíg Hans Selye meg nem írta „The Stress ol Ufe" című  könyvét 
(1956), ia.ddig az emberek megijedtek, idegesek voltaik, bosszankodtak, 
rémület vett erőt rajtuk, idegfeszültségben éltek stb. Selye könyvének 
ismertté válása óta mindez megszűnt, eltűnt. Az embereket egyszer űen 
stressz-hatások érik, és kész. 

Azt például,  1h4Dgy  ennyit meg ennyit ‚ruháztunk be" ide vagy oda, 
mondhatnánk Úgy is, hogy költöttünk, áldoztunk, fordítottunk, juttat-
tunk stb. Hogyan lehet ia ta]iajj'avításba bele „ruházni" (ruha = ölt&iy) 
több milliót? Menyivel jobb szó a befektetés! 

Hogy szaknyeivünket - és részben köznyelvünket - rendbe hoz-
hassuk, új szervezett nyelvújításra lenne szükség. Rengeteg új szót kel-
lene alkotnunk, részben az Új fogalmak megnevezésére, részben a ré-
gebbi rossz magyar, illetve iidegen szavak pótlására, kiszorítására. Csi-
nálni kell itehát a szót! 

Rolf Tonndorî  a szóalkotásnak a ikõvetkezõ lehet őségeit sorolta föl 
(Mitteilungsbiatt für Dolmetseher und Übersetzer. 19. évf. 1973. 1. sz.): 
a) prae-, a,n- ás suffixujmok igénybevétele; b) idegen szavak kölcsön-
vétele; c) betűszavak alkotása; d) összetett szavak kialakítása. Tonndor'f 
tilosnak mondta •a más szaknyelvêk szóállarnányából való merítést, 
s ebben igaza volt. Tilalmazta azonban a köznyelvb ől vaió átvételt 
is, s ebben már nem volt igaza. Nem mutatott rá továbbá a holt nyel-
vek nagy jelentőségére. 

Ha jól áitgondoljulk, új szavak alkotására, illetve idegen szók nem-
zetiesítésére ia következ ő  lehetőségek állnak rendelkezésünikre: 1) kép-
zés; 2) képzőelvonás; 3) összetétel; 4) szókapcsolat Idalakítása; 5) prae-
verbumok igénybevétele; 6) bet űszók vagy mozaikszók létrehozása; 7) 
átvétel az él ő  köznyeivťből; 8) 'átvétel ia régi kézműves szaknyelvekbői; 
9) átvétel valamelyik tájnyelvből; 10) kölcsönivétel élő  idegen nyelvek-
ből; 11) kõlcsõnv~ holt nyelvekb ől; 12) hi'brid szavak alkotása; 13) 
szóhasadás kierőśzakolása; 14) különleges szóalkotási módok. 

Ez, akárhogy d.s nézzük, tizemiégyféie járható út. Ezek 'közül vajon 
miért szinte ikizáriSilaig íaz idegen nyelvekb ől való ikõlcsõnvételt részesít-
jük előnyben? 

A magyar szóképzés lehet őségeiről - külön a főnevekéről, külön 
az igékről stb. - terjedelmes könyvet lehetne írni. Ennek az el őadás-
nak ia Ikeretében ezt a témát még xniadártávlatból sem lehet áttekinteni. 
Tény viszont, hogy képzés útján ma kevés új főnevünk keletkezik. 

Csupán néhány érdekességre kívánk rámutatni. A magyar szak-
nyelvekben kezd elterjedni az  -itas  latin képző  jalikalmazása. Itt helyte-
lenül értelmezett analógiák játszanák közre. Sokan Úgy gondolják, hogy 
az  -itas  magyar képző, hiszen sok  -it  végződésű  magyar •igéből képez-
tünk -ás, -és nominális képzővel főnevet: tanítás, utasítás stb. A tősza-
vak azonban nem  tan-  ás utas-, hanem tanít ás utasít. 

Sokan érzik ennek a képz őnek a helytelenségét, s ezért a labilitás 
például versenyben áh: a  Iabilisság-gal,  a viszkozitás a viszkózusság -gal  
stb. Máskor ez iaz erőltetett képz ő  szókapcsolatban talál föloldást: 
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komplexitás =  komplex  jelleg.  A  horizontalitás  egyszerűen vízszintes-
ség vagy  egyszintíiség.  

Többen is Úgy gondo]ják, hogy az idegen és a kölcsönvett szavakat 
egyaránt idegen képzőkkel kell  aka1niaznunk. Ez téves nézet. Ha az 
idegen szavak esetében esetleg el is fogadható az idegen képző, koicson-
szavaĹk esetében kötelező  - még az Ún.  hibridizálás árán is - a ma-
gyar (képz ők alkalmazása, vagyis például oxidáció helyett oxidálás és 
oxidálódás.  Ime,  mennyivel gazdagabb és pontosabb a magyar nyelv, 
hiszen szét képes bontani nyelvileg az idegen eredet ű  szóban rejlő  aktív 
és passzív jelentést! 

Elvetendő, helytelen a  -záció szuf.fixoidszerű  képző, még magyaro-
sabb -zálás  alakjában is, mert mindkett őben jelen van az angol-francia 
„z" (ize, -iser). Mi - sajnos -  nem  nyúlunk  vissza a görög  polemos 
(= háború) szóhoz, s nem azt mondjuk, hogy valaki valamilyen tárgy-
ban vagy valaki más ellenében polémiát folytat, hanem azt, hogy az 
illető  „polemizál". Világos az angol befolyás. Ugyanígy, a szállítótar-
tály-forgalom elterjesztésére, rendiszeresitésére konténerizációt,  illetve 
konténerizálást  mondunk, holott az idegen szó meg őrzése mellett is  kon-
téner+es+ít+és volna a helyes lképzésmód. Mindazonáltal számos ide-
gen- és kölcsönszó esetében iaz -izó2ás  ellen már nem tehetünk semmit. 
Magam is használtam el őbb a  hibridizálás  szót keresztezés jelentéssel. 
„Hibridálás" helyesebb lenne, de nem éntené meg senki. 

legelburjánzottabb főnévi képző  ma kétségtelenül az idegen 
-izmus. Szerencsére csak idegen és kölcsönszavakhoz kapcsolják (veriz-
mus, strukturalizmus, 'kolonializmus, dogmatizmus stb.). 

Egyes képzőket - Így a kémiai nomenkiatúrábian - nemzetközi 
megállapodások szabályozniaik. Például szulfát, szulfid, szulfit, szuifon 
stb. Ugyanakkor vannak esetek, amikor ezeket a nemzetközi el őíráso-
kat megkerüljük, például kénsav és kénessav. A báze]Ä, jénai és a pári-
zsi anatómiai nomenklatÚrá,t sem tiszteljük minden tekintetben, Csupán 
részJjeteik.ben.  

Az igeképzés ma f őként a hibás, idegen eredet ű  -izál szuffixoiddal 
történik: tranzisztor  - tranzisztorizál.  Innen: „'tiianzisztorizált készü-
lék", helyesen: tranzisztoros készülék. Az igét valójában nomino-ver-
bális szókapcsolattal kellene kifejezni: tranzisztorr.al  ellát vagy fölsze-
rel, tranzisztort beépít stb. 

Egy másik szörnyedelmes igeképzési mód ma 'az összetett szavak 
képzőelvonása. Itt valójában olyan szóösszetételekr ől van szó, amelyek 
tagjai eredetileg nyelvtani (jelz ős, birtäkos, tárgyi stb.) kapcsolatban 
álltak egymással, de az összetett szóban - egyszer űség kedvéért - Ún, 
zéró-ragos alakban  lkerültek bele. Aki földet művel, az  föld űvelő .  De 
ebből az összetett szóból „földm űvelni" ige nem alkotható! Ha az össze-
tett szót igésíteni 'kivánjuk, vissza kell állítanunk az eredeti, nyelvta-
nilag jelölt nornino-verbális szókapcsolatot. 

Aki repülőgéppel művészi repülést végez, a műrepülő . De az illető  
nem „műrepül". Az 'általános javításon dolgozó nem „generáljavít". 
Mégis, szaporodnak az effajta 'torz igéink:  nagymos, kismo, népnevel, 
műkedvel, kontrollszerkeszt stb. Karinthy Frigyes már kigúnyolta est 
a szôképzési módot az „Igy írok ti" Herczeg Ferencet parodizáló részé- 
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ben (‚$öbbiek kártyázva és fény űzve  el").  Gtrétsy László „Szaknyelvi 
kalauz"-ában túlságosan ás elnéző  volt az effajta barbarizmusokkal 
szemben (Budapest, 1964. p. 61-64). Kérlelhetetlen harcot kell vívnunk, 
hogy megakadályoibassuk a ‚kórismézxi", beherhordani", „érintésvé-
denti", „közműzni" és hasonló torz igék terjedését. Sajnos, ma már a 
legtöbb elektromos készülék érintésvédett. Ebből a múlt idejű  mellék-
névi igenévi alakból egyáltalán nem tűnik ‚Id, hogy ki vagy mi, kit vagy 
mit Médi, és mitől. 

Ezzel már bele is merültünk ia szóösszetértelek problémáinak a meg-
tárgyalásába. Kétféle szóösszetételi módot szoktak megkülönböztetni: 
alárendelőt és melilérendelőt, de ez nem visz közelebb a magyar Össze-
tett szavak szerkezetének ia megismeréséhez. 

Először is nyeivtanálag jelölt iés nyelvtanilag jelöletlen szóössze-
tételek között kell ikillõnbséget tennünk. Noha az el őbbiek jelentése 
pontosabb (nagyothallás, partraszállás), a szaknyelvekben az utóbbiak 
uralkodnak. Ezután az &szetételekben szerepl ő  tagok számára kell 
figyelemmel lennünk. A magyarban leggyakoribbak a kéttagú Össze-
tett szavak, de szép számmal akadnak háromtagúak ‚Is. Ezen túl már 
kötőjeles elválasztásnak, illetve összekapcsolásnak kell következnie. 

Kéttagú kompozituniainik jelentős részében egy gyűjtőszó és egy 
konkretizáló bővitniény fordul elő , vagyis az összetett Szó jelentését a 
két összetevő  jelentésének az összege adja meg. Van úgy, hogy a gy űj-
tőszó áll elől, s van Úgy, hogy a gyűjtőszó áll hátul. Példák: házmester, 
házbér, háztartás, házépítés stb. és  szeneslapát, vaslapát  hajólapát, 
keverőlapát stb. 

Az első  fajtából sem la ibõvítmény, sem a gy Ĺíjtőszó nem hagyható 
el a jelentés fölborítása nélkül. Mert milyen „mesterre" vagy „tartásra" 
kelljen gondolnunk, ha nem áll előttük a ház  gyĺljtőszó? Ez viszont 
Önmagában csak annyit mond, hogy „emberi célokra szolgáló mara-
dandó építmény". A másik fajtából a bővítmény bizonyos esetekben 
(főként ismétlések során) elhagyiiató, mert a hátul álló gy űjtőszó Ön-
magában 'Is kifejező . 

Ezzel ia lehetőséggel élnek is, sőt visszaélnek szakembereink, akik 
szemében minden meehaniikus szerkezet egyszer űen gép, s minden 
elektronikus szerkezet egyszerűen készülék. Rosszabb a helyzet, amikor 
az elől láll,ó gyűjtőszót hagyják el, bár az ‚Ilyen eljárás részben ment-
hető, Illetve ‚Indokolható, hiszen gyakran nem tiszta, hogy ez vagy az 
az Összetett Szó melyik szócsaládba tartozik. 

Ha ugyanis  a vasmunkás, fémmunkás, bérmunkás stb. sort nézzük, 
akkor a munkás gyűjtőszó. Ha viszont 'a vasmunkás, vaskohó, vasérc 
stb. sorra gondolunk, akkor nyilvánvalóan a vas a gyűjtőszó. Az ilyen 
eset azonban, amikor ikét egyformán tág fogalomkör ű  és szűk fogalom-
tartalmú gyűjtőszó kerül összekapcsolásra, viszonylag ritka. Minden-
esetre olyan szövegben, amelyben víztartályról, olajtartályról és - 
mondjuk - festéktartályról egyszerre esik szó, az értelem megzavarása 
nélkül nem lehet egyszerűen tartály-r61  Írni vagy beszélni. 

KülÖn  és igen bonyolult probléma az összetételekben részt vev ő  
tagok jelentéseinek iaz összegez ődése. A vaskohó vas előállítására szol-
gál, nem vasból van. A  vaskályha  viszont vasból készült. A vasérc vasat 
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tartalmaz. A vasmunkás (jobb a „Vasas" képzett szó) vas- és acélgyárt-
mányok átalakításával, földolgozásával fogla]ikoziJk. Mindezek a kap-
csolatok 'nyelvtani jelöléssel, például a tárgy-, birtokos- vagy vészes-
határozó-eset ragjaival, nem 'érzákeltethet ők, de még csaik puszta jelz ős 
szerkezettel sem (vasas kohó? vasi kohó?). Ez a magyarból már nyel-
vkre fordítók egyik komoly nehézsége. 

Vannak Szép számmal olyan kéttagú összetett szavaink is, amelyek 
jelentésük megsemisítése nélkül nem 'bonthatók széjjel, vagyis amelyek-
nek a jelentése új, nem a két összetev ő  jelentésének az összege. Ilye-
nek: testvér, vasút 4  földgyalu, lakatszekrény stb. Más egy lakat, más 
egy szekrény, és megint 'más egy lakatszekrény ('esztergapad-főalkatrész). 

A magyar összetett szavaikban a tagok sorrendje nem cserélhet ő  
fül egymással. A  versenyló  nem azonos a lóversennyel, a vasbeton a 
betonvassal. Ha nagy ritkán mégis sor kerülhet ilyen helycserére, az 
összetett szó szókapcsolattá alakul át: igazgatóhelyettes és helyettes 
igazgató. (más a jelentése!). 

Kéttagú szakszavaink között (a háromtagúak között is) rengeteg 
a hibás. A csavarhúzóval például nem „húzunk" semmit. A  dugóhúzóval 
igen. A csavarokat ki- vagy behajtjuk. A rézcsavar rézből készül, a 
facsavar iazonban nem fából van, hanem fába való. Temérdek a hibás 
tükörfordítás, például a már sokszor szóvá tett holtember-berendezés. 
Hogyan lehet egy meghalt embert berendezni? Egyszer űen biztonsági 
fékrő l van szó, amely a mozgó vasúti szerelvényt a vezet ő  rosszuliéte 
vagy hirtelen halála esetén megállítja. Ps így tovább. 

Hibásak az angoliból ás franciábói lekopírozott olyan szóösszeté-
telek mint  ýiziko-terápia, indo-európai, afro-ázsiai, stb. Ha ezen az 
úton haladunk tovább, 'eljutunk a „szocio-pszichológiához", a „fran-
ko-magyarhoz" és  társaikhoz. 

Az egybeírás, a különírás és ia köt őjeles szétválasztás jelent ős értel-
mezési iki5veltkiezrnény~el jár. A vasbeton raktár  szókapcsolat acél-
vázból és betonból készült bármilyen rendeltetés ű  raktárra utal. A vas-
betonraktár összetett szó acélbeton-elemek tárolására szolgáló akar-
milyen (például fából készült) raktárt jelent. 

A hibás elválasztás olykor egészen suta jelentést eredményez. 
A földmunka gép helyes tagolása  földmunka-gép, földmunkát végz ő  gép. 
Mégis így tagolják: „fö]dmun'kagép". Ebb ől lett a „munkagép", ami 
műszaki képzettségű  emberek szájából igen furcsáin hangzik, hiszen 
minden gép munkát végez, ez a definíció egyik eleme. Munkát nem 
Végző  'gép nincs, csakis használaton kívül álló gép létezhet. 

'Két melléknév egybeírva új fogalmat nevez meg, például mély-
fekete.  Kükinírva, az egyik melléknév csupán konkretizálja a másik 
jelentését, például mély fekvés ű . 

A praeverbumoknak igen nagy szerepük lehet egy-egy szakszó 
helyes kta]ja:kításában. A magyar nyelvtanban „igeköt őknek" mondják 
ezket a praefixált viszonyszavaikat, de semmit nem kötnek semmihez. 
Jelentésmódosító szerepük viszont közismert. Gondoljunk csak a hallgat 
ige 'különböző  praefixált alatkj'aira:  meghallgat (egy kérelmet), kihallgat 
('egy beszélgetést, egy vádlottat), lehallgat (titokban egy telefonbeszél-
getést), odahallgat (a figyelmét oda irányítja), ráhallgat (még két Mis- 
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kolad  félévet addigi tanulmányaira). 'Mindezeknek az Idegen nyelvek-
ben részint :hason15 szerkezet ű, részint teljes eltérő  igék felelnek meg. 
Ez is jelentős fordítási nehézség, mert a magyar  ki+hallgat  németül 
nem „aus+hören", ihanern ver+hören,  és  auf+hören  nem „fötl-hall-
gatni" hanem megsz űnni. 

A mozaikszó Úgy jön létre, hogy egy összetett szó viagy egy állan-
dósult szókaposolat tag jiainak a legjellemz őbb És a leginkább egymás-
hoz illő  szótagjait összevonják. 'Ez tehát megengedett rövidítési eljá-
rás. Mi - sajnos - nem iélühk vele, legföljebb ha néhány kölcsönsza-
vunik minősíthető  inozaikszónak. Ilyen a motel az angol  motorist  hotel 
szókapcsolatból. A német nyelvben a mozaikszó viszont egyre gyako-
ribb, például  Kripo  a  Kriminalpolizei-ből.  

A betűszó kimondott, fonetikailag egybevont, betűrövidítés. Ez be-
szélt nyelvi jelenség, írott nyelvben ragaszkodni 'kellene az eredeti 
betűrövidítéshez. Tehát U.N.E.S.C.O. vagy UNESCO, de semmi esetre 
sem  „Uneskó". Mégis szaporodnak az efajta kõznyel.vi És szaksza-
vaink: téeszek (sic!), 'tévé-ndás, vécé stb. Hová fogunk jutni, ha, nem 
vetünk gátat ennek a szörny ű  nyelvrontásnak? Hiszen ha következe-
tesen ragaszkodunk a fonetkus átírás megvalósításához, tuliajdonkép-
pen „JÚneszkou"-t kellene írnunk. 

Furcsa, 'hogy viszont az angol-amerikai  laser-t (szintén (betűszó) 
ilyen értelemben írták át lézer-ré,  sőt  lézersugár-rá,  holott 'a sugárzásra 
utaló rövidítés az eredeti angol bet űszóban benne foglaltatik. Az a leg-
nagyobb baj, hogy nincsenek egységes árányelvek, És tújzott a megszo-
kásra való hivatkozás. Hány ember „szokta meg" azonban a „lézer" 
írásmódot? Tízezer a tízmiiljióból? 

A köznyelvből történő  átvéteiełkről már tettem említést. n szép-
nek 'találom, iamikor egy oxidálódott ólomes őre ii mondja a vízveze-
tékszerel ő , hogy elszuvasodott. Természetes, hogy nem szú rágta széjel; 
de az oxigén és a szénsav Úgy elemésztette, mint a szú az él őfát. Ime 
egy jó magyar szó az 'oxidálódás kifejezésére! 

A régi magyar kézműves-szaknyelv a közékor végén és a refor-
máció idején igen fejlett volt. Takáts Sándor „Baj zolk ia török világ-
ból" című  niunikájában szemléltetően adja elő, milyen jeles hídépítők-
kel, várépítőkkel, serfőzőkkel, cserzővargákkal stb. rendelkezett az 
ország, s ezek nyelve mennyire magyar volt. Kés őbb azután minden 
osztrák, német és cseh-morva kézbe került, a magyar kézm űipar jórészt 
elpusztult, szaknyelvei feledésbe merültek. Vissza lehetne nyúlni azon-
ban ia lkódexekbien, levéltári anyagokban még föllelhet ő  régi magyar 
szakszavakhoz. A tímárek régi métely szavát (bőrihiba) még ma is őrzi 
a küznyelv, természetesen megváltozott jelentéssel. Hasonló esélyekkel 
kecsegtetne egyes tiájinyelvi szavak igénybevétele. 

Miután már ia ikiólesõnvétel~ És az idegen szavakról is beszél-
tem, néhány szót a szóhasadásról. Eléggé ritka jelenség a magyaiban, 
erőltetni aligha lehet. Példa: kamra, kamara, kamera. Nem szóhasa-
dás eredménye az ún.  kett ős  szóhasználat,  például plátói és platóni. 

A ikülõnleges szóalkotási módok között említend ő  - egyebek között 
- a személyi és földrajzi itulajdonnevek rfö]jbjasználása. Mindazokban 
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az esetekben, amikor a itulajdonn&v tulajdonnév marad, továbbra is 
nagy kezd őbetű kkel kell Írni: Mária Terézia-tallér, Diesel-motor. 

Amint azonban ia 'tulajdonnév Iképziés vagy összetétel útján köz-
ii&vvé változik át, kisbet űvel irandó. Az eredeti helyesírást természe-
tesen meg kell őrizni, nincs „dízelesítés", csakis dieselesítés létezik. 
Röntgennel gyakran zavarban vagyunk, mert egy Röntge n fölv étel 
vonatkozhat egy általa készített képre is. Ezért e bárki által röntgen-
géppel készített képet  rön.tgenfölvételkén.t  szokás írni. 

A mondatérték ű  szavak  alkotásától nem szabadna idiegen'kednünk. 
Ismerünk már ilyeneket: keljfeljancsi, hiszekegy 'stb. Az információ és 
a dokumentáció e1méletegyakorlata sok új, eddig ismeretlen képzés-
módra is rákényszerít 'bennünket: van-jel, igen-nem választó stb. Nem 
rossz szakkifejezések, egyetlen bajik, hogy ma még kissé szokatlanok. 

Még néhány szót ia szatknyelvd stílusról. Nem az egyéni frazeoló-
giára gondolok, és nem is arra az okfejtési módra, amely ez analízis 
Vagy szintézis, az indukció vagy a dedukció alkalmazásában nyilvánul 
meg. Olyan stílusjegyekt ől És egyéb közlésieszközökr ől kívánok be-
szélni, amelyek valamennyi szakszövegben részben vagy egészben föl-
lelhetők, amelyek tehát a szaknyelvi szövegeket megkülönböztetik az 
irodalmi nyelvi És a köznyelvi szövegektől. 

Az első  eltérés ia közléseik és a szövegek céljában látható. A cél 
nem a szórakoztatás, nem iis a puszta informálás. A cél jobbára a meg-
győzés, a vita, iadatak földolgozása és értékelése, a hallgatóknak vagy 
az olvasóknak meghatározott ügy érdekében rtörtén ő  mozgósítása. 

Ebből IkifolyóIag a szaknyelvi szövegeket nagyrészt a dialektikus 
vitamódszer jellemzi. A közlő  fél perbe száll a valóságos ellenvélemé-
nyekkel, ilyenek hiányában pedig maga gondol ki kés őbbi lehetséges 
ellenvetéseket, hogy azokat már jó el őre hatástalaníthassa. 

A szaknyelvi szövegeket - aszerint, hogy írott vagy beszélt 
jellegĹíek-e - képletek, iábrák, képek, diagramok, számítások, adattáb-
lázatok, vetítések istb. teszik érthet őbbekké, objektívabbá. Ezért van 
az, hogy sok szakíró És szakelőadó a nyelvi - szöveges - résznek cse-
kély jelentőséget tulajdonít. 

Kizárólag írott szaknyelvi szövegekben találkozunk ún.  irodalmi 
(bibliográfiai) hivatkozásokkal. Ezek a szakírók számára kötelez ők. 
Részint az érvelés alátámasztására szolgálnak, részint •a továbbkutatást 
könnyítik meg, részint pedig az els őbbségi jog elismerését fejezik ki. 
Nem 'tévesztendők össze egyes regények és fordítások ún. „lábjegyzetei-
vel" i(lapalji jegyzetek). 

A szakszövegeket ia  szoros szerkesztésmód jellemzi. QA bevezetés 
a téma exponálása, a tárgyalás leírás és vita, a befejezés a következ-
tetések levonása.). 

A szakszövegekben sokkalta erősebb És jelentősebb a mondandó 
tagoltsága, mint bármely imás szövegben. A közölnivaló fejezetekre és 
alfejezetkre, pontokra és alpontokra oszlik. Ezeken belül egy-egy be-
kezdés egy gondolat kifejtése. A szerkesztési egységeknek természete- 
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sen  a tárgy jellegéből fakadó szoros logikai rendet kell követniük. Írott 
szakszövegkben gyakori a decimális számozás. 

Szakszövegekben  pontosan ki kell fejteni, hogy ki, hol, mikor, 
miért, 'mit csinált, s azt hogyan csinálta. Ezzel kapcsolatban megjegy-
zendő, hogy a szakszövegekben eluralkodott e személytelen kifejezés-
mód, s ennek következményeként a sok iáltal.ános 'alany és szenved ő  
szerikezet. Ez teljesen indokolatlan. A személyes felel ősségvállalás 
kötelező ! 

A meglevő  vagy állítólagos szerénység nem elfogadható ellenérv. 
A többes szám első  személyének használata csak ekkor Indokolt, ha a 
közlő  fél arra akar utalni, hogy a szóban iorgó munkát többen végez-
ték (de kik?), vagy ha iaz olvasókkal-hallgatókkal együtt kívánja okos-
kodásának 'útjait végigjárni. „Elvégeztük ia méréseket". Kik? „n és 
beosztott munkatársaim". Kik azok a munkatársak? Ez álszerénység! 
Az LN  dominál. Helyesebb lenne tehát: „Kovács Pál és Kiss János 
munkatársaim'rnal együtt elvégeztem ('elvégeztük) 'a szükséges ellen őrző  
méréseket". 

Ugyanakkor létezik egy olyan féflijiva:tailos zsargon is, iamely el ő-
szeretettel alkalmazza a bántó tegező  hangnemet. „Ne lépj a fűre!" „Az 
ajtót Te Is csukd be!" Az ember cl sem tudja képzelni, hogy a Köztisz-
tasági Hivatalban és a házkezel őségeken hány személyes „per tu" ba-
rátja van. 

Sokan azt állítják, hogy a szakszövegeket egyetemes fogalmak 
és nemzetközi szavak használata jellemzi. Egyetemes fogalmak azon-
ban csak a természettudományok iterén léteznek, a m űszaki tudomá-
nyokban sokkalta kevésbé, a társadalomtudományok területén pedig 
alig-alig. Igazi nemzetközi szavak is aránylag kevés van. Inkább talán 
azt kellene tehát mondanunk, hogy ia szakszövegekben sok az idegen 
és az idegen eredetű  képzett vagy Összetett hibrid szó. 

Minden szakszövegre jellemz ő  a nagyfkú nominalizáció, etmi 
azt jelenti, hogy jóval több bennük ia f őnév és kevesebb az ige, mint 
más Írott vagy beszélt szövegben. Ez a túlzó objektivizmusra való 
törekvésben leli magyarázatát. A közl ő  fél a történéseket a maguk tör-
vényszerű  szükségszertíséigében kivánjia bemutatni. Innen a sok szen-
vedő  szerkezet. 

A szakszövegeket tartalmi világo'sságnak  vagyis pontosságnak 
és egyé lműsgnek kellene jellemeznie, ami megköveteli a következe-
tességet, vagyis egy szövegen belül ugyanazon fogalmak megnevezésére 
ugyanazon szavak és ikifejezések használatát. Ez számos ismétléshez, a 
szakszövegek bizonyos fokú nyelvi monotonságáthoz vezet. 

A tömör kifejezésmód  a szakírók és szakel őadók egyik büszke-
sége. Kerülik az ún. redundanciát és a dagályosságot, Igen sok rövidítést 
alkalmaznak. Erre persze •a 'folyóiratok szerkeszt ői és a konferenciák 
szervez ői is rákényszerítiik őket. Nyilvánvaló azonban, hogy a tömör-
ségre irányuló törekvés és ia világosságra irányuló követelmény nehe-
zen egyeztethetők össze egymással. 

Minden szakszövegben hemzsegnek a kötelez őnek érzett  nyelvi 
klisék. Számos Író és 'előadó ezek 'révén kíván „tudományos" jelleget 
biztosítani mondandója számára. Ilyenek: bármely, a nagy nyilvános- 
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ságnak  szánt szöveg 'bevezet őjében „már időszámításunk előtt is"; egy 
bizonyítás végén „qurod 'erat demosistiaindurn"; egy hipotézis elején ,te-
gyük föl, hogy". Ide sorolhatók az olyan hagyományos logikai formulák 
is, imint „ha . . . akkor", ‚ha nem akkor". 

A szakszövegekből nem hiányoznak a me ţtonirnikus és meta-
forikus fordulatok, de ezek egészen Sajátos jelleget öltenek. Ismeretes, 
hogy 'az irodalmi iés a Iköznyelv hány féle változatot tartogat a halál 
megnevezé:sére: „letette a kanalat", „földobta a talpait" stb. 

Horváth Mária a „Magyar Nyelv őr" 1968. évi 3. számában (92. M. 
p. 263-278.) összegyűjtötte a legfontosabb idevágó orvosi terminuso-
kat:  ia  beteg  existált,  az eset elveszett,  ibetegühket  elvesztettük, megol-
datlan esetnek bizonyult, pontot tett a kórlefolyás végére, a mortalitás 
emelkedett. De hozzát.ehetnénk még: beállt ia  kóma, a  rigor mortis  jeleit 
észleltük. Ugyanez viszont katonai szaknyelven: az ellenség megsem-
misült,  kiiktatódott,,  végképpen harcképtelenné vált. 

A szakszövegekben gyakoriak ia jól-rosszul 'alkotott új szavak 
és kifejezések. Sok bennük a Sajátos igei alak, az általános használattól 
eltérő  vonzat, a hibásan alkalmazott igek&t ő , ia szabályelienes mondat-
szerkezet. 'Gyakori az írásjelek téves használata. Vagyis a szakszövegek 
tulusa nemcsak sajátos, de általában rossz is. 

Fodor István szerint (Magyar Nyelvőr, 1967. 91. évi 2.  sz.  p. 
138-140.) „a magyar tudományos stílus rendkívül száraz, színtelen, 
egyben pedig körülményeskedő". Ezt a megállapítást - saját nyelve 
vonatkozásában - számos iamerikai, angol német, francia ás más nem-
zetiségű  szerző  is megismételte, iamint ez „Műszaki nyelv - műszaki 
Írás" (Budapest, 1967. OMKDK) cím ű  összeállításomból kiderül. 

Ez hivatalos amerikai kiadványban olvasható például: „Számos 
amerikai tudós és mérnök nem tud sem helyesen írni, sem helyesen 
beszélni" (Weinbeng-report. Science, Governnient and Information. 
Washington. 1963.). „A nagy átlagot tekintve, ia jól fogalmazó szakem-
ber ma mindenképpen ritkaságszámba megy" - Írta J. B. Reu'bens 
(IEEE Transactions on Engdneering Writing and Speech. 1965. 2. sz. p. 
48-55.). „A tudósoknak és a m űszakiaknak a nyelvvel, illetve ia nyelv-
tannal szemben •tan'úsitott állásfoglalása részben barátságtalanul közö-
nyös, részben nyíltan ellenséges" (A. J. Kirkman. The Chartered Meha-
nical Engineer. 1962. 11. sz. p. 594-599.). 

Miért van ez így? „Talán azért, mert anyanyelvér ől mindenki azt 
hiszi, hogy annak korlátlan birtokosa" (Uwe Först'er. Mitteilungsblatt 
für Dolmetscher und Üheiisetzer. 20. évf. 1974. 2. sz. p. 5.). A" közép-  
iskolában és ia középiskola után mindenki tanul egy-két idegen nyelvet, 
de 'a magyar nyelvvel a magyar szakos tanárokon ikívül senki sem fog-
lalkozik többé. A műszaki egyetemoken és főiskolákon magyar 'nyelvi 
lektorátus nem működik, ilyen tárgyú előadásokat nem szerveznek. 

Az alsófokú és a középfokú iskolákban a nyelvi 'képzés kizárólag 
a szépi'rodalom'ra s azon belül is j'obbára a költészetre támaszkodik, 
mintha az egész élet Balassi Bálint szerelmes verseib ől, Arany János 
balladáiból, Ady Endre világfájdalmából és Radnóti Miklós egyéni tra-
gédiájából állna: rímekbe 'szedve. 
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A  tnkönvek, amelykből  a leendő  mérn5(k,  orvos, fizikus, kérni-
kus  a helyes  niagyaďsgoit,  a  lkorreM szaknyelvet elsajá'íthwbná,  nyelvi 
szempontból jobbára  osaipnivalók.  Egyiket-másikat éppenséggel meg sem 
lehet érteni. Ezért is ragadom meg az  abkalmat,  hogy nagy  e]dsrneiéssel  
emlékezzek meg Pados Antal  „Kőművesszerkezebk"  című  kétkötetes  
munkájáról (Budapest. Műszaki -Könyvkiadó. 1972.) mert stílusa jó, 
élvezetes, szakszavai,  szakikiifejezései  magyarok és magyarosak.  Kény-
telen  olyan  kö1csönszavaikal  élni, mint a  panel, a szegmens, a rabic, 
de amit csak  lehetett (földtológép,  föidnyesőgép,  verőkos, verőkalapács  
tb.)  magyarul nevezett meg, és jól. Ha majd sok ilyen  középfkú  és 

felsőfokú műszaki, tudományos, szakmai  tankönyvünk  lesz, a  ďiatalk  
jobban megrakott nyelvi hátizsákkal fognak nekiindulni az életnek,  
pályájuknak! 

REZIME  

O  MADARSKIM STRUČNIM JEZICIMA  

U  uvodnom delu svog rada autor posvećuje pažniju deiniciji stru ěnih 
jezika  i  njihovom mestu  u  sklopu jedinstvenog nacionalnog jezika. On  ne  
istiěe samo ajihov društveni zna Čaj kao sredstva komunikacije, nego  i  nji-
hovu ulogu  u  razvoju nau Čne misli. 

Autor daje kriti Čki osvrt  na  pristupe  u  rešavanju praktičnlh problema 
truČnih jezika  i  dotiče  se  nekih teorjskih problema seniantike  i  grama.tiěke 

strukture jezika. Specifi čnosti stila stručnih jezika on vidi  u  osobinama koje 
su cieterminisane ci]jem komunikacije, na činom saopšta'vanja  u  zavisnosti od 
cilja  i  vrste komunikacije  i  pernianentnom potrebom za leksičkim inovacijama  
i  pozajmicama. 

SUMMARY 

ON HUNGARIAN PROFESSIONAL LANGUAGES 

In the introductory  part  of this paper the definition of professional 
languages  is  given, and their place iii the system af the national language  
is  discussed. The author emipliasizes their social role as mediva of commu-
nication and the  part  they play in the development of scientific thought.  

The  approaches to the solution of practical problerns of professional 
languages are treated with criticism, and some theoretical questions of the 
semantic and grammat{cal structure of language are touched upon.  The  
pecularities of professional languages are determined by the aim of commu-
nication, the mode of communicating and the permanent need for lexical 
innovation and borrowing.  

53  



Molnár Csikós László  

FELFOGASOK A NYELV 
RÉTEGEZŐDÉSÉNEK 
RENDSZERÉRŐL 

A nyelv rótiegez&clésének probleniatik'ája túllépi a nyelvtudomány 
kereteit, és érdekes kutatási feladatokat itiartogat a néprajz, a  SZOĆIO-

lógia stb. számára is. A nyelv elképzelhet ő  társadalmi szerkezetként: 
felépítése éppoly bonyolult, mint az emberi társadalom állandóan moz-
gásban lévő  gépezetéé. A nyelv rendszerében mégis megfigyelhetünk 
két nagyobb tagolódási irányt. Az egyikkel, a iterilleiti tagolódással töb-
bek között ia néprajz is foglalkozik, míg a másikkal, a szintkülönbsége-
ken alapuló megoszlással inkább la szociológia tör ődik. A nye]ivtudo-
mányt elsősorban 'a nyelvi egység érdekli, a néprajzot és a szociológiát 
viszont főlieg a variánsok, a különbségek foglalkoztatják. Mivel els ő-
sorban a nyelvről van szó, nem véletlen, hogy főleg nyelvészek pró-
bálták felrajzolni 'a nyelv rétegez ődésének rendszerét. Ezen rendszerek 
tekinthetők a nyelvtudomány meléktermákeinek is, ugyanakkor viszont 
elősegítik a nyelv mozgásának átfogóbb ismeretét. Újabban a nyelv 
rótegeződését agy külön,diszciplína, a szociolingvLsztika tanulmányozza. 
A szociolingvisztiikft egyesek egyszer űen a nyelvtudomány résnek 
tekintlk, mások viszont inkább interdiszciplin&is jellegét hang-
súlyozzák.' 

Pais  Dezső  szerint a nyelv beskatulyázása, kategóriákra való osz-
tása meglehetősen spekulatív színezetű : „Amit az irodalmi vagy köz-
nyelvre vonatkozólag tudunk, az nem egy tekintetben elvont, nem min-
den elemében felel meg a természetesen fejl ődött és fejlődő  nyelvnek. 
Az irodalmi ás köznyelvről felállított frendszerekben sok a logikai 
konstrukció, ami tulajdonképpen nem él, csak 'a grammatikusuk kö-
vetkeztetéseib ől született  meg. 112  Pais iaggá1yal természetesen csupán 
elvi jelentőségűek, hiszen ő  maga is megpróbálkozik bizonyos rendszer 
körvonalazásával. Beszél irodalmi nyelvr ől., köznyelvről v. társalgási 
nyelvről és, az ún. népnyelv létezését tagadva, nyelvjárásokról, tájszó-
lásokról, sőt iskolai nyelvről Is. Szerinte iaz iskolai nyelv határozza els ő-
sorban meg az Irodalmi nyelvet ás ia társalgási nyelvet. 2  Definíciója 
szerint az irodalmi nyelv „'a szélesebb kör ű  nyilvánosságnak ás a tá-
volabbi jövő tek Is szánt" írásos 'tevékenységben „'alkalmazott és a]jkal-
maźható nyelvi formák összessége, rendszere". 4  

„Az irodalmi nyelv csoportnyelvb ől vagy csoportnyelvekböl indult 
ki, lhogy meghódítsa az egész nyelvközösséget. Csoportnyelvb ől vagy 
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csoportnyelvekből növekedett a műveltség integráló befolyására réteg-
nyelvvé. 115  Ezek a terminusok az iirodalmi nyelv vízszintes, majd függ ő-
leges irányú mozgását álcázzák, viszont arra nem kapunk választ, hogy 
mák is tulajdonképpen a csoportnyelvek és a rétegnye'lvek. A köznyelv 
a inyelvjárásokból lett - mondja Pais, elvete Gombocz modelljét, mely 
szerint volt 'egy ősmagyar köznyelv, s iebbõl differenciálódás útján jöt-
tek létre a későbbi nyelvjárások.' Nem tudjuk meg azt sem, hogy „az 
irodalmi vagy köznyeiv csoport-, réteg-, esetleg osztálynyelv-e", noha 
PaIs a nyelv itiSrtónetének 'dialektikája alapján mindezt eidnthet őn'ek 
tartjia. 7  

Az 1952-ben megrendezett szegedi nyelvészkongresszus óta vita tár-
gyát képezi a nyelvi rétegez ődés és a vele kapcsolatos terminológia is. 
Pais már iakkor iis irodalmi nyelven az egységes 'magyar nyeivtípust 
értette, míg Mészöly számára taz írók m űfajonként változó nyelve az iro-
dalmi 'nyelv. Mészöly példákat Is említ a 'bibliai stílusra, a vallási iés 
szertartásirodalom stílusára, ia magyar gyászjelentésk stílusára stb. 8  

Gáldi  hozzászólásában rámutat arra, 'hogy ia vita során „nem tör-
tént k'eflő  megki(il&böztetés legalább három alapfogalom között". Az 
első  ilyen „alapfogalom" az írott köznyelv (például a nemzeti nyelv ű  
okira'tos gyakorlat korában), második iaz irodalmi nyelv (pl. a régi bib-
Liafordításokbari, annak ellenére, hogy a megszövegezésben nem 'az esz-
tétikai szempont dominált), végül pedig tisztázni kell a szépirodalmi 
nyelv 'fogalmát is. 9  

Mészöly és Pais között nem annyira elvi volt iaz ellentét, mint ter-
minológiai. Az írott köznyelv megnevezés jazt revelálja, hogy iaz iro-
dalmi nyelv nem csupán a nemzeti nyelv írott változata, illetve, hegy az 
irodalmi nyelv nem azonos a szépirodalom nyelvével, habár irodalmi 
nyelven „a magyarul beszél ők elsősorban az irodalom, a szépirodalom 
nyelvét értik".'° 

Pais  'meghatározása meglehet ősen tág, mindenesetre nem vonatkoz-
hat mondjuk egy zálogügyletet 'tartalmazó szövegre. Némi módosítás-
sal elfogadhatónak 'látszik Benk ő  Lorándnak Saussure ]iangue littéraire 
fogalmával ianalóg képzete a magyar irodalmi nyelvr ől. Definíciója sze-
rint „az Irodalmi nyelv a nyelvet beszél ő  társadalom minden tagja szá-
mára legalábbis potenciálisan közös és egységes, eszményi és normatív 
belső  nyelvtípusnak, a nemzeti nyelvnek az írott változata, amelybe az 
igényes írásbeliségnek minden 'területe (tehát a szépirodalom nyelve 
mellett ia politikai, itudományos, publicisztikai stb. irodalom nyelve is) 
belefoglaltatik". 1 ' 

Az  irodalmi nyelvet nem csupán írott nyelvváltozatnak 'tekintjük, 
hiszen irodalmi nyelven beszél a jó szón.k, ia színész stb. is. Ebb ől kö-
vetkezik az is, hogy a köznyelv sem egyszerűen beszélt ny'elvvál'tozat, 
noha 'kevésbé igényes, mint az irodalmi nyelv. Például a publicisztikai 
nyelv egy 'része köznyelvnek tekinthet ő . Utalnunk 'kell itt Török Gábor 
vélernényére, mivel elgondolkoztató dolgokat mond: „Köznyelven sza-
val-e a jó szavaló, azon 'beszél-e a m űvészi képességű  szónok? Nem, 
irodalmi nyelven." „Ěs viszont ki állítaná, hogy a mai írásosság mind 
irodalmi nyelv?" 2  
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Derne  László mekérd őjclezi Benkő  „sajátos" terminológiájában 
azt, hogy „nemzeti nyelvnek a nyelv f ő  típusát nevezi a fejl ődés nem-
zeti korszakában; azt jamit ni nemzeti iroda-l-mi nyelvnek nevezink 
inkább; s így nála nem marad összefoglaló név 'a nyelv egészére a fej-
lődés nemzeti korszakában"." Deme észrevétele kétségtelenül indokolt, 
összhangban van azzal a modellel, mely szerint a magyar nyelv variár-
sokban él, főváltoza'ta a hivatalos magyar nyelv, vagy más szóval a 
irodalmi nyelv. A nemzeti nyelv fogalmába ezek szerint a nyelvjárá-
soknak, a csoport- ié,s rétegnyelveknek iis bele ikell 'tartozniuk. Szinkron 
nyelvi viszonylatban a magyar nép és a magyar nemzet között nincsen 
lényeges különbség, tehát nem állítjhiató szembe a magyar nemzet nyelve 
a magyar nép nyelvével. 

Török Gábor elfogadhatatlannak tartja Deme érvelését, szerinte 
„a magyar nép és nyelve szinte egészen napjainkig, a szocializmus épí-
téséig szélesebb tömeg, tágabb fogalom, mint nemzetünk és ia nemzeti 
nyelv", ennélfogva „nem tartozik bele a nemzeti nyelvbe semmiféle 
olyan kategória, amely nem ra gazdasági, politikai és kulturális köz-
pontosulás eredményeként jött létre, nem tartoznak bele a nyelrvjárá-
sok", „viszont beletartoznak a táji köz- és Irodalmi nyelvek mint mai 
irodalmi nyelvünk ősei", mivel az egyetlen központ „nem kiindulási 
feltétele a nemzetté válásnak, csak következménye". 14  

Benikő  Loránd  alapvetően két nagy halmazra bontja a nyelvet, az 
ún. nemzeti nyelvre és iaz án. népnyelvre. Ezek ra kategóriák szerinte 
történelmileg adottak: „A nyelv  ...  a nyelvtörténeti fejl ődés során 
bomlott ikét főtípusra: ezek között iaz egyik az egységes, közös, eszményi 
és normatív nyelvi alakzat; a másik ra vele együttesen szemben álló 
Összes többi. Az utóbbi voltaképpen az el őbbi függvénye, annak léte 
nélkül önmaga sem érzékelhet ő." 

Benkő  ra nemzeti nyelv műszót alkalmazza. Sokan ra icöznyelv (Ge-
meinsprache, icommon language, lingua comune stb.) elnevezést használ-
ják, míg mások a standard tanguage, lin,gua normale stb. mellett fog-
lalnak állást. 16  

A népnyelv gyűjtőfogalom, legtipikusabb jellemzője a heterogéń-
ség, (begy „rendszere, bels ő  szervezete a nyelvet beszél ő  népnek csak 
egy ikis csoportjában egységes úgy-ahogy, különben - mint ra nemzeti 
nyelvvel szemben álló egész - többé-,kevésbé er ősen differenciált", 
valamint „szemben a nemzeti nyelvvel - egészében korábbi fejl ődési 
típus, de természetesen még ma is ól, s nyilván még sokáig fenn-
marad". 17  

Benkő  ra nyelvjárásokat nem területi nyelvi rendszereknek tekinti, 
hanem területi •osztódású nyelvi jelenségeknek, ós •a nyelvjárástipuso-
kat azonosítja a nyelvjárársterületekkel, ami Deme szerint Ia nyelvjárá
sok létének óvaitos tagadása. 18  

A népnyelv sokkal szabadabb, hajlékonyabb, mint ra nemzeti nyelv. 
Csűry Bálint felfogása is ezt igazolja: „A népnyelv ra természetesen 
fejlődő , tisztán az ajkon ié18, ajakrói-rajiakr.a szálló nyelv. A köznyelv 
már mesterséges úton jött létre... Hogy hasonlattal éljünk, népnyelv 
és köznyelv úgy viszonylik egymáshoz, mint a szabadon repül ő  és já-
romba fogott Pegazus." 
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Benkő  foglalkozik a provinciális illetve regionális irodalmi nyel-
vekkel és köznyelvakkel is. Ezek tulajdonképpen átmeneti típusok a nép-
nyelv és a nemzeti nyelv között: „ . . . A tőlem vizsgált időszakban, a 
XVIII. század második felében, amikor már van országosan ható ma-
gyar irodalmi nyelv, de még nincs országosan ható magyar köznyelv, 
a provinciális irodalmi nyelvek az irodalmi nyelv határain belül esnek, 
annak problematikájába szervesen beletartoznak; a provinciális köz-
nyelveknek azonban ebben a korban még nincs meg ez a helyze-
tük.  . 1121 A táji nyeivtípusok hatása újabban mind gyengébb, viszont 
kétségtelen, hogy a nyelv története folyamán igen fontos szerepet ját-
szottak. „A nyelvi provincializmusoknak az Irodalmi nyelvbe való be-
áramlása révén  ...  irodalmi nyelvünk igen számos jelensége közvet-
lenül is a különböző  táji nyelvtípusokból  való. A párhuzamosan, s őt 
sokszor hármas, négyes szimhiózisban él ő  provincialisztiikus variánsok 
közül csak később emelkedett, vál'asztódobt ki Irodalmi nyelvünk kohó-
jában az uralkodó, kizárólagos norma, a többi variáns pedig egyre in-
kább viszacsökkent, majd az irodalmi nyelv számára elhalt. E fejl ődés-
nek magyar viszonylatban tipikus, ötvöz ődéses jellege abban mutabko-
zott meg, hogy egyik esetben iaz iegyilk, másik esetben a másik táji nyelv-
típus elemei győzedelmeskedtek." 2 ' 

Benkő  rendszerezésének fontos kategóriái a beszélt és az írott nyelv. 
A nyelvjárások egésze és egyenkénti résztípusai ialkotják lényegében 
a népnyelv beszélt változatát, míg a néipnyev írott változata a nyelv-
járási jellegű  írásbeliség egészét és egyenkénti résztípusait foglalja ma-
gában. Ez utóbbit Benkő  írott népnyelvnek nevezi. Ez szemben éli az 
írott nemzeti nyelvvel, vagyis az ún. Irodalmi nyelvvel. Ennek meg-
felelően van beszélt nemzeti nyelv vagy köznyelv Is. Benk ő  közli min-
táját Is, Henzen rendszerezését, mely terminológiaüag és tipológiailag 
is némileg szerencsésbbnek tűnik. Természetesen nem téveszthetjük 
szem elől azt a tényt, hogy Henzen a német nyelvet kategorizálta, nem 
pedig a magyart. 22  

„Diakron  viszonylatban az irodalmi nyelv - mondja Beiik ő  - az 
írott nyelv síkján lkifejlõdõtt inemzeti nyelvi forma, illet őleg a nemzeti 
nyelven belül létrejött írott nyelvi változat; ennek megfelel ően szinkron 
viszonylatban az írott nyelvb ől csak a nemzeti nyelvi részleg, illet őleg 
a nemzeti nyelvből csak az írott ny,elvi részleg tekinthet ő  irodalmi 
nyelvnek. 1123  Ennek a megállapításnak csupán a nyelvi diakróniára vo-
natkozó részét fogadhatjk el, viszont határozottan kijelentjük, ismé-
telten hangsúlyozva, hogy szinkron szempontból a nemzeti (hivatalos) 
nyelvnek nemcsak iaz írott részlege irodalmi nyelv, hozzátéve azt is, 
hogy az írott nyelvnek ia nemzeti (hivatalos) nyelvi részlegén túl is le-
hetségesek irodalmi nyelvi szintet képvisel ő  változatai. Tamási Áron 
klasszikus példa erre, de utalhatunk Veres Péterre, Tömöikény István-
ra, sőt Móricz Zsigmondra Is. Sajnos Móricz - akinek pedig a legin-
kább megvoltak a lelheit őséigei arra, hogy a népnyelvet „felemelje" - 
lejáratta magát többek között azzal, hogy ia Rózsa Sándorról szóló regé-
nyeiben nem lkõvetkezetesen, felemás módon alkalmazta az ö-z ő  nyelv-
járást, sőt tiszántúli nyelvjárási alakokat is kevert a szegedvidúki ala-
kok közé.24  
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Benkő  lkiindulási  pontja a diakrónia, melyet szinkron rendszerek 
sorozatának tekint, és így másodlagossá téve a szinkróniát, diialkronikus 
szabályszerűségekből icövetkerbet a szinkron rendszer állapotára. 
A nyelvben benne Van a története, viszont a nyelv több puszta törté-
netnél. A nyelv eddigi élete hatással van kés őbbi sorsára Is, de ez a 
hatás nem eleve idetermináló. Az ia tény, hegy az irodalmi nyelv az 
írott nyelvből alakult ki, nem elegend ő  ok ahhoz, hogy irodalmi nyelv-
nek mindig csak az írott nyelvváltozatot tekintsük, különösen ma nem, 
amikor az emberi beszéd Illetve gondolat r őgzítése nemcsak írás segít-
ségével történik, hanem például mágneses szalag által is. A rádióm ű-
sorok esetében iaz írás nem végtermék, csupán segédeszköz: a beszéd 
folyamatosságát biztosítja. Ha nem is mindig, de legalább néha a rádió 
is megszólal irodalmi nyelven, ezt senki sem tagadhatja. 

Bezkő  rendszerezésével kapcsolatban felmerül 'a kérdés, Vajon a 
zsargon, az argó, a diáknyelv, a szaknyelveik stb. a nemzeti nyelv ré-
zei-e, vagy pedig a népnyelvhez tartoznak, esetleg ezeken kívül áll-

nak. Benkő  ezt a problémát úgy oldja meg, hogy az ún. „magasabb 
rendű" nyelvváltozatokat elkülöníti az „alacsonyabb rend ű" stíbusválto-
zatoktóL 25  A nyelvváltozatokria iaz jellemz ő, hogy „egymástól elvileg 
a nyelv minden ialkotõelemére nézve aránylag számottev ő  különbségek-
kel határolódnak el", iszemfben ia stílusváltozatokkal, melyeknél nem a 
hangzásbeli, alaki vonatkozású lkülünb.9ágêk dominákak, hanem a sti-
láris, frazeológiai, tehát az ún. „tartalmi" elemek eltér ő  volta okozza 
a különbségeket. 26  A stílusváltozatok ikiõzé sorolható bels ő  •nyelvtípusck-
nk „van némi mondatszerkesztési ás f őként szőkészleti (frazeológiai) 
önáJlóságuk vagy legalábbis kiilönlegességük: nincs azonban hangtani 
és,-  a mi nyelvünkben amúgy is jobbára kiküszöbölhet ő  - alaktani 
önállóságuk."27  Stílusváltozatok elsősorban az irodalmi nyelvben ás a 
köznye]ivben vannak, de megtalálhatók a nényeivben is. lgy egészül 
ki Ben'kő  rendszerezésie alapján alkotott képünik a nyelvi rétegekr ől. 
Kár, hogy nem tuduk meg konkrétumokat a stílusváltozatokról. Pél-
dául stílusváltozat-e a gyermeknyelv? 

A magyar stilisztika vázlata c. egyetem tankönyvben arról olvus-
hatunk, hogy milyen nehéz osztályozni a stílusokat. Általánosan elfo-
gadott osztályozás nincs. Az osztályozás alapja lehet a nyelv vízszintes 
tagozódása, a szociális szempont, az irodalmi m űfajok, akarati és érzel-
mi-hangulati tényezők stb. Terestyéni Ferenc Riesel nyomán így cso-
portosítja a stílusokat: a. írott (tudományos, publicisztikai, hivatalos, 
szépirodalmi); b. beszélt (társalgási és szónoki) stílus. 28  Az említett tan-
könyvnek más oldalain pedig azt találjuk, hogy a hivatalos és a tár-
salgási stílusnak jellegzetes szókincse és kifejezéskészlete van. Neveze-
tesen ia hivatalos stílus gyakran használ elvont, -ás, -és, valamint -at, 
-et Iképzős főnévi származékokat. A társalgási stílusban jól e.lkülönít-
hetők a csoportnyelvi szavak, a zsargonok, valamint a tolvajnyelvi szók 
(argószavak, jassznyelvi szók). 29  Újabb kérdések merülnek fel. Stílus-
változatok-e ia csoportnyelvek, a zsargonok ás ia tolvajnyelv? Beszél-
het-e Kovalovszky Miklós „az ifjúság nyelvér ől"?30  

Ezekre a kérdésekre Bárczi Gézának a nyelv vízszintes és függ ő-
leges tagolódására, alapozott rendszere sem ad egészen megnyugtató 
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választ. „LEgy-egy nyelv - mondja Bárczi - különféle változatokra 
tagolódik. E tagolódás egyrészt területhez között: ennek eredménye a 
nyelvjárások. Másrészt ia földrajzi tagoltságtól változó fokig függetle-
nül, számos egymásra cfonódó, egymástól élesen cl nem rekeszthet ő, a 
társadalmi környezett ől és a beszélő  nyelvi műveltségének fokától meg-
határozott nyelvváltozat is megállapítható a nyelvben: ez az Úgyneve-
zett függ őleges tagozódás. E függ őleges változatok sűrűn egymásba f 0-

nódva ikét széls ő  sarkpont ikõzõtt helyezkednek el." 31  Egyik sailkpont az 
irodalmi nyelv, a „legcsiszoltahb, a Jogöntudatosabb és összehasonlít-
hatatlanul a leggazdagabb nyel'vváltoza't", a másik sarkpont pedig a 
népnyelv, mely „erősen iaikusztikal jellegű : nem áll mög&tte íráskép, 
sem irodalmi hagyomány", „természetes, spontán, nem tudatos fejl ődés 
eredménye". 32  

Bárczi  szerint a köznyelv az irodalmi nyelvhez hasonlóan egységes 
az egész nyelvterületen, és „a túlnyomóan írásban jelentkez ő, látható 
irodalmi nyelvvel szemben, inkább beszélt, hallható nyelv; állandóan 
táplálkozik az irodalmi nyelvből, ennek mintegy szűkített, szegényebb, 
kisebb igényű  függvénye". 33  A népnyeiv pólusához közeledve k č vet-
keznek „a köznyelvnek kevésbé pallérozott változatai, melyekben a Víz-
szintes tagozódás, a nyelvjárásiasság már mindinkább fokozódó mérték-
ben jelentkezik". „Ezek ia változatok szövevényesen egymásba fonód-
nak, élesen elhatárolni őket sem egymástól, sem a két szélső  pólustól 
nem lehet. Minden ember több ilyen nyelvréteget ismer, nemcsak érti 
őket, de saját maga több Ilyen nyelvváltozatot használ az alkalomhoz, 
a környezethez igazodva, amelyhez sz61. 1134  

A népnyelv olyan nyelvváltozatokat foglal magában, melyeket az 
irodalmi iés a köznyelv hatása alig érintett. Bárezi modellje szerint a 
nagyvárosok „legszélesebb ás legkevésbé iskolázott rétegeinek a nyelve" 
is népnyelv. Budapest népnyelve az utóbbi száz évben alakult kL 35  A tol-
vajnyeiv a XVIII. század utolsó harmadában bukkant lel. Abban az 
időben „nyalavi nyeflv"nek nevezték. Lehetséges, hogy ia simándi Mva-
tásos koldusok titkos nyelvéből fejlődött ki. 36  

Bárczi  tehát valahová a népnyelv környékére helyezi a Benk ő-féle 
stílusváltozatokat. Rámutat arra, hogy a népnyebv tagolódása mennyire 
bonyolult, hegy „olykor szomszédos községeket jellegzetes nyelvi elté-
rések különböztetneik meg egymástól, s őt ugyanazon települési egysé-
gen belül is több, területileg elhatárolható (p1. egyes utcákra, negye-
dekre korlátozott) nyelvváltozat élhet azono:s síkon egymás mellett, nem 
említve csoportnyelvi, tehát például egyes ifoglalkozásokkal kapcsolatos 
különleges szókészleteket". 37  

Ez a rendszerezés többé-kervésbé hasonlít Deme László tipológiájá-
hoz. Benkő  az egységes nemzeti nyelv fel ől közeledik a nyelvi rétegk-
hez, Deme viszont ia nyelvjárásokra alapoz. Szerinte a ,nyelvjárást a 
nemzeti nyelv egy földrajzilag megfogható egységének kell értelmez-
nünk, amelynek nyelvállapota eltér a többi iterületétõl és a köznyelvi-
től, s amely még maga is kisebb részekre oszlik, vagyis földrajzilag ki-
felé egység, de befelé még összefoglaló fogalom". Deme a nyelvjáráso-
kon belüli különbségtípusokat külön is megnevezné, például tájszólás-
rk vagy tájnyelvnek.38  
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A nyugat-európai országelban a nyelvjárások és az irodalmi nyelv 
éles ellentétben  állnak  egymással.39  „gy pa erániai német a svájci 
német nyelvjárást éppúgy nem érti, mint akár az angolt, a lotariugi.ai 
és a normann, az  iar.agóni és az estramadurai, a milánói és a nápolyi 
egymás számára teljesen idegenül hatnak" - mondja Bárczi. 40  A ma-
gyar nyelvjárások ezzel szanben viszonylag ikõzel állnak a köznyelv-
hez, és egymástól is alig különböznek. Deme szerint „a nyelvjárásban 
többé nem kereshetünk élesen lkõrülhatárolt földrajzi alakulatot, hanem 
számolnunk lkell azzal, hogy egyre szélesebbe& az átmeneti sávk, s így 
egyre kisebb területre szoruJnaik 'össze azok a gócok, melyek a nyelv-
járást képvisel ő  tipikus jelenségkomplexumokat tisztán mutatják meg; 
s ezek is már csak Miszonylag 'tisztán, mert közben romboljia a gócok 
és a határsávok nyelvi 'állományát iaz egyre e ű 'ősbben és nem föld-
rajzi, hanem elsősorban műveltségi úton terjedő  iköznye1v 11

. 4' A nyelv-
járások tehát egymásba mosódnk, ia ;különéle jelenségek gyakran át-
lépik a nyelvjárási határokat, úghogy talán helyesebb is volna a ha-
gyományos nyelvjárás- Łfelosztások helyett csupán az izoglosszákat, 'a je-
lenséghatárokat meghúzni. Saussure így ír ezzel kapcsolatban: „Két 
lehetőség van: vagy sajátságainak összessége szerint határozunk meg 
egy nyelvjárást, és akkor kénytelenek vagyunk megmaradni a térkép-
nek iegy pontján, 'és egyetlen helység nyelvjárásához tartani magunkat; 
mihelyt innen eltávolodunk, már nem italáljuk meg pontosan ugyan-
azokat a sajátságokat. Vagy egyetlen sajátsága szerint határozunk meg 
egy nyeivjárást; akkor - kétségkívül - lesz egy felület, amely fedi 
a szóban forgó jelenség elterjedési területét, de talán mondanunk sem 
kell, hogy ez mesterséges eljárás, és hogy az ily módon megvont határok 
semmiféle nyelvjárási realitásnak nem felelnek meg. 1142  

Dezne  szerint ia nyelvjárások megléte ia feudalizmus szótesettségével 
magyarázható. A magyar nyelvjárásók között azért nincsenek éles és 
az érthetetlenségig men ő  különbségek, mert Magyarországon a feuda-
lizmus sohasem tudott úgy megszilár'dulni, mint példáuLl a nyugati 
országokban. 43  

Röviden szólnunk kell arról a problémáról, hogy mikor tekinthet ő  
egy nyelvjárás csupán nyelvi árásnak, ás mikor lesz belőle nyelv. A kér-
déssel Bárczi Géza foglalkozik érdexnlegesen. 44  A szláv nyelvek között 
lehetséges a kölcsönös megértés, mégis ;külön nyelveknek tekintjük 
Őket, míg például a francia nyelvjár'áso łk között olyan nagy kü1önbé-
gek  vannak, hogy kölcsönös megértésr ői szó sem lehet. „ . . . E nyelv-
változatok 'hangzása is olyan eltér ő  - mondja Bárczi -‚ hogy a beszé-
lők esetleg nem is sejtenék egymásról, hagy ugyanannak a nyelvnek 
a nyelvjárását beszélik, hacsak több-'kevesebb középfrancia jövevény-
szó nem ‚keltene gyanút bennük. 1145  Az országhatárok nem dönthetik el 
egy nyelv sorsát. Nincs külön erdélyi magyar, délamerikai şpanyol, 
svájci német stb. nyelv. Deme aggódik, hogy Szlovákiában, Jugoszlá-
viában, Romániában és Kárpáit-Uk'rajnában külön magyar nemzetiségi 
nyelvek alakulnak ki. „Az egyes nemzetiségi nyelvhasznái'ati formák 
saját értelmiség híján - a gondolkodási és gondolatközlési rendszernek 
egy alsóbb síkján tapadnak meg, s ráadásul mindegyikük más szinten 
és más formában. S akkor a ikettõneLk együttes hatásaként itt a lehet ő- 
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sége  annak, hogy bizonyos hosszabb id ő  alatt külön-külön magyar nem-
zetiségi nyelvek alakuljanak lki, amelyek itõrténeti okokból hasonlóak 
ugyan egymáshoz és ia nemzeti magyar nyelvhez, de már nem azono-
sak."46  „Azok az értelmiségiek  — írja Deme Nyelvi és nyelvhasználati 
gondjainkról c. ikõnyvében -‚ akik nem az anyanyelvükön végzik el 
tanulmányaikat — iakár egyetemieket —‚ m űveltségük tartalmában va-
lóban íeiemelkedne& értelmiségi szintre, de nelvhasználatukban - 
úgy értem: magyar nyelvhasználatukban - megrekednek az anyanyel-
ven végzett utolsó iskolai osztály nívóján; s őt - idegen nyelven tanul-
ván s nénileg már iazon Is gondolkozván — nem is csak megrekednek, 
hanem sok esetben deíormáiódnak. 1147  Véleményünk szerint túlzás volna 
félnünk a magyar nyelv szétesését ől - noha az önálló nemzetiségi ma-
gyar jkultúrák nyelvileg is bizonyos fokú önállóságra tesznek szert -‚ 
hiszen isikoláinkba:n ( itt els ősorban a jugoszláviai magyar iskolákra 
goiidolk) egy magyar inyelvet tanítanak, sajtónk és könyvkiadásunk 
nyelve egységes, és a nemzetiségi értelmiségiek is Újabban tudatosan 
törekednek anyanyelvük ápolására. 

Egy nyelv úgy szűnik meg nyelvjárásnak lenni Bárezi szerint, ha 
több más nyelvjárás fölé rétegez ődik. A nyelvjárás és a nyelv között 
az a lényeges különbség, hogy ia nyelvjárás „ahhoz a területhez tapadva 
él, melyen lassú történeti fejl ődéssel kialakult (legföljebb a terület szé-
lein végez apróbb—nagyobb hódításokat vízszintesen terjedvén), a leg-
szélesebb, legkevésbé itianult rétegek egymásközti érintkezésében hasz-
nált éiményiközl ő  eszköze", ugyanakkor a nyelv „komplikáltabb valami, 
magába foglal egy felsóbb réteget, mely, még ha egyetlen nyelvjárás-
ból fejlődött is iki, elhagyta szül ő  helyét, más nyelvjárások területe fölé 
borult, s ott nagyobb tekintélyével, terjeszkedése közben nyert nagyobb 
pallérozottságával vagy elnyomja :a helyi nyelvjárást, vagy legalább 
győzedelmesnek igérkező  harcban áll vele, s magasabb igény ű  tudat-
tartalmak Iközlésében máris fölébe kerekedett". 48  Igy tehát folytatja 
Bárczi - átlépett a vízszintes tagoltság egységéb ől a függőleges tagolt-
ság egységébe, elszakadt a sz űkebb területhez ikütõtt nyeivváltozatt61 . 41  

Hogyan lehet lkülõnbséget tenni a iköznyeiv regionális változata és 
az illető  iterület nyelvjárása között? A regionális köznyelvekr ől mint 
átmeneti formációkról már beszéltünk. A XVII—XVIII. század táján 
alakult ki Erdély, Kassa—Sárospatak—Debrecen és ia Dunántúl ma is 
élő  regionális köznyelve. 51  Sokszor még a szakember is összetéveszti a 
nyelvjárást a változó mértékben nyelvjárásias koineval. Például a deb-
receni választékos beszédet erősen színezi a nyeivjárásiasság. Az 1, r, j 
nyújító hatása mellett némi ditongálási hajlam is érezhet ő. Nehéz kü-
lönbséget tenni nyelvjárás és köznyelv között. Bárczi szerint a regioná-
lis köznyelv az erős színeződés ellenére Is felismerhet ő , hiszen kapcso-
latban van az egyetemes köznyelvvel, végtére is idegenb ől származik. 
Megtörténhet az az eset, hogy a nyelvjárás a köznyelv hatására meg-
változik. Ilyenkor lehetséges a nyelvjárás és a regionális köznyelv tel-
jes keveredése is, különösen ha a nyelvjárás és a nyelvjárások fölötti 
változat meglehet ősen ikdzel van egymáshoz.' 

Az irodalmi 'és az irodalmon kívüli írásbeliség kett ősségét Benkő  
nem emeli ki, míg Papp László rendszerezésében Szigorúan elkülönül 
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ez 'a két szempont. Papp szerint ‚ Ăa nemzetté vált itársadalomban él ő  
nép nyelve a nemzeti nyelv." Ennek van írott és beszélt változata. 
„Irott változatában különbséget kell tennünk az irodalmi (m űVészi szán-
dékú és formájú) írásbeliség ás az irodalmon ikívüli (irodalom ialatti 
vagy melletti) írásbeliség között. Beszélt változatában - legalábbis az 
eszményi állapotot tekintve - meg kell különböztetnünk a földrajzilag 
nem tagolt köznyelvet és a földrajziLag tagolt nye]ivjárásokat. A szak-
mai nyelvek (csoportnyelvek), minthogy mind az írott, mind a beszélt 
nyelvben megtalálhatók, a két f őváltozat között helyezkednek el, de 
természetesen nem azonos szinten. - Az irodalmi írásbeliségben külön 
ismertetőjele van a próza és 'a költészet nyelv&iek, ezeken belül az 
egyes mttîajok'énak 52 , iaz irodalmon kívüli írásbeliségben pedig még na-
gyobb változatosság tapasztalható a m űfajtól és iaz írótól függően. 1153  

A felosztáshoz hozzátehetjük, hogy az irodalmon kívüli írásbeliség 
lehet köznyelvi és nyelvjárási, tehát a köznyelv ás ia nyelvjáráso!k nem 
pusztán a nemzeti nyelv beszélt változatának alajai. A köznyelv és a 
nyelvjárások szembenállása fiktív, ezt a szerz ő  is elismeri: „A nemzeti 
nyelv beszélt változatában nem válik el éles határ mentén a köznyelv 
a nyelvjárásoktól, hanem a minden nyelvjárási színez ődéstől mentes 
beszélt nyelvi formától a regionális ikbmyelven út a tiszta nyelvjárásig 
fokozatos az átmenet. 1154  iSzerintünk ia minden nyelvjárási színez ődé.stől 
mentes beszélt nyelvi forma 'nem minden esetben tekinthet ő  köznyelvi-
nek, különösen akkor nem, ha választékosságával ás igényességével 
élményt nyújt a hal]gwtóna&. Az ilyen esetekben már joggal beszélhe-
tür* irodalmi nyelven megvalósított szóbeli 'közlésr ől. Tehát a köznyelv 
a nyelvjárások és iaz irodalmi nyelv között képez átmenetet. 

Károly Sándor is az irodalmi ás az irodalmon kívüli írásbeliség 
közötti különbségből indul ki, továbbfejlesztve Mészöly nézetét, hogy 
a nyelv műfajonként is ikülõnbõzõ. „Azt hiszem, abban mindeniki egyet-
érthet - írja Károly Sándor -‚ hogy okleveleket, jegyz őkönyveket, 
adásvételi szerződéseket stb. nem foglalhatunk még ia tágabb értelem-
ben vett irodalomba sem, s olyan iradailorntörténetet is aligha tud va-
laki felmutatni, amelyben ezekr ől volna szó. Jó a műfaji szempontot 
azért Is figyelemre méltatni, mert a két alapvet ő  nyelvi iéteg, iaz egysé-
ges nyelv ás a nyelvjárások nem úgy tagolódnak nyelvtípusokra, hogy 
először van írott nyelv és beszélt nyelv, s azután ezek külön-külön még 
műfajok szerint is ikülõnbõznek, hanem el őször kell beszélnünk műfa-
jokról, s csak ezeken belül van már 'árnyalata az írott és beszélt nyelv -
nek." Például nagyobb az egyezés egyazon személy 'által elmondott és 
leírt vers, szónoklat stb. között, mint ia csupán leírt változatok között, 
sőt az is lehetséges Károly Sándor szerint, hogy valakinek az írott és 
beszélt nyelve közötti különbség műfajonként változzék. 55  

Károly Sándor úgy véli, hogy „a beszél ő  (író) ember tulajdonkép-
pen műfajokban beszél (ír)I'. 51  Tehát nem kell más És más rétegbe he-
lyeznünk iaz egyén nyelvét, ha mondjuk regényt Ír, vacsora után beszél-
get, receptet ír ki, adásvételi szerz ődést állít össze stb. A műfajok sze-
rinti osztályozás nem ia nyelvész feladata els ősorban, hiszen „a műfa-
jok számát főleg nyelven kívüli tényezők (az írás, a beszéd célja, indí- 
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téka, társadalmi szerepe stb.) határozzák meg, a nyelv már csak mint '  
műfajokat jellemző  tényező  jön szóba."57  

A szóban forgó felosztás szerint ivannak irodalmi és nem irodalmi 
(pontosabban: irodalmon kívüli) m űfajik. Irodalmi műfaj els ősorban a 
szépirodalom (mely lehet költészet és próza). Ide tartoznak az egyéb 
Irodalmi műfajok, tudományos, publicisztikai művek, naplók stb. Az 
irodalmon ikívüli műfajok közé f őleg gyakorlati célú írások vagy elmon-
dott szövegek: ügyiratok, jegyzőkönyvek, szerz ődések, végrendeletek, 
rendeletek, esküformulák stb. sorolhatók. Ezenkívül van még egy ún. 
„riegatív műfaj" is, a társalgás, mely „nem ad zárt kompozíciót", „ala-
kulása egy teljesen kiszá'muiLhata-tlan tényez őnek, a másik félnek közre-
niüködésétől 'függ".58  A társalgási müfajoknaik is lehet írott változatuk 
('p1. a magánlev'éi), nyelvtípusuk lehet „az egységes, közös, de lehet va-
lamely nyelvjárás is". A drámák, a regények párbeszédes része a társal-
gás műfajába tartozik. Károly Sándor szerint a dráma irodalmi m űfaj, 
de társalgás is. 59  

Károly Sándor áttekintést ad a nyelvi rétegez ődést tárgyaló rend-
szerekről, iés megállapítja, hogy ezeket a ikategóriákat három síkban 
lehet elhelyezni, mégpedig a• tulajdonképpeni nyelrv'réiteg, a m űfajok és 
végül a közlésmód síkjában. Az els ő  szempont szerint van az egységes 
nyelvtípus, a nyelvjárások és az átmenetet képez ő  regionális köznyelv, 
a második szempont szerint - mint már láttuk - megkülönböztetünk 
irodalmi és nem irodalmi műfajokat, valamint társalgást, míg a közlés-
mód szempontja alapján lehetséges beszélt és írott nyelv. 

A beszélt és az írott nyelv problematikájával Benk ő  Loránd is fog-
lalkozik. Szerinte iaz írott nyelv még nem irodalmi nyelv is, de magá-
ban hordja az 'Irodalmi nyelvvé válás lehet őségeinek csíráit. Ugyan-
akkor a tétel fordítottja Benk ő  rendszerére nem érvényes, hiszen ő  az 
irodalmi nyelvet írott inyelvválitozatnaik tartja, noha elismeri, hogy 
„éppen a beszéd és az írás sajátos viszonya folytán e két alakulat 
közt  ...  bőven vannak keveredési lehet őségek, illetve bizonyos mérték-
ben átmeneti jellegű  kategóriák". 60  

Károly Sándor 'a műfajokat felsőbbrendű  kategóriáknak tartja, mint 
a közlésmód kategóriáit, míg Benk ő  Csupán stílusváltozatoknak tekinti 
őket. Nyilvánvaló, hogy Károly Sándor helyeniként túloz, különösen 
akkor, 'amikor ironikusan ilyeneket kérdez: „Van-e  ...  nekem és Benk ő  
Lorándnak írott és Beszélt nyelvváltozatunk?" 6' Csak részben - adja 
meg a választ -‚ mert Ugyan mondunk ilyeneket, hogy vót, ne vacakój 
stb., de csak 'farnidi'árisabb társalgás folyamán, tehát egy adott m űfaj-
ban. Közismert ia nyelvjárást beszél ők műfaj hoz alkalmazkodó visel-
kedése, hivatalos helyehen például áttérne'k a viszonylag egységes nyelv-
típus használatára. 

Károly Sándor rendszerezésében a három nagy m űfajcsoport (iro-
dalmi és nem irodalmi imüfaick, valamint a társalgás) megtalálható az 
egységes nyelvtípusban és a nyelvjárásokban is, és mindegyiknél meg-
különböztethető  az írott és a beszélt változat. Összesen így tizenkét vál-
tozat lehetséges. Ezek a kategóriák mind elképzelhet ők, viszont tagad-
hatatlan, hegy nagy iaránytalanságok észlelhetők közöttük. Például a 
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mű ajok  Írott nye1vjári részlege szehasolhatat1ani Ă  kisebb hal- 
mazt képvisel, mint a műfajok  egységes nyelvtípusban írott formái 

A nemzeti nyelv terminust Károly Sándor a &öznyelv megnevezés-
sel szeretné helyettesíteni, utalva Kálmán Béla és Berik ő  Loránd 
1951-ben megjelent takönyvére, melyben iazt olvassuk, hogy az újsá-
gokban és ia könyvekben a köznyelvvel taláilkozunik, azt halljuk a rádió-
ban, ás a nyelvtan  Is a köznyelv sajátságait foglalja rendszerbe. A köz-
nyelv szónak sajnos más jelentése alakult ki, így nem jelölhetjük vele 
az egységes nyelvtípust. Abban 'viszont egyezünk Károly Sándorral, 
hogy az irodalmi nyelív öleJje fel az él őszóban kifejezett irodalmat Is, 
de csak iazt, amely az egységes nyelvtípusban született meg (itehát a 
népdalok, népbadJiad'áik, népmesék szerintünik nem tartoznának az iro-
dalmi nyelvhez). 

Végezetül néhány mondatban vázolnánk saját elképzelésünket a 
nyelv rétegeződésének rendszerér ől. Induljunk ki abból a tényből, hogy 
a nyelv egyetlen halmaz. Ez az alaphalmaz két részhal-mazból tev ődik 
Össze, a lexikológiai elemek ás a szerkezeti (hangtani, alaktani És mon-
dattani) elemek halmazából. Az „eszményi" lexikológiai ás szerkezeti 
elemekből jön létre az irodalmi nyelv halmaza. Az irodalmi nyelv helyes-
írási szabályzattal is normalizált, gyakoribb, írott változatában rendsze-
rint, de nem feltétlenül k4ivetkezebesebben érvényre jutnak az egységes, 
eszményi szerkezeti és lexikológiai elemek, mint a beszélt változatban. 
Az irodalmi nyelv centrális halmazát gy űrűszerűen körülveszi a nyelv-
járások halmaza. Itt a lexikológiai ás a szeiikezetii elemeik f őleg 
különféle variánsokban élnek. A frekvens és .a kevésbé frekvens vrián-
sok halmazainak a földrajzi tagolódástól .és más tényez őktől Is függő  
uniói alkotják az egyes nyelvjárásokat képviselő  részheknazokat. 
A nyelvjárási részhalmazok ás az irodalmi nyelv h1-zániak határán 
húzódik a köznyelv és a regionális közayelvek sávja. A 'köznyelv'ben 
az eszményi szerkezeti ás lexikológijai elemek variáns-elemekkel ve-
gyülnek, illetve csupán keverednek. A vardhns-elemekkel vaió vegyü-
lés eredményezi a regionális köznyelveket. Az ęgysége.s köznyelv az iro-
dalmi nyelv függvénye, néha azonban megengedi a variáns-elemek És 
az eszményi szerkezeti és lexikológiai elemek keveredését. A köznyelv 
beszélt változata gyakoribb, mint az írott változata. A viariáns-elemek 
nemcsak a nyelvjárásokban élnek, hanem megtalálhatók a szaknyel-
vekben, a zsargonban, az argóban a diáknyelvrben stb. is. Ezek a negilo-
nális köznyelvekhez hasonlóan metszik a köznyelvet, ás els ősor-
ban a lexikológiai elemek síkján különülnek el egymástól ás a köz-
nyelvtől. Az ún. gyermeknyelv sajátos halmaza a nyelvnek. Metszi a 
szerkezeti és a lexikológiai elemek halmazait, ugyanakkor megvan a 
speciális hangtana, alaktana, mondattana ás jelentéstana is. 

A fentebb vázolt rendszer nem a teljesség igényével készült, Csu-
pán kísérlet, hipotézis a nyelv rétegez ődésének rendszerér ől, ás mint 

Ilyen, nem törekszik a már elterjedt, hivatalosan elfogadott terminoló-
gia ás rendszerezés módosítására. 63  
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REZIME 

SHVATANJA  O SISTEMIMA RASLOJAVANJA JEZIKA 

Autor sinatra cia raslojavanje jezika nije samo stvar lingvistike, nego  
i sociologije, etnologije M. Služe ći se radovima istaknutih ma đarskih ling-
vista, on prikazuje razne teorije o društvenorn raslojavanju jezika. Odkad 
je održan Kongres lingvista u Segedinu (1952) mnogo se raspravljalo  o  jezič-
kom raslojavarlju i o terminologiji koja je vezana za ovu problernatiku. 

Neki madarski iingvisti, kao D. Pajž. (Pais), L. Deme, G. Barci (Bárczi), 
L. Pap (Papp)  I  dr. smatraju da nacionalni jek obuhvata ne samo knji-
ževni I standardni jezik, veé I dijalekte i ostaJe jezi čke siojeve, dok drugi, 
naročito L. Benke (Benkő) i G. Terek '(Török) pod pojmom nacionaJnog 
jezika podrazumevaju književni i standardni jezik. Prema L. Benke kniI-
ževni jezik je •piaani vid nacionalnog jezika, a standardni jezik je usmeni 
vid, što ne mora da bude sasvim ta čno. 

Interesantan je sistem  S. Karolja (Károly) kji se bazira na književnu 
i vanknjiževnu pismenost. S. Karolj kategoriše jezi Čke siojeve prema vr.stama 
izražaVanj a 

Na kraju autor izlaže svoju koncepciju o ralojavanju jezika koja se 
zasniva na primeni teorije o skupovima. 

SUMMARY 

CONCEPTIONS ABOUT  THE STRATIFICATION OF LANGUAGE 

The author holds tliat the strati ďication of ianguage Is not enly the 
concern of liaguistics, but of sociology, ethnology, and other diseipline, too. 
Referring to the works of eminent Hungarian linguists, he Is pre senting dif- 
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fererzt Ýeories about the social stratiication of language. Since the Cong-
reas of Lin.guistÁs in Seged  <1952) linguistic stratLtication and tJhe termino. 
logy conneeted to ithas been 1he object of many discussions. 

Some Hungarian linguists, as  D. Pais, L. Deme, G. Bárezi, L. Papp. and 
others, express the opinion that the national language does not comprize 
only the Uterary and standard language, •but also the dialects and other 
linguistic strata, while others, especially L. Benk ő  and G. Török apply the 
notion af the national language to tlie literary and standard language. Aíter 
L. Benkő  the literary language is the wribten aspect of the nationai language, 
and the standard language is the oral aspeet of it, which need not be 
quite true. 

The systeni oď  S. Károly based on literary and non-literary literary is 
interesting. He c1assifies linguistic strata according to the kinds of expressing •  

Finally the author  is exposing his conception about the stratification 
of Ianguage, based on the appiication of the theory of sets. 
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Büky Béla 

A  TERULETENKÉNTI 
ATTITţJDSTRUKTÜRA-
ELTÉRÉSEK SZEMIOTIKAI  
MEGKtZELITĚSE  

1.  MEGHATÁROZÁSOK 

1.1. Az attitűd meghatározása 

Az  Ir&ternational Encyclopedia of the Soci.ol Sciences  (I. kötet, 
450. ip.) szerint „An attitude Is a reliatively enduring organization of 
be]tefs around an object or situation predisposing one to Teapond iii 
some preferential marmer." A fenti rneghaitározásban a  belief  szót 
meggyőződés'-nek fordítva a meghatározás magyarul - szerintem - 
Így adható vissza: „Atti't űdink nevezzük az adott tárgyra 'vagy szituá-
cióra vonatkozó megy&z ődésknek azon relatíve tartós szervez ődését, 
ami arra készteti az egyént, hagy bizonyos mértékig részrehajló mó-
don reagáljon" (ti. ezen tárgyra, ill. szitucióra). S. E. Aseh (1952) -  mi-
kérd ezt az idézett enciklopédiában olvashatjuk (450. p.) - olyan meg-
határozást ad, ami •a múltban szerzett tapasztalattok attit űd-formáló 
szerepére utal: „Attitudes iare particularly enduring se'bs formod by past 
eperiences." A múltbeli tapasztalatok attit űd-formáló jelentőségét 
e]ismerve, a fenti meghatározást mindamellett teljességében azért nem 
tartjuk jón'aik, mivel a meghatározásban két angol szó szerepel, az 
attitude  és ia set, meiyk gyakorlatilag - jelentésükben - alig térnek 
el egymástól, tehát e meghatározás önmagával magyarázza sajátmagát. 
- Az elsőnek említett meghatározásban jelent ős mozzanat az, hogy 
szerepel benne az „egyén" és a „részrebajl'ás" szó. Ez arra utal, hogy 
az attitűd elsősorban személyiséglélektani fogalom, ami abból Is követ-
kezik, hogy a fogalom az emberi értékeléssel (a részrehajlás, az elfo-
gultság, a valamilyen módon való viszonyulás - értékcilésbeli niűkö-
désok) áll kapcsolatban. 

1.1.1. Megszerításik 

Th.  A. Sebek (1974) a jelek 6 típusának leírásával foglalkozó cikke 
alcímeként a „Some propositions ami strictures" címet adja. Nekünk 
is - Sebeokhöz hasonlóan - „miegszorításokat" kell teninünik az atti-
tűd fogalmával kapcsolatban. Mivel adhatnánk vissza e fogalmat ma- 
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gyarul?  Erre a régebbi pszichológiai szakirodalomban a beállítódás, ill. 
a beállítottság szavakat :szkbák alkalmazni. E szavaknak valóban van 
‚'attitűd' jelentésük, de 'emellett egy másik jelentésük Is van, csakúgy 
mint a pémet Einstelktng-nak. E fmáák jelentés a valamire való el ő-
készülés; ha például azt mondjuk: „Arra á]iiÍtottarn be magam, hagy 
János ma érkezik, de táviratozott, hogy csak holnap jön" - e mondat-
ban ‚a beállítódásnak semmi köze sincs az attit űdhöz. E kétértelműség 
elkerülése végett én nem tartom szerencsésnek a magyar beállítódás 
alkalmazását, hanem a magyarban is  az  attiitűd szót használnám. - 
A szokás Is esetleg olyan fogalom 'ami közel 'áll az attit űdhöz. Ám a 
szokás imár valami megmerevedett forma, aminek nincs köze az egyén 
értékeléséhez, laz egyén egyszer űen elfogadja, hagy valami így, vagy 
úgy van, hiszen ez már szokás. A magyarban újabban használatossá 
vált a hozzáállás szó alkalmazása, ennek olyannyira hivatali zsargon 
jellege van, hogy ehelyett még mindig jobb az Idegen attit űd szó 
használata. 

Az idézett enciklopédia meghatározásával kapcsolatban is tennünk 
kell egy megszoritást. Az elsőként idézett attitűd-meghatározásban 
olyasmi szerepel, hogy az attit űd az egyénnek tárgyra vagy szituációra 
vonatkozó meggyőződése. Ezt kell kiegészítenünk azzal, hogy szerintünk 
- és Robert M. Godenson (1970) szerint is - az i&ttitúd személyre vagy 
személyekre is vonatkozhat. (Goden,son meghatározása: „(Attitude Is) 
A response, favorable or unjfavorable, to ia person, group, idea. or situa-
tion." (I. kötet. 127. p.). 

Tény az  is,  hogy az attitűdöt sokszor nehéz meghülönböztetni a 
hittől, ill. ‚a véleményt ől vagy állásfoglialástól; talán leginkább a hithez 
hasonló lelki állapotról van szó, mivel az attit űd igen gyakran tudat-
alatti viszonyulás, s nem annyira a véleményhez, álilásfoglaláshoz áll 
közel, ami szavakkal mindenikor a szóbanforgó alany részér ől is megfo-
galmazható, s őt megfogalmazott szkott lenni. 

1.2. Az attitűdstruktúra meghatározása 

Az attitűd személyiséglélektani vonatkozása mellett az Is tény, 
hagy Igen sokan azonos módon ,állítódnak be", s így az attit űdök össze-
geződésükben tulajdonképpen szociálpszichológiai jelenséggé is  formá-
lódnk. Ha képesek lennénk egy adott (kisebb vagy nagyobb) területre 
vonatkozóan meghatározni a terület lakosaira (vagy 'legalábbis e lako-
sok bizonyos csoportjiaira) jellemz ő  atbiitűdöket, 'akkor eljuthatnánk ezen 
'adott 'terület  attitűdstruktúrájának  meghatározásához. 

De van 'az attitűdstruktúra kifejezésnek egy másik - szerintünk 
Is lényegesnek tartott - jelentése is. Charles E. Osgooid (1967) „Kog -
nitív dinamika iaz emberi ügyek irányításában" c. 'dolgozatában - ami 
magyarul is megjelent s eért idézzük címét magyarul - (Charles E. 
Osgood, 1973) a következőket Írja: „Kísérletekkel megpróbálhatjuk 
bárki meglévő  attitűd-struktúrájának bizonyos részét megmérni. . 
(105. p.) Itt az  attitüdstruktúra  kifejezés nem agy adott terület lako-
sainál megfigyelhető  iattitúdazonosságok jelenségére vonatkozik, hanem 

70 



egy adott egyén abtitűdjeinek struktúrájára. Osgoodhoz hasonlóan az 
egyéni attistrukjtúia leírásának tematiká ját tanulmányozta m űvei-
ben D. N. TJznadze (1961) grúz psziehológus is. 

A fentiekbő:l lkõvetkeâk, hogy beszélhetünk tat,ületerkénti (terri-
toriális) és egyéni (individulális) attttüdstruiktúráról. Mi az el őbbi érte-
lemben fogjuk dolgozatuxikban használni a  lktfejezést. 

Itt ikell  megjegyezni, hogy egy adott iattitúd sok helyen azonos jel-
legű  lehet. Véleményünk szerint - ha sikerül megfelel ően általános 
attitűdöket 'kiválasztanunk - s ha ezeket a helyeket, ahol az attit űdök 
azonosaik, grafikusan 'térképre vetítve egymással összekötjük, az ún. 
attitĹídövezetkhez, vagy attit űdövezet-határokhoz juthatunk iel. ]lyen 
eredményekre dolgozatunkban még csak szórványosan tudunk 
hivatkozni. 

1.3. Az attitűd-problematika aktualitása 

Messze vezetne, ha tudománytiirténeti elemzés keretében azt kiván-
nánk boncolgatni, lhogy •a 'múltban mikor, milyen jelent őségük volt az 
attitűdöknek, s hogy ezeik - a politiika& heockampányok, az üzleti rek-
lámozás, viagy a pedagógiai ráhatás folyamataiban - mikor milyen 
szerepet töltöttek he. Csak a jelenlegi aktualitás  hátterére  szeretnénk 
rámutatni. Véleményünk szerint a mai nagyvárosi élet és az itt elvárt 
életkövetelményeiknek valóságos dnformációáradaithoz való köt ődése, 
ezeiktől való függése azt eredményezi, hogy egyre nehezebb lesz spon-
tán megismerési ás értékelési folyamatokkal szervezni meg, illetve Le-
bonyolítani ezt 'az életeit, s hogy egyre isi&ább szükségesek lesznek 
olyan viselkedésszabályozó késztetések (beállítódások, ttit ůdök), melyeik 
bizonyos fokig automatikusan, a spontaneitás-energiák kiikapesolásával 
bonyolítják de ia viselkedést. Az emberi pziché növekv ő  igénýbevettsé-
gének, hogy ne mondjuk hajszoitsá'gánalk ikõszõnheté tehát, legalábbis 
elég jielentős snértklben, az, hogy jeltűnt az attitűd osiUaga." A visel-
kedés attitűdináliis szabályozottsága ugyanakkor korántsem kedvez ő  
jelenség. Az attitűdök nagy száma csökkenti ia viselkedés szabadságát. 
Foglalkoznunk kell tehát az attitű&prob]ematikávad egyrészt, hogy 
megismerjük mások attit űdjeit (a nemzetiségek közötti közeledésnél az 
egyes nemzetiségek attitüdjeinek megismerése fontos el őfeltétel), más-
részt, hogy megismerjük saját attit Ĺídjeinket s így ki tudjunk szaba-
dulni -ha kell -,saját iattitúdj ,elnk gyű rűjéből 

2. A TERÜLETILEG ËRVĚNYES ATTITŰD-STRUKTÚRÁK 

2.1. A néplélektan  

Wilhebn Wimdt Vö]kerpsyohologie  c. nagy vállalkozásában többek 
között annak bizonyítására törekedett, hogy az úr. néplélek (Volkseele) 
különböző  szinteken, így a nyelv, a vallás, a gesztusok és kifejez őmoz-
gások szintjén nyilatkozik meg. E már túlhaladott álláspont azt kivánná 
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meg, hogy egyes népeknek 'külön-külön attit űd-sajátosságokat tulaj-
donítsunk. Ilyen értelemben többen írtak is szellemtörténeti muriikákat. 
Legnevezetesebb ikõffittük Proh'ászka Lajos: A vándor ős a bujdosó c. 
kötete, melynek alapgondolata az, 'hogy míg a német nép egyedeinek 
alapbeállítódása ia vándorlás, a magyar ember 'karakterképéhez a buj-
dosásra való hajlam tartozik. Egy másik, szintén egykor nagy hatást 
tett idevágó m ű : Karácsony Sándor: A magyar észjárás c. munkája, 
ahol például ia magyar gondolkodásmód szintetikus jellegére vonatko-
zóan olvashatunk számtalan példát. Ha a magyar nyelv több alany után 
egyesszámú állítmányt 'használ is, 'ha a páros érzékszervek megneve-
zését egyesszámú lalajkkãl fejezi is Iki stb., mindez olyan ősi morfológiai 
kezdeményezés, ami már csak mint nyviv ţi tradíció él és korántsem 
határozza meg a mai magyar ember gondolkodásmetodikai attit űdjeit. 

2.2. Oswald Spengier kultúrfilozófiája 

Spengier -  mint ismeretes - Untergrang des Abendlandes c. 
(1919-1922) munkájában azt állította, hogy minden „kultúra" fejl ődé-
sének végs ő  szakasza a „civilizáció". E cikl'Fkuis (szü'letés, éretté válás, 
hanyatlás, halál) itõrtêne~lej15désnek iannyiban van atti't űd-v'onatko-
zása, hogy az egyes fejl ődési fokuk: a kultúra, a civilizáció - más-más 
életoélbeá]jlítód'ást sugallnak iaz egyénnek. A civilizációs életcéibeálittó-
d'á'st például a római jellem leírásával érzékelteti: ‚A római, ez a lel-
ketlen, a filozófiát nem ért ő , miivészietlen, fajára egészen a kegyetlen-
ségig büszke, 'kíméletlenül csak gyakorlati eredményekre tör ő  nép fél-
úton áll 'a görög kultúra és a semmi között!"  ... „Ennk a típusnak 
—folytatja Spengler - kezében van minden egyes lkésõi kor szellemi 
ős anyagi sorsa." Ez a ikulturális karakterológia azáltal válhat egyes 
ponton területi vonatkozásúvá, hagy kü1öböz ő  területeken egymással 
párhuzamosan, egymással egyid őben civilizáció, illetve kultúra ural-
kodhat - a maga eltérő  életcélrendszerével. - Spengler elméletét, 
amely magán viseli az 1. világháború befejező  éveinek pesszimizmusát, 
már sokan 'bírálták, s e rendkívül sematikus váz túlságosan laza váz 
lenne egy olyan kutatónak, aki az aibti'tüdö'k területenkénti szín śké$t 
részletesebben kívánná felderíteni, nem beszélve a tipizálás hamisságáról. 

2.3. A beállítódás-struktúrák kísérleti módszerekkel való felderítése 

Max Weber (1956) és elméletének továbhfejlesz't ője R. K. Merton 
(1963) mint ismeretes szîijntén az egyes kultúrák 'bels ő  szerkezetét ele-
mezték, mint SpengIer, de empirikusan sakkal megragadhatóbb jellem-
zéshez - a társadalom formális és informális szervez ődése közötti 'kü-
lönbségeknek felderítéséhez - jutottak el. Formális az a szervez ődés, 
ami a hagyományok tiszteletére épül, melyben a hivatali rang, a bü-
rokrácia rangszintje által nyújtott tekintély szabják meg azt, hogy a-ni 
történik •az adott társadalomban; informális a spontán szükségletek, az 
észszerűség ős célszerűség társadalmi 'érvényesülése, amikor a tudásé 
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és a szakmai feJikészüitségé a szó a magas hivatali rangú egyénnel 
szemben. Weber nem ťkíérleti módszerekkel viz.gá1ta az llssîiszeve-
zetekek és ezek gazdasági .aktiviitását, de az általa bevezetett kvajlifiiká-
ciók: a formális és informális szervez ődés gküIönbötetése a kés őbbi 
kísérleti szociológiában is gyakori alkalmazást nyertek. Az attit űdök 
vizsgálatát talán leginJkáhb a J. L. Morerio által kezdeményezett szo-
ciometria karolta M. A Sociometry c. nagy múltú folyóirat hasábjain 
gyakran jelentkezik Is a téma. Különösen témánkba itartiozik a Mgyreno 
által szerikesze'bt The Sociorrietry Reader (1960) egyik Morenotód szár-
mazó dolgozaba, melynek címe: Theory of kiterpersonal Networks. 
Ebben Moreno esetleírási módszerrel bizonyítja, hogy létezik az  inter-
perszoná;lis kapsolatoknak bizonyos rejtett hálózata. A rejtett hálózat 
feltérképezhető  Moreno szerint. Ez a hálózat a társadalmi konurnini-
káció legmélyebb szintjét tárja fel. A hálózat útján egyrnáal kapcso-
latban álló egyének ismerik ugyan egymást, de nem ismerik a háló-
zatot; az egyén nem tud ikibújni ebből a hálózatból - állítja Moreno 
-‚ miként nem tud kibújni saját bőréből. (Moreno 14 otthonról elszö-
kött hudsoni leány Ikapcsolatainak pszichogeográcfiai térképeit is közli.) 
A földrajzi, területi néz őpont tehát na'gyonis általános a szociometriá-
ban, csakhogy morenóék nem az azonos attit űdfí egyéneket kutatják 
fel, hanem a rejtett inteperszoná1is hálózatot, ahol az attit űd csak má-
sodlagos szempont (különb őző  attitűdű  egyének, például önátadó jelle-
műek és vezéregyéniiségtik, igen jól összekapesoáódhatnak egymással 
rejtett interperszonális hálózatban). Hogy néha az attit űd-váltás és az 
abtitűd-uniformizálódás jelensége is felmerül a szoeiametrilai kutatások 
között, az természetes (Vö. p1. W. Grifuitt - R. Veiitch nemrég megje-
lent cikkének témáját (1974) stb.). 

A szociometria tehát arra tanít bennünket, hogy az attbt űdazonos-
ságk feltátiképezése korántsem egyszer ű  feladat. Ha sikerül is egzakt 
módon leírni valamiikor az attitűd-övezeteket, ez a „térkép" feltehetően 
messze nem olyan jellegű  lesz, mint egy nyelvatlasz, ahol a nyelvjárási 
határok nagyjából megvonhatók, hanem egyazon attit űd-övezeten be-
lül niindúntalan az övezetitől eltérő  attitűd-szigeteket fogunk találni. 
Hiába sugároz magából egy adott földrajzi mili ő  sarkaUást bizonyos 
attitűdre, az ilyen módon keletkez ő  attitűdöket egyrészt tarkítja az, 
hogy minden egyén másképpen reagál a környezetre, másrészt az, hogy 
a bevándorlók egész más attit űdöket 'hozhatnak magukkal. Egy-egy 
közösség, egy-egy ipari üzem, egy-egy iskola - külön attit űd-szigetet 
képviselhet, s ugyanígy ia faji, a gazdasági-vagyoni, a társadalmi osztály 
tagozódási stb. övezetek. 

Mint ismeretes Freud ellenz őinek táborában sokan felvetették a 
hipotézist, hátha a Freud által leírt interperszonális kapcsolat-törvények 
csak a XX. század első  évtizedei gazdag bécsi családjaira érvényes. D. 
Priee-Williams (1972) például egészen másfajta miii&ben, laz afrikai 
törzseknél, tanulmányozta a kisgyermek státusát, s vizsgálatainak Igy 
kultúrközi jelege lett. Ugyan ő  felsorolta azokat a (kísérleti kutatásokat 
is, melyekre, mint el őzményre, vizsgálatait építette. Hivatkozik p1. Mar-
garet Mead vizsgálataira, ami •a serdül őkori magatartás (kultúr'aközi 
összehasonlítását vette célba. Említi I. I. Child megfigyeléseit a gyer- 
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mek—esalád kapcso&latról.  Idézi J. Whitig összfogiaJását,  melyek  - 
egy szociológiai iskola kultúrközi eredményeit tárgyalva - számok ad-
nak a gyermekkori tapasztalatok és a íeLn őktkori életstílus közötti (terü-
letenként különböz ő) összefüggésekr ől. Felemlíti Albino ás Thompson 
vizsgálatait ‚arról, hogy milyen magatartás-eltérések keletkeznek a zuluk 
gyerniekeiniél akkor, ha a zuiu csecsem őt - mit az ősi időkben - igen 
korán, durván választják el a szül őtői, illetve iàkkor, ha az a nyugat-
európai szokásnak m'egfeleiő  időben és módon választódik el iaz onyá-
tél. Hivatkozik arra, hogy a ikultúiia'közi egyéniségvizsálatokat leghelye-
sebb projektív tesztekkel végezni, s itt idézi A. Inkeles  és D. J.  Ł vinson  
vizsgálatait, továbbá B. Kaplan kutatásait, valamint G. Bateson és M. 
Mead 'a bali-szigeti népek személyiségjegyeire vonatkozó vizsgálatait. 

Kultúraközi vizsgálatokat Magyarországon Is 1kezdernényezteik szo-
ciológiai oldalról. Varga Károly „Magyar egyetemi hallgatók életfel-
fogása: Nemzetközi összehasonlítás" (1968a) c. munkájában Ch. Morris 
(1964) módszerével végez életeszmény-összehasonlításokat. De egy má-
sik (1968b) munkájában Is utal kultúraközi szociológiai vizsgálatokra 
(idézi például a D. Prioe-Williams által is idézett A. Inkeles - D. J. 
Levizison-féle ikutatásokat, továbbá P. F. Lazarsfe]id „ecological app-
roach" módszerét, s E. K. Scheudh „nemzetek-közötti" összehaisonlítá-
sakkal foglalkozó kötetét.). 

További magyar szociológiai eredmény Szaljai Sándor összefogla-
lása nemzetközi időniérieg-kutatásairól (1966). 

A tömegkommunikáció hatásának kultúrak'özi vonatkozásait érinti 
Daniel Lerner, a Wilbur Shramm (1960) kiadásában megjelent Mass 
communications c. kötet egyik tanulmányának szerz ője. Például 73, 
kormányzattal rendelkez ő  állam közlése alapján megállapította, hogy 
ha 'egy országban naponta jelennek meg hírlapok,  ez a tény (ezek  pél- 
dányszárna) az írni-olvasnibudással .75- ős, a rádiákészüléktulajdonosok 
számával .74.-es és a moziféröhelyek számával .61-es korreláciát mutat. 

Teljesen az attitűdök vizsgálatára épül Harry Detterborn (1971) 
kriimináiszociológiai dolgozata (a fiatalkori b űnözés lélektanilag reve- 
láns determinánsaival kapcsolatban). A fiatalknál egyrészt olyan mu- 
taitákat (kérd őíven szereplő  mondatok itartalmának értékelése) használt, 
melyek az ismeretfelvétel tevékenységéhez való attit űdöt világították 
meg, 'továbbá o1yainckat, melyek az iagresszívitást, a hazudozási haj- 
lamot, a rizikóvállalást, ia saját szociális státusukhoz való viszonyulást, 
a szülői házhoz, továbbá saját „én"-jükhöz, a világnézeti formákhoz, a 
bűnözéshez általánosságban való attit űdöt, s égül a fiatalok saját bűn- 
cselikményéhez való asttit űdjét derítették fel. A szerz ő  a fiatal bűnözők 
egy1koxi nevelőit is flkereste s tőlük bűnözővé vált neveltjeikre vonat- 
kozóan jellemképet kért. Értékes korrelációs összefüggéseket nyert 
végeredményül az egyes faktorok, faktorcsoportok (1 faktor = 1 attit űd) 
bünözéspredestináló vonatkozásairól (el őször bűnözőknél, visszaesőknél). 

Nemcsak az attitűd-vizsgálatra, de iaz  attitűd-váltás  jelenségére  is 
kísérletek készültek. „Tannenbaum - írja Ch. E. Osgood - három fik- 
tív újságťközieményt szerkesztett, amelyekben egy forrás (source, röv. 
S) (a Chicago Tribune, Taft szenátor, munkásvezérek)  ...  egy fogalom- 
mai (concept. röv. C) (absztrakt m űvészet, gyorsított oktatási program) 
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szemben vagy m]ilet•t J&p fel. A forrás-fogalom kombináoi&k az el őze-
tes teszt szerint a  ... halilgatókat egyenlő  mértékben 3 séma szerint 
megosztották  (-I- S+C, +S—C, —S—C stb.), már ami a kezdeti attf-
tüdőt illeti. Ezeknek az eredeti abtitűd-méz'ésekneik az alapján a kong-
ruitás-4orxnuia felhasználásával megjósolták az attitüdváltozás irányát 
és relatív nagyságát mind a forrás, łmiind a fogalom tekintetében. Az 
atUtűd változás igen nagy mértékben szignifikánsain korrelált (.91)" 
/ti. az  ielõre megjósolttaé./ (i. m. 105-106. p.). 

2.4. A szemiotika segítségűlhívása 

2.4.1. Néhány metodikai elv 

A szociológiai attit Ĺídviwgálat gak.ran csak kiscsoportdinamiíkai 
eredetű  attittídöket derít fel, melyek hreak-down-j igen kiesi (pl. az 
attitűd-differenciák 'egyetlen bérházon belül negyfokú variációt rnu-
tatn;a(k). Nékünk olyian attituídöket kell 1keresnüffk, melyek egy-egy pon-
tosan ikõrülhatárcwlhátó területen több személynél azonosak. Ilyen, mint-
egy iiegionálisan jelentkező  attitűdök vTizsgátatánál már nem kell fel-
tétlenül a szociálpszichológiai ni&lszer. Egy kutatópár, I. Krause és 
R. Solie (1973) a  frianela  diákok érték-terét (Werte-Raum) immár Úgy 
vizsgálta, hogy összekapcsolta .a szociológiai módszerit (Charles Morris 
életút vizsgálatát) a psziehoiingvisztikai-szementikai, tehát végs ő  soron 
szemiotikai módszerrel (Cli. E. Osgo(>d „szemantikai ďiďferenciál"-vizs-
gáiatáva:l). Az említett két szerz ő  igen óvatosan fognirnaz (a diákok há-
rom attitűd-aspektusát vizsgálva, az „evaluation", a „potency" és az 
„activi'ty" aspektusolmt), eredményeiket csak el őzetes jellegűëknek 
tartják, de a két módszer párhuzamos alkalmazását, ennek siJkereégét 
teljességgel bizc>nyítottnak érzik. 

Felmerül a kérdés: Miként válasszuk el azokat az attit űdöket, me-
lyek családonként eltér ők egyetlen bérházon belül, azoktól, melyek 
adott területen sokaknál egyformán jeletntkeznetk? Minthogy az attit űd-
struktúra „nem közli önmagát", ennek felderítése unilaberális kommu-
nikáció. (Vö. Bense (1973).) Csak Úgy érdemes a struktúra feliderétésé-
hez hozzáfogni, hogy el őljáróban kizárólag uzon attitűdökre vonatkozó 
adatgyűjtéssel, s ezen adatok feltérképezésével foglalkozunk,  melyek-
ről biztosan tudjuk, hogy nagyobb területsávokon belül azonos formá-
ban jelentkeznek. (Pl. a 1H16nféle divatjelenségek: névdivaÉt, viselke-
dés-divat, tudományos kutatási divat, stb.; az Ún. magatartási beidegz ő-
dések: vendégszerebelt, idegenekkel szembeni gy űlölet stb.; az attitű-
dökre vonatkozó attit űdük: a'ttitűdváitozhatási hajlandóság, ill. merev-
ség stb.) A tára'daiimi makrostruktúra tipológiája olyan összefüggé-
sekre hívhatja fel figyelmünket (vö. Mikes Melánia e füzetben közölt 
dolgozatát), melyek maguk is jó kiindulópontul szolgálhatnak számunkra 
a területi attitűdazonosságokra vonatkozó hipotézisünk kidolgozásában. 
(A hivatkozott dolgozatban szerepl ő  összetevők: a földrajzi adottságok, 
a  kultúra,-,a  társadalmi 'rend  -  olyan szintek, melyekhez adott orszá-
gok (ill. 'területek) lakói legf őképpen tudatosan viszonyulnak; ám e 
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szintektől determinálva  nem ritkán féltudatos,  attitudinális  reagálás-
módok is jelentkeznek az egyes egyiénekél.) Véleményünk szerint a 
szemiotikai megközelítés ugyan nem alkadmas az attitűdstruktúra mm-
don 'részmozzanatának felderítésére, de ez nem is szükséges, ha magunk 
előtt látjuk ia  lényeges  struktúraösszefüggéseket, iajkkor a homályban 
maradt pontok következtetéssel meghatárohaták. 

Lényeges további íkérdés, hogy az attiitüdöket  a szemiotika által  
számontartott jeltípusokhoz (vö. Oh. S. Peirce; R. Jakobson (1972), Th. 
A. Sebeok (1974) stb.) kapcsoltan tárjuk-e fel, sorrarviéve azt, hogy ezek 
szintjén milyen attitűdükre derül fény, vagy, hogy az egyes atit ű kből 
(p1. ia világ megismerhetőségének kérd'&śköréihez kapcsolódó attitűdből 
stb. - a példában említettre nézve v ő . J. M. Lotman, 1973) induljunk-e 
ki, megkeresve ehhez a kultúrszemiotikai tényeket, a jelperforman-
ciális adaboJat? Mindikjét megközelítést cUogadhatánajk ítéljük, s őt, a 
két Iközeiítésmód eredményei kölsönösen ikiegészít,hotik egymást. 
Ugyanakkor helyes a szemiotikai módszerekkel nyert adatokat a szoci-
lógiai módszerrel nyert eredményekkel is egybevetni. 

2.4.2. Néhány, példaként bemutatott adat az attit űdök geográfiájára 

A főleg szignáiszertíen, vagy sziimbóluniszerű  fun&ció-eélziattal hasz-
nált gesztusok sokszor attitűdkifejezók. Waoha Imre utalt a függ őleges 
irányú gesztusok főleg intellektuális, a vízszintesek főleg emocionáUs 
jellegére a beszédkísérő  gesztikuJásnál. Papp Ferenc viszont (1972) sok 
tekintetben  kultúraközi gesztuskülönbségekre utalt az aggteleki idegen-
nyelv—oktatási ikonferencián (japán—magyar szehasonáítás). A tudomá-
nyos kontextus is számos  iattitúldre ivet fényt. (A tudományos újdonság-
gal szembeni attitűd: újdonságérziékenység, újdonságérzéketlenség az 
idézési szokások tükráben; a tudományos óvatosság; a hipotézisalskotási 
merészség til. az  iidevágć  gátlásosság, a tudományos nyelv nagykép űs-
ködéi vonatkozásai - erre nézve vö. Marx György—Pataki Ferenc—
Szépe György—Sylvester András, 1974 - stb.). 

Az is nyilvánvaló, hogy a diáknyelv  ieaiikai-morfológiai anyaga a 
diákok attitűdjeiire, s összehasonlító diáknyelvkutatás esetén a diákok 
területenként eltér ő  attit Ĺidjeire utal. (A tárnára vonatkozóan v ő . kg-
újabbban Tancsik Mária érdekes hírlapi cikkét!) A diáiknyelv, s  a benne 
revelálódó attitűdhalmaz, arra tanít bennünket, hogy a területi atti-
tűdvizsgálatot gyakran (talán kezdetben mindig) egyes társadalmi ré-
tegek, vagy generációs együttesek attitűdjeire bontva kell vizsgálni, 
nem beszélve a nemenkénti attit űdvizsgálati közelítésről. 

Mi,  adatszerűen,  elsősorban ia  névadásban revelálódó attitűd jelen-
ségekkel foglalkoztunk. Ha a névkutatást önmagáért folytatjuk - ez 
névlkutatás; de ha az attit űdök felderítésénél alkalmazunk névadatokat, 
ez esetben a név, a névadási szokás - szignál adott attit űd jelenlétére 
vonatkozóan (miként a füst a t űz szignálja a sebeoki példa szerint - 
mellyel a szignál mibenlétiét magyarázza). Történeti vonatkozásban név-
adási attitűdökkel Magyarországon főleg Hajdu Mihály (1970) foglal- 
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kozott  a keresztnevek szintjén. Megóiiapította, hogy 1770-1970 között 
a „4Lęgtöbb név ugyan a városokban jelent meg el őször, ia ďaávakben 
valamilyen kány szerint terjedt tovább. A nyelvájítési nevek (Dénes, 
Elemér, Géza stb.) általában nyugatról ikeletre, a XIX. század második 
telének új nevei (Lbolya, Irén, Irma stb.) többségükben keletr ől nyu-
gatra, a róniai katolikus egyházi nevek (Alajos, Ignác; Emereneiia stb.) 
zömmel északon jelentek meg el őször." (9. p.) Sokszor nincs névterje-
désről szó. Miikesy Sándor (1968) a Neitus, Nétus keresztnévvel kaposo-
latban jerzi, hogy használata nem terjedt túl a rozsnyói egyhzmegyén. 
Az „Aránylag fiatal egyházmegyének f őtemploma számára Scitovszky 
János Rómáitól ereklyét kért. XVI. Gergely 1835-ben Szent Nétus-nak 
1819. iebruár 22-Én talált tetemét ás a hozzá tartozó vérampuilát ado-
mányozta ia püspöknek." (406. p.). E név használata tehát tiszteleti ala-
pon történő  névválasztási attitüdre utal, de csak helyt jelleg ű  az adott 
névre nézve. ördög Ferenc jegyzi meg e névválasztási attit űddel kap-
csolatban: „amilyen célravezető  a korábbi idők keresztnévanyagának 
vizsgálatában a tisztelettörténeti ...  szempont érvényesítése, Oly kevés 
eredmény érhető  el velük a mai névállomány banulniányozásában" 
(ördög, 1973, 58. p.). A legújabbkori keresztnévadási divatattit űdökkel 
e sorok "ja sokat foglalkozott. Vizsgáltuk az angliai és a budapesti 
férii keresztnévdivat változásának különbségeit (1969). A budapesti vá-
roscentrum ás a poremkerütlebek közötti keresztnévdivabkülönbségeket 
(1974). Ez utóbbi témakörben megállapítottuk, hogy új névdivatihuilám 
elsősorban a belső  kerületekből indul ki (pl. a Krisztfna n ői név divatja). 
A belső  kerületekben divatossá vált nevek a peeenkerületek lakosai 
között gyakran magasabb divatmaximumokat érnek el pJ. Katalin, Mó-
niika). A régi tömegnevek a peremkerületekben éhiek tovább. Hajdu 
megállapítja, hogy a tömegniévesöklkenési tendeneta - ami évszázado-
kon át tartott - „le]iaault,  s Újra terheltebbek kezdenek lenni a név-
sorrendek iélén álló nevek" (i.m. 7. p.). Hogy milyen attitűd áll e jelen-
ség mögött, nem tudhatjuk. A bels ő  kerületekben több a ritka, egyedi 
érfinév, a külső  kerületekben viszont több az ugyanilyen n ői név. 

A nemzeti érzéssel valahogy kapcsolatban álló (etimológialiag finnugor, 
történelmileg magyar vonatkozású, p1. Attila) nevek a peremkerületek-
ben gyakoribbak, a kozmopolita nevek a o itruniban. Másutt réniutat-
twiik arra, hogy a vidék milyen gondosan (jóllehet fáziseltolódással) 
követi a fővárosi névdivatot. E megállapításunkat bírálta ördög (1973, 
58. p.): „Azt hiszem, az ismert természetes folyamat ielgyorsulásának 
vagyunk tanúi: a törnegtájékozbató eszközök széles kör ű  elterjedése 
nemcsak a napi események azonnali világgá kiáltását végzi cl, hanem 
a magyar ás nem magyar m űvészek, énekesek, politikusok stb. nevét 
is nap mint nap Óhatatlanul terjesztik, aminek következtébee a hagyo-
mányos keresztnevek falun Is egyre gyorsabb irranrban vonulnak visz-
sza." - Szerintünk csak részben lehet elfogadni ördög tömegtájékoz-
tatási hatásra alapozott magyarázatát, - e „drótnélküli hatás" mellett 
kétségtelen tény a személyes kapcsolatok csatornáján át közvetít ődő  
névdivat is; persze nem közvetlenül a f ővárosi személyes kapcsolat hat 
egy-egy faluban, hanem a főváros hat a vidéki város lakóira, azok a 
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nagyközségek  lakóira s Így halad a hatás az egyre (kisebb települések 
lakói felé - elsésorban az értelmiség áll egymással olyan személyi 
kapcsolatban, melyn'e!k csatornái a divatot terjeszthetbk. A falura ható 
névdivathatás (s talán egyéb divathatás Is) egy közvetlen tömeg)kom-
munikációs hatás és egy közvetett személyes divat átadási hatás kon-
taminációjának tekinthető . 

2.4.3. A végső  cél 

A regionális attitűdstruktúra-vizsgálat persze maga sem lehet  ön-
cél. A végső  cél annak felderítése lehetne, hogy bizonyos összetettség ű , 
rácsszerkezetű  attitűdstruktúrák az emberi közérzettel milyen korrelá-
cióban vannak. (Az elvándorlások p1. jelzik ka ,z adott terület attitűd-
struktúrájával szembeni elégedetlenséget.). E fontos kérdésre azon-
ban csak az attit űdstruktúrák alapos jés korrekt feltárása után vála-
szolhatunk, ill. válaszolhatnak majd a nevezett korreláció megállapí-
tása terén nálunk hivatottabb sza'k&t ők. Segédletet, attit űdvizsgálati 
nyersanyagot - s iez sem lebecsülendő  lehetőség - azonban mi Is ad-
hatunk e végs ő  cél eléréséhez. 
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1-9. Vo. 

REZIME 

SEMIOTIČKI PRISTUP REGIONALNIM C)DSTUPANJIMA  
U STRUKTURI STAVOVA 

U ovom raclu autor daje definiciju sta'va (attitude) i njegove strukture 
kao kategorije socijalne psihologije, a zatim daje pregied radova u kojim 
se pokušavalo opisati strukture stavova. On Se zalaže za semioti čki pristup 
u analizi strukture stavova i kao pogodna podru čja za takva istraživanja 
navodi đački govoc i odabiranje imena za decu ad strane roditelja. 
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SUMMARY 

SBMIOTIC APPROACH IN INVESTIGATING REGIONAL DIFFERENCES 
IN ATTITUDE STRUCTURES  

ln this •pap8r dhe author has defined the attitude and its structure in 
teznis of social psycholQgy and  has  sumrned up the results of the descriptions  
ď  the attitude structures given so far. He is  pleading for  a  semiotJc approaeh 

to the analysis of (the attitue struotures and  is  suggesting investigatioiis iii 
the speech of pupiis and the parents'name-giving to their children as con-
venient research fields in this respect.  
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Kaszás József 

A RAGOS És NÉVUTÓS  
FJLDRAJZI  NEVEK  
KÉRDÉSÉHEZ  

A magyar helynérvlkutatás régóta számontartja a földrajzi nevek 
vá1tozásánk azt a módját, amelynek során valamely ragos névala)kot 
egy átvevő  más nyev nominatívuzi alaként éatékelve beépít öonia-
gába, majd ugyanilyen formában visszakölesönzi a név eredetijét  tneg-
alkotó nyelvbe, ielben aztán a ragos alak ugyanosak nemiinativus-
ként él tovább. Az irodalom az e csoportba tartozó helynéviköksönzé-
seket az Isztambul-, ill. 'a Malomba-típusú vválrtozáso&  alatt tárgyalja 
(vö.  Szabó T. Attila:  MNy. XXX,  166, XXXV, 112, XXXVII, 122, MN Ţj. 
VII, 3 -  21). Előfordul, hogy küiö,né1e okok ilcözrej:átszása, kiderfthe-
tetlen tényezők akadályozó hatása folytán a jelenség nem játszódik le 
teljesen, hogy iaz idegen nyelvbe átvett határozóragos forma vissza'köl-
csönzése nem itõrténik meg. Nemrégiiben Kniezsa István nyomán  (Vö. 
MNy. XXXII, 317) magam Is rámutathattam, hogy a Lendva  melletti 
Csente vagy  Csenatevölgy  községnek szlóvén nyelvi  Čentiba  neve a ma-
gyer Csentibe helyhatározóragos alak átvételével ke]etkezett ( ,vő . Kaszás 
József,  Csentevölgy földrajzi nevei: HĽ[IK.  8.  sz.  74).  MIvel  a  teIepU1&-
niév középkori adatai -ba nélküliek (1381:  Chentewlg,  1410:  Chente-
welge, 1420: Chenteuelg, 1524: Alsochenthe, Fsewcheri.the - azaz Csen-
tevölgy és Alsócsente, Fels őcsente, vö. Csánki 111, 42),  megyaaázatra  
csupán a 'magyar e > szlovén a  hanghelyettesítés szoruL Ez azonban 
nem komoly nehézség, hiszen a vidék nyelvjárásában az inessivuai -be 
zag magánhangzója egészen nyílt, t. legalsó nyelváUású hang, s mint 
ilyen, a homorgán képzésű  illabiális a-hoz hasonló akusztikai hatású. 

Az legyre gyarapodó magyar îökbajzinév9gy űjteményekbő1 az Is 
kiderül, hogy ragos földrajzi nevek nemcsak településnévként fordul-
nak 'elő , hanem azoknál sokkal gyakrabban tűnnek fel batárnévként. 
Benk ő  Loránd  (MNyTK. 74. sz. 41) azErdély-szerbe el őforduló határo-
zóragos magyar helyneveket magyar fejleményeknek tartja ugyan, de 
fölibeszi, hogy e neveknek a mondatból való kiszakadás utáni meg śho-
nosodásában ott esetleg román hatást kereshetünk. \A románban ugyanIs 
Igen gyakoriak a La gat  ‚a gátnál', La kruce  ‚a keresztnél', La portă  ‚a 
kapunál' típusú névszerkezetek. Benk ő  •a nyárádmentei magyar név-
anyagból csak a -nál  ragosokra idéz több példát: Cigányoknál, Csere fák-
nál, Kerektáblánál, Kőhídnál, Vackór fáknál,  (uo.); az egyéb helyhatá-
rozóragokra mindössze két elhomályosult névalakot emllt: Kölesasszon 
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(<Kölesaszón,  ugyanis 1834-ben még  K őles  aszó oldalon:  uo. 45), 
Vfzélbe  (1647: Vizeiben:  uo. 42; <Víz  +  elv ‚valamin túl fekvő  rész', 
vö. TESz. 1, 757). A névtípust az ún.  laza szerkezet ű  ás a névutós ne-
vekkel együtt b ővebb vizsgálatban  Inezefi  Géza részesítette (MNy. 
LXIII, 69-9), Ő  több magyar És külföldi gyűjtemény tanulmányo-
zása után arra & következtetésre jutott, hogy „a típus általános termé-
szet: minden nyelvben kialakulhatott mint a föld természetes megne-
vezési foeinája. Ezért román hatásnak nem a típust, hanem a típusnak 
erdélyi nägyöbb magterhelését" tartja, ugyanis „a sok román analógia 
elősegítette nagyobb számú ilyen név keletkezését" (uo. 69). A Nyárád-
mentén kívül & Rétközből És Ipolyszakállosról említ példákat:  Hłdnál, 
Júkutnál, Pénzesútnái,  Széknél  (vö.  Kiss Lajos, Régi Rétköz. Bp. 1960. 
223, 227, 230), illet őleg  Hăjósmdloinnä, Öregmů iomn, Särkänijiuknä 
(vö.  Urbán Hermina, Az ipolyszakállosi nyelvjárás hangtani sajátságai: 
Studenský vetecký sbornik 1, 100). Megemlíteni, hogy a Zala megyér ől 
készült hatalmas fő idrajzinév-gyűjteményben is előfordulnak elszórtan 
ragos nevek: Budába, Kutyába  (Surd; ZmFn. 617), Bügbe (Nemesszent-
andrás; uo. 169),  Partoba  (Csonkahegyhát; uo. 143), Komáromba (horvát 
nyelvi név, hivatalosan: Komáromi duuiő;  Molnári; uo. 500), Temet ő-elej-
be (Pusztamagyaród; uo. 406);  Sárdi  szélén (hivatalos név, Resznek; uo. 
333),  Tanácsná (Becsehely; uo. 479), A  tégiagjárnáZ 	horvátul  Na  cig- 
leni  (Tótszentmárton; uo. 492),  Szentkeresztnél  (hivatalos) 	horvátul 
Prëszvëtëmkrizso (Tétszerdahely; uo.  495), Sz őlő  gyepüre  (hivatalos név, 
Garabonc; uo. 531). Az é típusba tartozó nevek számát gyarapítja még 
egy községnévi adat:  Petrivente  egyik összetevőjének horvát neve no-
minativusban Petriba, prepoziciós alakjai pedig Na  Petribé, Sz. Petribe,  
Na  Petribo (uo. 483). 

A bemutatott nevek - a rétköziek kivételével - olyan vidékekr ől 
valók, ahol a magyar lakosság mellett más nyelven beszél ő  nemzetisé-
giek is élnek. A rétközi példákat azonban - úgy látszik - figyelmen 
kívül kell hagynunk, mert a vidék névkincsének ismer ője kételkedik 
meglétükben, illetőleg azt gyanítja, hogy történeti forrásokból vagy a 
mesterséges névadás közrem űködése révén kerültek Kiss Lajos gyűjte-
ményébe (vö.  Mez ő  András:  MNy. LXIV, 51—.6). Igy aztán Benk ő  ás 
Inezefi  megállapítását a következ őképpen általánosíthatjuk: ragos föld-
rajzi névi alakulatoknak a mondatból való kiszakadása és nominativus 
nélküli ragozási rendszerük létrejötte els ősorban vegyeslakosságú vidé-
keken történhetett meg, azokon a helyeken, ahol a környékbeli idegen 
nyelvű  lakosság prepoziciós neveinek hatására merevedtek meg ragos 
formában a magyar földrajzi nevek is. (A megítélésökr ől szóló vitához 
vö. HITK. 8. sz. 78). 

Lendva  város ás a környékbeli 17 többnyire magyarlakta falu föld-
rajzi nevei között számos magyar és szlovén ragos ás névutós alakulat 
található. A magyar és délszláv lakosság több évszázados nyelvi érint-
kezéséről nemcsak a településnevek tanúskodnak, hanem e ragos és 
névutós, a magyarban csak idegen hatásra meggyökerezett határrész-
nevek is. E falunevek: között 'van olyan, amelyik szláv eredet ű  (Pl. 
Dobronak, Zsitkóc stb.), amely a szlovénban is a magyarból való (p1. 
Alsó- és Felsőlakos,  Dánuta  stb.), továbbá amely az azonos szemlélet 
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alapj  án mindkét nyelvben nagyi ából egyszerre, párhuzamos módon ke- 
letkezhetett (p1. Hármasmalom 	Trimlini, Göntérháza ' Genterovci, 
Gyertyános 	Gaberje  stb.). A határrésznevek típusai a falunevekénél 
sokkal változatosabbak, gazdagabbak. 

Alább a típusok bemutatásában - alapszempositnak a magyar név 
formáját tekintve - mindenekel őtt a két nyelv egymás ŕa hatásának 
a földrajzi nevekben való megnyilvánulását, ennek módjait igyekszem 
sorra venni. 

I. MAGYAR NÉVADÁS 

Ebbe a csoportba azokat a földrajzi neveket sorolom,, amelyeket 
magyar anyanyelvű  adatközlőimtől hallottam, s amelyeknek jelenlegi 
formája bizonyíthatóan magyar névadás során jött létre. A csoporton 
belül szükségesnek látszik a ragos és névutós nevek alcsoportjának el-
különítése, mert ugyan keletkezésük módja (egyformán a hol?, esetleg 
hová? kérdésre felel ő  mondatokból szakadtak ki) és funkciójuk szerint 
(egyformán a hol?, illetőleg hová? kérdésre felelnek) igen közeli a ro-
konságuk, alaktanilag azonban lényeges különbség van közöttük. 

A) RAGOS NEVEK 

A szlovénban ismeretlen magyar ragos nevek: a)  Innesivusi ala-
kok: Közbe  (Dobronak), út, utca, másként a Lipót körút és a Nagy ,  
körút nevet is viseli. - Uccábo (uo.), szántó. - Két további példában 
a szlovén lakosság a párhuzamosan is élő  nomiriattivusi formát vette 
át a magyar nyelvből:  Biikköbe  (Csente), a  szlovénok  a  magyarból  
való Bükk formát használják;  Kóti-közbe (Kapca), a szlovén név a ma-
gyarból átvett  Kóti-köz. - b) Helyhatározót kifejező  dativusi alak: 
Köznek (Hídvég), utca, kett ős használatban előfordul Köz nominativusi 
formában is. A -nek ragos alak hol? és merre?, hová? kérdésre felel. - 
c)  Adessivusi alakok:  Ällomásná  (Hosszúfalu), tér;  Copek körösztyinâ 
(Kapca), szántó;  Csikos-tóná,  szántó,  Föcskendiiháznă,  tér (Csente); 
Harangnâ,  tér (Zsitkóc), a helyet magyar - szlovén párhuzamos név-
adásban keletkezett  Kátunáná - Pri kapeli  formában Is ismerik; Ha-
ranglábnă ,  tér (Pince), magyar lakosság használja a más névadó vo-
nás alapján alkotott  Iörösztná  ragos nevet is;  Malomná,  szántó (Dobro-
nak), más névadó alapján  Pandur kemëncije  a neve; Ritás kapuná, 
szántó (Kámaháza). - Egy további ragos név •a szlovénban ragtalanul 
szerepel;  Szijfán& 	Sijfczj  (Csente), egy esetben pedig a szlovén 
nyelvben a magyartól eltér ő  tájszemlélet alapján önállóan adtak nevet: 
Szélös utná  (ismerik  Szélösuti-táblo  formában is (-'- Petikfske njive 
(tkp. ‚petesházi mez ők'). 

A szlovénba változatlan formában átvett magyar ragos nevek 
(csak adessivusi alakok fordulnak el ő):  Bakterházn ćz,  szántó (Lendva): 
Csárdáná,  tér (Göntérháza); Föcskendüházn čz,  tér (Dobronak), ismerik 
a más névadó alapján keletkezett  Kórházn ćz  néven Is; Grcsa-háznă , 
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szántó (Lendva); Gyurku-házn Ł ,  kert (Kapca);  RarangnĆz,  kert (Lendva), 
m's névadó nyomán  Szërtárnă  a neve;  Háromtőfákn ćz,  szántó (Lendva); 
Huszár-háznćz,  szántó (Kapca);  Kápunánćz,  szántó (Csente);  Kápu-
náná,  tér (Kót); Kápunáná,  tér  (Völgyifalu); Kepik-házikn ă,  tér (Petes-
háza); Kerti-szől.ünâ,  szántó,  Kishidnâ,  szántó (Csente);  Kodbá-
jik-házikn ćz,  szántó (Kót); Korháznă,  tér (Dobronak); Malomn ćz,  szántó 
(Csente);  Malomn ćz,  szántó (Göntérháza); Mekán ćt,  szántó (Kót), 
másként  Mëkaji -főd a neve;  Mëkaji-csárdánit, Mëkaji-kocsmán ćz (uo.); 
Ritkásná,  szántó (Völgyifalu); Sipos uttyán ă ,  szántó (Petesháza) más-
ként  Sipos-ut  vagy  Sipos-uti-táblo; Szërtárnâ,  kert,  Verebl ői hidnö,  
szántó (Lendva). 

3. Csak a szlovén adatközl ők nyelvében él ő  magyar keletkezés ű  
ragos nevek. Az idesorolandó névpárokban a magyar nyelvi alanyeset-
beli formával szemben a sziovánban magyar határozóragos alakokat 
találunk. Ezek keletkezésére több magyarázat Is lehetséges. Az látszik 
legkézenfekvőbbnek, ha föltesszük, hogy e ragos formák régebben a 
magyar névkincsben Is megvoltak, s még akkor kerültek át a szlovén-
ba, míg a magyarban a mondatból kiszakadt alakzatok továbbfejl ődtek, 
létrejött nominativusi zártságuk. A másik lehetőség az, hogy a beszéd-
helyzetben leggyakoribb magyar nyelvi alakot, a hol? és hová? kér-
désre felelő  névformákat vették át (hiszen az érdekl ődő  a legtöbbször 
azt a kérdést teszi fel, hogy beszédtársa hová megy, és hol van a föld-
je), s a magyarban megkövesedett állapotban nem is éltek e ragos ne-
vek. Végül nem kevés az esélye annak a magyarázatnak sem, hagy ese-
tenként a 'kétnyelvű  szlovén lakosság a• saját prepozíciós nevét adta 
vissza a magyar nyelvi ragos formával. E magyarázatok azonban csak 
lehetőségek, hipotézisek, s a megfelel ő  források hiánya miatt kevés 
reményünk van arra, hogy minden névpár keletkezést őrténetét kiderít-
sük, a magyar és sziován név mai oppozícióját megmagyarázzuk. Az e 
csoportba tartozó nevek a következ ők:  Cigan hazokna  (m =a magyar-
ban:  Cigán-kert,  Cigán  telep;  Dobronak), Döktemetüna  (m:  Dökteme-
tüji-fődek, -táblo; Lendva), H&rängna  (m: Harangi-táblo;  Kapca),  Lend-
vá vizna  (m:  Lëndva-viz-mezzü;  Hosszúfalu), a Szlovén adatközl ők hasz-
nálják az értelmileg megfelel ő  Pri Lëdavi,  azaz a ‚a Lendva folyónál' 
nevet Is;  Mâjorna  (m:  Majjori-főd;  Łendva), Pustâhazna  (m: Pusztaház-
Kapca),  Sent Janosna  (m: Szent János-i-f őd;  Dobronak), Vásutna  (m: 
Vasuti-f ődek; Petesháza) a szlovénban él az értelmileg párhuzamos  Pri 
železnici  névforma Is. 

B) NÉVUTÓS NEVEK 

A magyar névadásban keletkezett névutós földrajzi neveknek ugya-
azokat az alaptípusait különíthetjük el, mint amelyeket megállapít-
hattunk a ragos nevek csoportjában. A névutós neveket azonban meg-
különbözteti a ragosaktól az, hogy többségüknek két alapváltozata fi-
gyelhető  meg: a névutós forma mellett, s őt sokszor azzal egyenérték űen 
a lakosság h ăsonló nagyságú rétegének nyelvhasználatában megvan a 
névnek a nominativusi (általában minősítő  vagy jelölt és jelöletlen bir- 
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tokos  jelzős szerkezetű) alakja is, álletóleg a névutós szerkezet mellett 
előfordul a névutó nélküli aáaptagnak az el őbbivel egyenértékű  hatá-
rozóragos változata is. Példáiim nagyobb része az els őként említett cso-
portba tartozik. 

A Szlovénban  ismertien  magyar névutós nevek: a) A második-
ként említett jelzős szerkezetű  változatot a szlovének is használják: 
Domb alatt 	Domb aha  (Csente), Kéd-börü  között 	Két -börü- 
köz  (uo.),  Két  ut  között 	Két -ut-köz  (uo.), Kóti-erdü  mellett 	Kó.ti- 
erdü-mellik (Kapca). -  b) A szlovén adatközlők egyik névváltozatot 
sem ismerik: Rétek alatt  '  Rétek aha  (Kámaháza),  Visz között 
Visz-köz (Csente). 

A szlovénba változatlan formában átvett magyar névutós nevek: 
a) Jelzős szerkezetű  változat nélkül: Bükk alatt (Csente),  Tófelü  
(értsd: Tó felé - út Kátban). -  b) Jelzős szerkezetű  változattal: Csór 
alatt 	Csór  alla (Völgyifalu),  Két  ut  között 	Két  ut  köze  (uo.). -  c) 
Ragos névváltozattal: Ritás mellett 	Ritásná (Völgyifalu). - A szlovén 
adatközl ők a bemutatott valamennyi névváltozatot ismerték. 

Csak a szlovén adat közlök nyelvében él ő  magyar  keletkezésíl  
névutós nevek. Ebbe a típusba gyűjteményemből mindössze három pél-
dát sorolhatunk. A csentevölgyi magyar Csór aha névvel szemben a 
szlovén adatközlők a névutós  Čór &Mt alanyeseti formát használják, sőt 
ez megmarad a pTepozíciós ialãk<>Idban ii.s:  v  Čór dl&t,  na  Čór âlât, iz 

Cór álát. Ugyanez érvényes a (két lendvai névpária is: magyar Kerti sz ő-
lők aha 	szlovén Kerti  sőlők âl&t,  magyar  Postaut-vasut-közi -fődek  

szlovén  Poštăut vâšut  között. 
Utoljára hagytam négy nevet, amelyet egyik fenntebb említett ka-

tegóriába sem sikerült beilleszteni. Az egyik dobronaki szántó neve 
puszta névutóból áll: Zátal  (azaz: ‚által'). Ennek a névutónak fdldrajzi 
névvé válása más vidékeken sem iritka. Benk ő  a Nyárádmentéről több 
Által  - népnyelvi  Ătól  helynevet közöl (MNyTK. 74. sz. 22), amelyek 
közül azonban az egyik teljesebb határozós szerkezetb ől vonódott el, 
1602-ben ugy'aois az Által járóban környezettel fordul el ő. Uţgya ő  az 
által-t ‚hegyoldal alsó része' jelentéssel már 'a térszírforrnanevck között 
tárgyalja uo.). Területem szomszédságában is gyakori földrajzi név: a 
Zala megye földrajzi nevei hatalmas gy űjteményben 15 puszta Által 
helynevet számoltam össze. Három névnek az irányhármasságot kifejez ő  
alakjaibar a merev nominativusi jelz ős szerkezet fellazulását figyel-
hetjük meg. Az alábbi kis téblázaton jól szemlélhet ő  a fellazulás külön-
böző  foka: az els ő  esetben a hol és honnan kérdésre határozóragos alak-
kal, a hová-ra névutós szerkezettel felelnek, a másodikban már névutós 

hol? 	 hová? 	 honnan? 

Hëtyföl  (Pince 	Hét  yföli&e 	Hëtyföli 	Hëtvföhibu 
Temetü  föle  (Völgyiifalu) Temetii  fölött 	Temetü föli 	Teinetü fölibü 

Ardován-mehhik  (Pince)  Ardová'n  mellett  Ardován  melli 	Ardován mehlü  
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a válasz a hol-ra Is, végül a harmadikban mind a három kérdésre a tél-
jesen fellazult névutós formát hallottam: 

A három név sorsa a szlovénban sem egyöntetű. A  Temetíl föle  
nevet a szlovénok Is átvették. A pincei  Hëtyföl  és  Ardován-meUik  ne-
vet viszont nem ismerik, hanem az utúbbival jelölt földterületet a saját 
névadásukban alkotott  Pri  benti ‚a töltésnél' ős  Pri nasipo ‚ua.', sőt hi-
vatalosan .a  Pri Ledavi ‚ a Lendva folyó mellett' névvel illetik. A magyar 
nevek jelzős szerkezetének fö]ilazulása ismét azt bizonyítja, hogy a 
nyelvben (de az élet más területein ás) lev ő  kategóriák között nincs 
mindig merev határ, hanem a közöttük lev ő  távolságot az átmeneti, 
még formálódóban levő  példák. tömege tölti ki. 

II. SZLOVÉN  NÉVADAS  

Ebbe a csoportba azokat a földraj żi neveket sorolom, amelyeket 
szlovén anyanyelvű  adatközlőimtől hallottam, s amelyeknek mai for-
mája bizonyíthatóan szlovén népi névadás során keletkezett. A csopor-
ton belül két típus elválasztása szükséges: az els ő , kisebb csoportba az 
olyan objektumokra vonatkozó elnevezések tartoznak, amelyeknek nincs 
külön magyar nevük, a másodikba pedig olyanok, amelyekre van 
ugyan a magyarban is név, de ezek ia szlovéntól eltér ő  szemlélet, más 
névadó nyomán jöttek létre. Míg tehát az els ő  típusban egyszeres szlo-
vén, a másodikban lkett5s, magyar—szlovén névadással van dolgunk. 
(A kett ős névadás megjelölést a két nyelvben történ ő , egymástól füg-
getlen elnevezésre használom, vö. Kniezsa  István,  Keletinagyarorszá'g 
helynevei: Magyarok ős románok. Szerk.: Deér  József és  Gáldi  László,  
Bp. 1943. 1, 111-313. passini.) 

Egyszeres szlovén névadás ( valamennyi példát a Petesházához 
tartozó Benice nevű  településen jegyeztem föl):  Pri ribniku  ‚a halas-
tónál',  Pri domu  ‚a háznál, otthonnál, lakóhelynél'; Pri šumi  ‚az erdő-
nél',  Njive pri nasipu  ‚szánták a töltésnél',  Dúga  ‚hosszú kiterjedésű  
szántó',  Pésëk ‚homekos föld',  Potkova  ‚patkó alakú terület',  Šafaričeva 
‚šafarič  család földje'. 

Kettős szlovén—'magyar névadás ( a szlovén név prepozíciós): 
Pri  benti,  Pri nasipo  ‚a töltésnél' 	Ardován-mellik (Prince), Blizu hi  
‚a házak közelében' 	Csiku-legelü, - rét  (uo.), Pri  gumi ‚az erdőnél' 

Pataka (uo.), Pri domu ‚ia  háznál' 	Telek  (uo.), Pri cesti križ  ‚kereszt 
az útnál' 	Fejjér-kép (Gyertyános), K  Müri  na  njivi  ‚a Muránál levő  
földön' 	Dombi  -táblo (uo.),  Most na Bukóvnici ‚ híd ia Bokonicán' 
Asu -patak  higgya, Naty  híd (Dobronak), Križ pri kova ču  ‚kereszt a ko- 
vácsműhelynél' 	Vörös-kép  (Zsitkóc), Cesta protiv šumi  ‚út az erdő  
felé  -'Ucca-vég  (uo.), Pot prema karauli,  út a laiktainzához' 	Legye - 
lüji ut (uo.), Pot proti karauli  ‚út a laktanyához' 	Paragi ut, Zsidu ut( 
(Kámaháza), Potok pri granici  ‚patak a határnál' 	Bëda-móna B. mal- 
ma'  (uo.), Pri karauli  ‚a laktanyánál' 	Szunyo  g-rét  (uo.), Pri hiši  ‚a 
háznál' 	Képi-düllü (uo.), Pri Lëdavi  ‚a Lendva folyónál' 	Ginya-köz, 
köze (Hosszúfalu),  Njive pri čreănjah  ‚földek a cseresznyésnél' '-'  Tó-part, 

86 



T6-paŤt-táblo (Peteshăza),  Na  ta starëm  ‚ott a  régin'  (ti. a Mura régi 
folyásánál)' Mura-pdrtł-táb10 (uo.), Pri detelicah  ‚a  heréseknél! - 
Kendörös (uo.),  Na  ta nouvëm  ‚ott az Újon (ti. a Mura Új folyásánál)'  
- Csiku-legelii,. Csiku-legelüji-táblo (uo.), Preci hiJah  ‚a házak előtt'  : 
Cige (uo.). 

IlL  PÁRHUZAMOS NÉVADÁS  

Lendva  ás vidéke földrajzi neveit elemz ő  Párhuzamos és többszörös 
névadás  Alsólendva  és környéke földrajzi neveiben cím ű  Irásomban  
bővebben szólok a párhuzamos  helynévadásról.  Itt csupán annyit jegy-
zek meg, hogy tulajdonképpen ez Is kett ős névadás, azonban attól annyi-
ban különbözik, hogy az ugyanazon  objektumra  vonatkozó magyar és 
szlovén nevek egyazon szemlélet alapján, nagyjából egyidőben keletkez-
tek, vagyis értelmi megfelelés van közöttük  (vö. Kniezsa Istv đn,  A pár-
huzamos helynévadás. Egy fejezet a településtörténet  módszertanából. 
Bp.,  1944.  passim.).  A ragos és névutós helynevek csoportjában a p ár-
huzamos névadásnak két fontosabb típusa különíthet ő  el. Az egyik tí-
pusban a szlovén prepozíciós névnek a magyarban határozóragos név-
forma felel meg, a másikban pedig a  prepozlolós  névalakkal szemben 
a  magyarban  nominativusi forma áll. A második  típusnak  az  elsőnél 
jóval nagyobb a megterheltsége. 

Magyar határozóragos név  -  szlovén  prepoziclós  név  oppoziclója: 
Kápunán€ 	Pri kapell (Zsitkóc), Kutnlz 	Pri zdencż  (Kapca),  Muránlz 

Pri Müri (uo.), Váguhidn& -w Pri klavnici (Dobronak).  
Magyar nominativusi név  -  szlovén , prepoziciós  név  oppoz żciója: 

Bokonica hid 	Most na  Bukóvnici  ‚híd a  Bokonioán (Radamos), Ka- 
lapincsai Md 	Na  Kalapindž(  most ‚híd a  Kalapincsán' (Gyertyánps), 
Kámoházi ut ' Pot  v  Kamofci  ‚Út  Káznabázára' (Radamos)  Is-Mura  

Od Müre rukav  ‚a Mura holtága' (Gyertyános),  Kolonijai ut  v.,  Majjori 
ut 	Cesta  v  Kolonijo  ‚a kolóniába vivő  Út'  (Petesháza) Lëndva-viz- 
mezzü 	Pri Lëdavi  ‚a  Lendva  folyónál'  (Hosszúfalu),  Majori híd 
Most  pri Marofi  ‚híd a majornál' (Gyertyános),  Majjori-tábló 	Na  
Marof  ‚a  majornál/ban' (uo.).  Nagy-ájási MCI 	Most na  Ldavi  ‚híd 
a Lendva  folyón' (Csente)  Norsics-házi-köröszt - Križ pri Nor-
šiču ‚NorsiČ  háznál levő  kereszt'  (Radamos), Palinai ut ~ Pot prema 
maloj Polani  ‚Út  Kispalina  felé' (Kapca), Patak-szëri böril Bru  na  
potoki  ‚bürü a patakon'  (Dobronak), Postauti Ginya Mci  Most na Gin$ 
‚híd a  Ginyán' (Radanios; a szlovén adatközl ők ismerik a magyar  Ginya 
MCI  nevet is),  Radamosi ut Pot  v  Radmožance ‚Radaniosba  viv ő  út'  
(Kániaháza), Rétiárok  Na  koncu jarek, grabe  ‚valaminek a végén 
levő  árok' (Hídvég), Szentháromsági-fordulat  ~ Pod Svëtov Trojicov  
‚a szentháromsági kápolna alatt  (Lendva), Szërdaheli: ut ~ Pot za 
Mursko Sredi. če ‚Muraszerdahelyre vív ő  út'  (uo.), Temeteji-táblo 
Zemlja pri  Cintori ‚föld a temet őnél' (Hídvég),  Temetüji-táblo 	Pri 
Britofu njiva  ‚föld a temet őnél'  (Radamos), Temetü ucca 	Cesta prema 
Pokopališču  ‚Út a temető  felé' (Hosszúfalu),  Temetü ut 	Pot prema 
Poko'pališču  ‚Út a temető  felé'  (Radamos), Topolafa 	Pri topolĺ  ‚a  to- 
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polyá'ná'l'  (Kapca), Ujj-ásási híd  '  Most na  Kobiiskein potoku  ‚híd a  
Kebele pa'takon'  (Hosszúfalu),  Váguhidi-j őd Pri klavnici  ‚a vágóhíd-
nál'  (Lendva), Vasuti-f ődek - Pri železnici  ‚a vasútnál'  (Petesháza;  a 
szlovén  adaijközlök  ismerik a magyarból való  Vâšutna  nevet is). 

Fej  tegetéseimet ia  következőkkel zárom: Bár anyaggyűjtésem során 
a vidék teljes magyar és  sz1ován—horvát  névanyagát  igyekeztem föl-
tárni, 'azt azonban alig remélhetem, hogy  törekvéseniet  minden tekin-
tetben sikerült teljesíteni.  Különösen  sok új adatot várhatnánk egy szlo-
vén anyanyelvű  és névtani előképzettség ű  kutató  gyűjtőmun:kájától,  
s hiszem, hogy ebben a gyűjteményben a  prepoziciós  nevek száma' is 
jóval nagyobb lenne. 

‚A most bemutatott anyagom is igazolja azonban azt a  korábban  
említett nézetet, hogy  L,endva  és  vidékénk  magyar  névkincb'en  a 
névutós és ragos neveknek másutt nem tapasztalt b ősége a még nagyobb  
megterheltségű  szlovén—horvát  prepoziciós  névtípus hatására jött létre.  

REZIME 

TOPONIMI SA NASTAVCIMA  I  POSTOPOZICIJAMA 

Nastanak  i  razvoj toponima sa nastavcima  i  postpozicijama predstavlja 
zanimljivo  i  nedovoljno ispitano područje onomastike. 

Ovaj rad treba da bude prilog prou Čavanju mađarske toponomastike.  
U  uvodnosn delu upućuje  se na  najznaČajnija istraživanja ovakve vrste  u  
madarskoj onomatstici. Zatim  se  daje 'klasifikacija toponima sa nastavcixna  
i  postpozicijama  na  području Lendave  i  njene okoline. Govori  se o  njihovom 
pqjavljivanju  i  prenošeniu imena  u  govoru Madara, Slovenaca  i  Hrvata  i  
ukazuje  na  međusobni jeziěki uticaj Madara, Slovenaca  i  Hrvata koii  žive 
zajedno. Autor konstatuje da je Česta pojava toponima sa nastaveima  i  post-
pozicijama  u  mađarskom vokabularu  na  području Lendave  i  njene okoline 
nastala pod uticajem slovenačkog  i  hrvatskog tipa imena sa predlogom. 

SUMMARY 

TOPONYMS WITH SUFFIXES AND POSTPOSITIONS  

The  genesis and development of toponyms with suffixes and postposi-
tion's represent an interesting but not suf'îiciently investigated field of ono-
matstios. 

This paper i s a  contribution to the tavestigation  0!  Hungarian topono-
mastics. In the introductory  part  the  most  important works  0!  this kind in 
Hungaian onomasties are mentioned. Thereafter, the ciassification of topo-
myns with sufíixes arid postpositions in Lendava and its sorroundings  Is  
iven. Their occurence  Is  treated and the mutual iafiuence on the Ianguage 

of Hungarians, Siovenes and Croats who live together  is  demonstrated by 
the nanie transfer in the speech  0!  Hungarians, Siovenes and Croats.  The  
author  has  stated that the frequent occurenoe ol toponynw with suffixes 
and postposititions in tihe Huiigarian vocabulary 4n Lendava ond its surroun-
dings  Is  the result of the influence  0!  the Siovenian ond Croatian name-types 
with prepositions.  
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KISEBB  KtZLEMÉNYEK 



Vajda József 

A MAGYAR NYELV 
TANITÁSANÁK 
EGY ASPEKTUSA 
A VAJDASAGI KËTNYELVV 
KtRNYEZETBEN 

Nap jinkban az oktatási és nevelési reďorxn megvalósítása során, a 
grammatika anyagának korszer űsítésével kapcsolatban óhatatlanul föl-
merül az anyanyelvi és a szexihhorv'át nyelvi Órákon oktatott gxarnzna-
tikának a viszonya. Több évtizedes tapasztalat alakította ki azt a meg 
győződést, hogy ennek két .grammatiikának iskolai oktatása alapve-
tően nem 'különiböbet egymástól. Természetesen, k űlöbség minden-
képpen van közöttük: egyrészt az anyanyelv, tehát egy spontán módon 
elsajátított nyelv giiamniatiikájánatk a kibontása más eljárást követel 
meg, mint egy tanulandó nyelv gramrnatikájána;k a kiépítése; másrészt 
a magyar más típusú nyelv, mint a szerbhorvát. Mindamellett a két 
grammatikának közös ~ra helyezésével sokat nyerhet mind az anya-
nyelvi, mind a szerbhorvát nyelvi oktatás ás általában a helyes nyelv-
szem3iéJetre való nevelés.' Anyanyelvünk rendszerér ől ás sajátos érbé-
keiről ugyanis csak akkor kaphatunk pontos képet, ha más nyelvek sa-
játosságainak tükrében szemléljük. Ilymódon az anyanyelvtanítás köze-
lebb kerül ahhoz a lehetőséghez íz, hogy megadja ez általános tájékoz-
tatást iaz univerzális emberi nyelvr ől, amelynek az anyanyelv csupán 
egyik változata. A nyelvi uriiverzáijék ismerete viszont előkészíti a .ta-
nulókat az idegen nyelvek tanulására. „A kontrasztív nyelvészet ered-
ményiei napjainkban erőteljesen érlelik azt az összevet ő  jellegű  taní-
tást, amely az Úri. koneentrúciónak eddig is követelménye volt, a gya-
kortiatban azonban meg nem valósult. 112 

 

A kontrasztív nyelvészet tehát gyakorlati szükaegietb ől született, 
egy objektív társadalmi igény hozta létre. Ez a társadalmi igény még 
kifejezettebben érvényesül a vajdasági többnyelv ű  környezetben. 
A szerbhorvát nyelvet a Vajdaságban minden magyar diák tanulja, 
ezért az iskolai oktatást ebben a vonatkozásban a magyar-szerbhorvát 
kontrasztív grammatikának a kidolgozása nagyban segítené. 

A jugoszláviad magyarok nyelvhasználatában, a magyar ás a szerb-
horvát nyelv kölcsönös egymásra hatásának következtében, állandóan 
jelen levő  probléma a két nyelv interďerenciája. És itt egyaránt szó 
van mind az anyanyelvi, mind a szerbhorvát nyelvi interferenciáról. 
A beszédben ás írásban jelentkez ő  hibák erre vonatkozóan bőséges pél-
dát szolgáltatnak. 
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A nemzetközi szaíkijrodalomban interferencián általában az anya-
nyelv negatív hatását értik egy másik nyelv elsajátítása során.  IA  mi 
konkrét gyakorlatunkban azonban éppen ilyen problémát jelent a kör-
nyezet nyelvének gátló hatása az tanyanyelvre azoknál az egyéneknél, 
akik általános műveltségüket és szakismereteiket nem az anyanyelvü-
kön sajátíitották el. És mivel szakembereink és pedagógusaink nagy 
többsége szerbhorvát nyelven végezte az egyetemet vagy a f őiskolát, 
így 'a szerbhorvát nyelvi interferencia kérdését sem kerülhetjük meg 
oktató-nevel ő  munkánkban. 

A szerbhorvát-magyar egybevető  kutatás tehát „kétarcú". mivel a 
beszélő  egyének tudatában két (vagy több) nyelvi rendszer találkozik. 
A ikontrasztív stúdivanokna żk ezért ikéit irányba kell összpontosítani 
figyelmüket: az anyanyelvi hatás vizsgálatára, valamint a már elsajá-
tított ikõrnyezetnyelv visszahatására az anyanyelvre. Ma még ugyanis 
ritkábban fordul elő  olyan ideális ikãrülmény, hogy akétnyelv ű  egyé-
nek tudatában a két nyelvi rendszer egymás mellett párhuzamosan és 
nem keverten helye71kedik el, de igen gyakran el őfordul, hogy egymás-
sal Szorosan összefonódva, egymást feltételezve, egymásra hatva 
léteznek. 

A fentiek alapján - a magyar-szerbhorvát egybevet ő  kutatások 
fontosságát(kihangsúlyozva - a feladatokat els ősorban abban látjuk, 
hogy meg kell iteremteni a nyelvészeti alapot a ikétnyelvúség, illetve 
täbbnyelvűség feltételei között folyó anyanyelvtanításhoz, valamint a 
környezet nyelvének elsajátításához. Els ő  helyre azonban az anyanyeilv 
kérdését kell helyezni, mert az ma imárkõztudott, hogy az anyanyelven 
könnyebben és mélyebben rögzít ődnek az ismeretek, tehát bilÍngvális 
környezetben is els ődleges feladat iaz anyanyelvi fonéma ás nyelvtani 
rendszer kialakítása. Az oktató-nevel ő  munkában ugyan meg lehetne 
kerülni az ianyanyelvet, de az anyanyelvi tudatállapotot nem. Ma már 
közismert tudományos tény, hogy a biológiai emberb ől az anyanyelve 
segítségével válik gondolkodó és társadalmi ember. 
hezíti,  és társadalmi érvényesülésének is ikorlátokat szab. 3  Soknemze-
tiségű  társadalmunkban Itehát egymás nyelvének megtanulása társa-
megrekedést is jelent, mert a kölcsönös szellemi áramláso)kat megne-
megköveteli az együtt élő  népek és nemzetiségek nyelvének ikõlcsõxiõs 

Többnyelvű  társadalmi közösségben több ‚anyanyeiv" él együtt, 
egymás mellett, - az objektív viszonyok függvényeként bonyolult köl-
csäihatásoknak kitéve. Ebben a helyzetben azonban ha valaki csak az 
anyanyelvét ismeri, akkor az egyúttal cl is szigeteli az egyént a nagyobb 
közösségt ől, ami egyúttal alacsonyabb tudati ás társadalmi szinten való 
megrelcedést 1s jelent, mert a lkõlcsõnõs szellemi áramlásokat megnehe-
zíti, jós társadalmi érvényesülésének is ikorlátokat szab. 3  Soknemzetiségű  
társadalmunkban tehát egymás nyelvének megtanulása társadalmi és 
egyéni érdek is. Egy szélesebb horizontú tájékozódás igénye megköveteli 
az együtt élő  népek és nemzetiségek nyelvének kölcsönös ismeretét. 

Önigazgatói szocialista társadalmunkban azonban a nyelv nemcsak 
a kommunikáció eszköze, mert egy ilyen társadalomban a dolgozók nem 
lehetnek csak passzív befogadók. A tudományos-technikai forradalom 
és az önigazgatás társadalmi jellemz ője nálunk éppen az, hogy benne 
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a termelők ik,6pzettsége, alkotó gondolkodása közvetlen termel őerővé, 
objktív társadalmi tényezővé válik. 

A nyelv ás társadalom Összęftiggése&iek ismeretében nyilvwaaó 
az a tény is, hogy bflinjgvális környezetben az anyanyelv tanításának 
nemcsak specifikus feltételei, de a homogén nyelv& környezetben folyó 
anyanyelvtanításhoz viszonyítva még külön feladatai Is vannak. Ezek 
a külön feladatok véleményünk szerint a következ ők: 

Olyan nagyar nyelvtant kell tanitanurk, amely kiküszöböli, 
illetve a mii.námálisra cskkenti a két nyelv interferenciáját, de ugyan-
akkor eredményesen lkihasználja a pozitív transzfer minden leh& őségét. 
Ha a lk.ontrasztív kutatások már feltárták azokat a jelenségeket, amelyek 
a áegnagyobb problémát jelentik a ikót nyelv szemszögéb ől, akkor nyelv-
oktaitásunkban ennek mgfe1iel ően kell elrendezni az lanyagot, összeválo-
gatni a példákat, kidolgozni az oktató-nevel ő  munka módszereit. Azonos 
nyeivtant kell ugyan tanítanunk a magyarországival, de a magyar-szerb-
horvát egybevet ő  ielemzés eredményeinek imeigfele16an „sazikítva", „súly-
pontozva". 

Az anyanyelvi nyelvtanoktatás teremtsen alapot a magyar anya-
nyelvű  tanulók szerlbhorvát nyelvtanulásához, mert tapasztalati tény, 
hogy az idegen (második) nyelvet tudományos megalapozottsággail csak 
az lanyanyelv nyelvtanának (szerkezetének) alapos ismeretével tudjuk 
elsajátítani. Ez a Jugoszláviában él ő  magyar nemzetiség számára a teljes 
társadalmi érvényesülés e1tétele, de ugyanakkor ennek a társadalomnak 
általános igénye is. 

Külön vizsgálat itárgyát kell, hogy képezze az a kérdés, hogy a 
„második" nyelv itanítását mikor kell, illetve mikor lehet elkezdeni. 
Alapvetően fontos ugyanis, hogy a „második" nyelv Is tisztán, külön 
nyelvi rendszerként kerüljön a tanulók tudatába, ne bontsa meg az 
anyanyelv aritikulációs bázisát, szókészletét, mondattani ás firazeológliai 
rendszerét. 

A kétnyelvű, ill. többnyelvű  közösség tényéből ered végül az a 
feladat is, hogy a szerbhorvát-magyar egybevet ő  kutatásoknak elő  kell 
segíteniük a szerbhorvát anyanyelv ű  tanulók magyar nyelvtanulását, 
ami egyben azt Is jelenti, hogy azoknak a szerb és horvát tanulóknak, 
akik szükségét érzik a magyar nyelv ismeretének is, mind a szerbhor-
vát, mind a magyar nyelvet kontrasztív grammatika alapján kellene 
tanulniuk. 

Visszatérve most imár a kérdéskomplexum nyelvészeti vonatkozá-
saihoz meg kell még említenünk a következ őket: 

Bár a megfelel ő  leíró egybevetés rendkívül fontos, még számos 
más szempontot Is tekintetbe kell vennünk. Többek között azt a saus-
sure-i elvet, mely szerint a nyelv jelenségei bizonyos nagy, párthuzamos 
csoportokba szerveződnek, ahol Is a jellemző  különbség (ás persze a 
hasonlóság is) adja meg az egyes csoportok létjogosultságát. Szemlé-
letes példa erre a szerbhorvát folyamatos ás befejezett igék párhuza-
mos rendszere, a magyarban pedig p1. az  alanyi ás a tárgyas ragozás 
sajátos párhuzamossága stb. 

Ha valaki az anyanyelvén kívül egy másikat Is tanul, akkor „három 
oppozíciós rendszer keletkezik benne: 1. az anyanyelv oppozíciói, 2. az 
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idegen nyelv oppozíciói, 3. az anyanyelv és az idegen nyelv elemei közti 
oppozíciők."4  

A tanulás folyamatában ez utóbhi összefonódások jelentik a leg-
nagyobb nehézségeket, mert a kultúrák részleges azonosságai követ-
keztében a tanulók a másik nyelvben a részleges azonosságot is teljes 
azonosságnak 'tekintik. Ezt a jelenséget a következ őképpen illusztrál-
hatjuk: A magyar nyelv Ľfelszólító módja és a szerbhorvát imperativus 
között 'bizonyos azonosságok vannak; így például mindkét nyelvben 
képezhetünk az egyes szám és a többes szám 2. személyben azonos 
funkciójú  fonémasorokat:  tanulj!  -  tanuljatok!  : uči! - učite!  Mint-
hogy,  a kijelentő  módhoz, illetve az indiikativushoz viszonyítva  tanulsz  
-  tanultok  :  ti  učil - vi u čite  azonos oppozíciók állnak fenn, állítjuk, 
hogy szernanükail,ag ekvivalens formákró'l van Szó. 

Ha azonban megvizsgáljuk a két nyelv imperativusainotk disztri-
búcióját, két lényeges eltérést állapíthatunk meg a két nyelv között: 
1. A magyar felszólító mód teljes paradigmával rendelkezik mindkét 
szám mindhárom személyben; a szeťbhorvát i'mperativus ezzel szemben 
nem. 2. A magyar felszólító mód függ ő  mondatban  is állhat, a szerb-
horvát imperativus azonban nem. - Az azonosság tehát csak részleges: 
1. A belső  oppozíciós párok, kijelentő  mód : felszólító mód - indika-
tivus : ilmper ,ativus nem azonosak, mivel a módoik disztribúciója) egy-
mástál 'eltér. 2. Az egyes módokon belül a személyek disztribúciója Is 
eltér 'egymástól. Ez a részleges azonosság a potenciális interferencia 
egyik forrása. 5  

A lélektanban viszont az is egzakt módon bebizonyított tény, hogy 
az Ilyen azonosság pozitív szerepet is játszhat, mert minden új prob-
léma annál könnyebben oldható meg, minél hasonlóbb egy régebben 
niegoldott problémához. Ezt a pozitív transzfert is szem el őtt kell tehát 
tartanunk a 'nyelvek egybevetésénél. 

A kontrasztív elemzéshez a kiinduló alapot mindig az határozza 
meg, hogy az adott jelenség melyik nyelvben szeniléiitethet ő  jobban. 
Ezért például magyar-szerbhorvát vonatkozásban, ha a nével ők hasz-
nálatáról van szó, célszerű  a magyarból kiindulni, mert az a tény, hogy 
a magyarban van névelő , a szerbhorvátban riinos, a magyar anyanyelvű  
tanulóknak nem okoz nehézséget a szerbhorvát 'nyelv ű  szövegek meg-
értése vagy létrehozása folyamán. Ugyanez vonatkozik az alanyi ás a 
tárgyas ragozás sajátosan imagyar jelenségére Is. Pl. a magyar tanulok, 
tanulom igealakok szerbhorvát ekvivalense egyaránt:  učim;  az építesz, 
építed megfelelője:  gradiš;  az olvas, olvassa ekvivalense:  čita  stb. 

Az igea'spek'tusok (glagolski vid) vizsgálatában viszont célszer űbb 
a szerbhorvátból kiindulni, mert ez ott jóval fejlettebb, mint a magyar-
ban. A folyamatos és befejezett igók.nek a 'szerbhorvátban jelent ős sze-
repük van, míg a magyarban ez a jelenség csak inyomokban lelhet ő  fel. 
Ezért a magyar anyanyelvű  tanulóknak meglehetős problémát okoz az 
olyan szerbhorvát szöveg megértése, ill. imegalkotása, amelyben ilyen 
igealakok fordulnak elő  mint pl.  zaplače -  sírva fakad (a cselekvés 
kezdetének mozzanata); vagy:  lupnuti -  megüt valakit, rácsap vala-
kire v. valamire (egy mozzanatig tartó, 'befejezett cselekvés);  prelistati 
knjigu -  átlapozni a könyvet (a cselekvés 'befejezésének mozzanata). 

94  



Amikor  az iskolában ilyen összevetést végzünk, soha sem szabad 
azonban  az  Így  cznegá]Japltott ktflönbsége&  alapján  a  nyelvek  között 
bármilyen  rangsorolást,  értékbeli  kül&ibeéget  tenni, mert ez tudomány-
talan eljárás  lemie.  Minden nyelv saját történetileg kialakult rendszere 
szerint fejlődik: ha egy-egy vonatkozásban „szegényebbnek" mutat-
kozik egy másik  nyelvnél,  más vonatkozásban szükségszer űen „gazda-
gabbnak" bizonyul. Például a magyar igeid ők szegényes rendszerével 
szemben éti  a magyar igékhez járuló  igekt&k és  igeképzők rendkívül 
gazdag sora. 

A  nyelvoktatás  szempontjából a  legdüntőbb  az, hogy a  kialakított  
nyelvi  készsé,0ket  adott szituációban  megfelelőkiéppen  tudjuk repro-
dukálni. Ebből a szempontból bármely ny elvtani  lelr.ás  csak nyers-
anyag,  amelyet  ilyen vagy  olyan  szempontok szerint (életkor,  pszielio-
lógia  stb.) át kell  rendezni.  Az átrendezés komoly tudományos munka, 
amely éppen az utóbbi években kezd a figyelem el őterébe  kerülni, mint 
a  (kontrasztivibás  egyik részdiszciplínája.  
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REZIME 

JEDAN ASPEKAT NASTAVE MADARSKOG JEZIKA  
U  DVOJEZIČNIM SREDINAMA VOJVODINE 

Nastava mađarskog kao maternjeg jezika  u  bilingvalnim, odnosno mul-
tilingvalnim aredinama Vojvodine tina svoje specifične aspe(kte. UČenici  ma-
đarke narodnosti rtakore ći ietovremeno uče avoj maternji jezik  i  jezik sre-
dine (srpskohrvatski jez.). Iniaju ći  ovo  ii vidu kao  i  tipoioăke razlike između 
mađarskog  i  srskohrvat4skog jezika, zartini Činjenicu da  se  maternji jezdk 
usvaja od ranog detinjtva  ra  spontani naČia, prilaz ovorn probiemu iziskuje 
poseban tretman. 

Sve ove nabrojane Činjenice, kao  i  veé opšte poznati lingvisti Čki razlozi, 
govore  u  prilog tome da bi nastavu maternjeg jezika  u  dvojezičnim sredi-
nama brebalo izvoditj pomoću nauěno fundiranih kontrastivnih gramatika. 

Ovakav bi pristup  bio  od veitke kotristi  i  za razvijanje pravilnog  p0-

smatranja dezika. Naime ta Čnu sliku  o  aisternu svog maternjeg jezika  i  nje-
govim speetfiénim vrednostinia možemo dobiti samo onda kada ga posma-
tramo kroz prlzmu osobenosti drugih jezika.  Na  taj na čin bi nastava  mater-
njeg jezika mogla da pruži  i  informacije  o  univerzalnom ljudskom jezlku, 
Čiju varijantu predstavlja matarnji jezik.  
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Autor posebno ističe naučne .projekte  u  vezi sa kontrastivnim prouča-
vanjem nađarskog  i  svpsk<>hrvatskog jezika,  a  'koja  se  istraLvanja vrše  u  
In&titujtu za hungarologiju  u  Novom Sadu.  

Na  nekoliko priniera iz madaiiske  I  rpskohrvatske graniatike (konjuk-
tiv-imperatFv, subijekatsika  I  obijekatska konjuga.cLja  u  mađ .  j.)  prikazuje 
sistem trostruke opozicije koji  se  stvara  u  svesti onih koji pored maternjeg 
jezika uČe  i neki  drugi jezik,  a  to su:  1.  opozicije niaternjeg jezika,  2.  opo-
zicije Letranog jezika,  3.  opozicije izzneđu elemen'ata maternjeg  i  stranog 
jezlka.  

Na  kraju zaključuje cia kon±rastivni gramati Čki opisi predstavljaju samo 
sirovinu, koju treba sisteniatizovati prema datim iiriterijumima (uzrast, psi-
hologija ltd.). Sistematizacija je ozbiljan nau ěni 'posao, koji upravo poslednjih 
godina isbija  u  prvi plan kao poddisciplina kontrastivne analize. 

SUMMARY 

AN ASPECT OF HUNGARIAN LANGUAGE TEACHING IN  THE  
BILINGUAL COMMUNITIES OF VOJVODINA 

Hungarian as mother tongue ought to  be  taught by means of contras-
tive grammars in the bilingual communities of Vojvodina.  The  author  is  
advocating for such an approach because  he is  convinced that the pecularities 
of the mother tongue become  more  saliant when contrasted to the features 
of another language spoken in the same community. By citing some examples 
from the Hungarian-Serbocroatian contrastive analysi ş  he has  pointed 
to bhe threefold opposition which appears in the cognition oď  those who 
acquire another language along with their mother tongue: the opposition 
in the mother tongue, the opposition iii the seconci language and the oppo-
s4tion between the elements of the mother tongue and the seeond ianguage.  
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Mirjana Jocić  

A NÉZŐK ÉS HALLGATÓK 
VÉLEMÉNYE AZ ÚJVIDÉKI 
RÁDIÓ ÉS  TELEVIZIÓ  
NÉMELY 
BESZÉDMtSORÂNAK  
NYELVÉRŐL 

A rádió- és televíziókészülékek elterjedtsége tekintetében Vajdaság 
a vezető  területek között van Jugoszláviában. Vajdaságban, az 1975 
áprilisában  õsszegyújtótt adatok szerint* 111 256 rádiókészülék van, a 
rádió- és itvk.észülékek el őáizetési száma 343 473. 17,5 lakosra jut egy 
rádiókészülék, és 5,70 lakosra egy tv-készülék. 

Tekintettel arra, hogy Vajdaságban e jelent ős tömegkommunikációs 
eszközök ennyire elterjedtek és .a többi tömeg(kommuniikáoiós eszközzel 
szemben sajátosak ('hang és kép), ügy tartjuk, hagy jelentékeny szere-
pük van 'a nyelv (beszéd), niinicl laz anyanyelv, 'mind pedig az idegen 
nyelv elsajátításában és fejlődésében. 

Mivel Vajdaság b&bbnesnzetiség ű  lés nyelv szempontjából heterogén 
terület, az újvidéki Rádió És Televízió m űsorát pedig öt vajdasági nem- 
zet és nemzetiség nyelvén sugározzák (Illetve fogják sugározni), a nyelvi 
hatás Lehetősége a rádió És televízió útján rendkívül sajátos és összetett. 

Hagy megól1apítuek bizonyos elveket, melyek ailapján elvégezzük 
az Üjvi'déki Rádió és Televízió nyelvének, f őleg a szerbhorvátnaik mint 
anyanyelvnek és nem anyanyelvnek ösze Ďett vizsgáLatát, néhány kőzikér- 
déstt készítettünk el az Üjvidéki Rádió-Televízió m űsorának És hallgató- 
ságának vizsgálatával foglalkozó szolgálat vélenténykutatásának mun- 
kaprogratnija alapján. Véleményünk szerint e kérdések alapján kapott 
részleges eredmények az Újvidéki Rádió-Televízió szerkeszt őségei szá- 
mára hasznosak lehetnek, s alapul szolgálhatnak egyes m űsorok nyelvi 
szempontból való javításának, ső.t ikülbn nyelvi műsorok bevezetésének. 

1. AZ ÚJVIDÉKI RÁDIÓ ÉS A VAJDASÁGI ÍRÓK 

A körkérdésben VSZAT trószövetségének Vajdaságban él ő  tagjai 
vettek részt. A 153 író közül a köilk.érdésre összesen 98 válaszolt. 

A közikérdést interjú-ankét módszerrel végeztük. A körkérdés 57 
kérdésbői állt, amelyek közül öt jkizáróllag a nyelvre vonatkozott (né-
hány más kérdés keretében is volt olyan kérdés, amely a nyelvre vonat-
kozott). A körkérdést tíz szernélyb ől álló külön felkészült csoport 
végezte. 

•  Az adatk az Újvidéki RTIŢ  Rádió és Televízió Előfizetési Osztályárói származnak. 
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A nyelvvel kapcelatban feltett kérdésknek az volt a célja, hogy 
megállapítsuk: hogyai viszonyulnak egy hozzáért ő  csoport 'tagjai a 
nyelvhez, amelyen a rádió ia műsorát sugározza. 

A ikõvetkezõ eredményeket kaptuk: a kérdezett írók legnagyobb 
számban a szerbhorvát nyelv ű  beszédm űsort hallgatják - 27-en rend-
szeresen (27,55°/e) - (16 szerb, 5 magyar, 1 román, 1 ruszin, 1 horvát, 
1 crnagorai, 1 zsidó); 49-en id őnként (50,00°/) - (11 szerb, 15 magyar, 
4 szlovák, 3 román, 3 ruszin, 4 horvát, 3 ornagorai, 6 jugoszláv); a hall-
gatottság szempontjából ezt 'követi a magyar nyelv ű  beszédm űsor  -  15 
(15,31%) író rendszeresen hallgatja (14 magyar, 1 horvát), 24 id űnként 
(24,4 0/)  -  (3 szerb, 17 magyar, 1 román, 1 ruszin, 2 jugoszláv). Az 
Üjvid'éki Rádió szlovák nyelv ű  beszédm űsorát a körkérdésre válaszoló 
írók közül senki sem hallgatja rendszeresen, 8 író (8,16%) id őnként 
hallgatja (1 szerb, 1 magyar, 4 szlovák, 2 ruszin). Szintén egy író sem 
hallgatja rendszeresen az Üjvidéki Rádió román nyelv ű  beszédm űsorát, 
2 író (2, 041% ) időnként hallgatja a műsort (1 szerb, 1 jugoszláv). Az Új-
vidéki Rádió ruszin nyelv ű  beszédm űsorát 6 (6,12°/) író 'rendszeresen 
hallgatja (1 ruszin, 5 román) 6 író (6,12%) id őnként (1 szerb, 1 szlovák, 
3 ruszin, 1 ernagorai). A 'kérdezettek ikõzül negyvenen nem válaszoltak, 
hogy milyen nyelven hallgatják az Üjvidéki Rádió beszédm űsorait. 

szreveh'ető ,  hogy a nemzetiségi hovatartozás nem alapvet ő  ismérve 
annak, hogy az írók milyen nyelven hallgatják az Újvidéki Rádió be-
szédműsorát. A különböző  nemzetiségek írói rendszeresen vagy Id őn-
ként hallgatják az Újvidéki Rádió szerbhorvát nyelv ű  beszédműso'rait. 
Megállapíthatjuk tehát, hogy az írók érdekl ődést mutatnak a szerbhor-
vát mint nem anyanyelv iránt, objektív lehetőség van tehát arra, hogy 
a rádió hasson a szerbhorvát mint nem anyanyeiv fejlesztésére az emlí-
tett nemzetiségek számára. 

Jellemző, hogy a magyar nyelvű  műsorokat rendszeresen csak a 
magyarok hallgatják, id őnként 'azonban bizonyos számú más nemzeti-
ségű  író is hallgatja. 

Megállapíthatjuk, hogy az újvidéki Rádió beszédm űsorainak kö-
vetése útján kölcsönös nyelvi és kulturális kapcsolat jött létre, a rádió 
tehát hatást fejthet ki az anyanyelv és a nem anyanyelv fejl ődésére. 

A 'körkérdésben az írókat felkértük, hogy imondj,ák el véleményü-
ket az Újvidéki Rádió beszédm űsorainak nyelvéről, természetesen arról 
• nyelvről, amelyen a műsort hallgatják, külön :a hangsúlyról, külön 
• szókincsről és külön a mondattanról. A nyílt válaszokból arra követ-
keztettünk, hogy a mondattan fogalma nem volt eléggé világos, leg-
gyakrabban egyforma válaszokat adtak mind a három kategóriára 
(hangsúly, szókincs, mondatta-n). A hallgatók 'e csoportjára jellemz ő , 
hogy 39 író (39,70 1/o) erre a lkérdésre egyáltalán nem válaszolt. 

A szerbhorvát 'beszédm űsorok nyelvéről eléggé megoszlók a véle-
mények, de mégis 'többségben vannak azok (36 : 31), akik nem elégedet-
tek a 'nyelvvel. A legtöbb rosszailó vélemény a szerbhorvát nyelv ű  
beszédműsor hangsúlyozásával kapcsolatban hangzott el. Jellegzetesek 
a kifogások a nyelvszegénységgel, a mozgalmi nyelv stílussal és a rádió 
újságíróinak beszédkultúrájával szemben. 
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Ami a magyar nyelvű  ibeszédmúsorokat illeti, egyenl ő  számban van-
nak azok, akik a  műsorok nyelvéről elismerőleg nyilatkoznak (27) ás 
azok, akik helytelenítik a m űsorok nyelvét (26). Jellegzetes megjegyzés 
az, hogy „a gyakori hibákra nemcsajlc az él ő  műsorokban kerül sor, ha-
nem azokban íz, amelyek lektorálhatók", továbbá az az észrevétel, hogy 
a magyar nyelvű  műsorok esetében „jobb lektorokra van szükség". 

Arra a ikérdésre, hogy az Üjvidéki Rádió beszédm űsorai fejlesz-
tik-e 'a hallgatók nyelvét, az írók nagy számban 72-en (73,400/) válaszol-
tak; 9 író (9,18 1/o) azt válaszolta, hogy nem tudja, 17 író pedig (17,35°/ e) 
nem válaszolt erre a kérdésre. A válaszok nyíltak voltak. 

A legtöbb szerb nemzetiségű  író (11), ‚aki hallgatja az Űjvidéki 
Rádiót, Úgy véli, hogy a rádió beszédm űsora  feleszti  a hallgatók nyel-
vét, a ikõvetkezõ megjegyzésekkel: „Egyik-másik program", „Bizonyos 
nyelvi fejlődés van, de nehéz megállapítani, hogy milyen mérték ű", 
„A szókincset ás a stílust fejleszti, a hangsúlyrendszert irodalmi nyel-
vünkben, kevésbé". Nyolc író véleménye szerint a rádió nyelve nem 
fejleszti ia hallgatók nyelvét, ketten határozatlan választ adtak: „bizo-
nyára", a „hallgatótól függ". 

Az egyik válasz szociolingvisztiikai szempontból rendkívül érdekes 
ás természetesen a rádió és televízió beszédnyelvének meghatározása 
szempontjából is: „Véleményem szerint s rádió a szokványos beszéd-
nyelvet műveli és megsemmisíti országunk tájnyelveinek szépségét (az 
iskola ás a tudomány ellenzi ezt az elképzelést). Én szeretem beszé-
dünk helyi színezetét". Ez a válasz rátapint arra az elterjedt jelenség-
re, amely a rádió ás a televízió útján egy beszédmodell, illetve stílus 
kiterjesztésére irányul. 

A körkérdésben részt vev ő  magyar  nemzet iségű  írók (23) egységes 
véleménye szerint 'az újvidéki Rádió kedvez ően hat a nyelvre, csak 
négyen vannak ellenkező  véleményen. Nyelvészeti szempontból jelleg-
zetesek a következ ő  vélemények: „A műsor hat ą  nyelvre ás éppen 
ebben van s legnagyobb jelentősége, mert a beszélt nyelv - amint 
erről személyesen is meggy őződtem meglehetősen alacsony szinten 
van nálunk. Egyes falvakban a lakosság Úgynevezett kevert nyelven 
beszél." „Tekintettel a magyar nemzetiség ű  átlaghallgató gyenge nyelvi 
kultúrá}ára, mindenképpen. A rádió nyelve azonban kifejez őbb Lehetne, 
mert sz a nyelv Is időnként pongyola, felszínes és a vajdasági magyar 
nyelv bizonyos provincializmusának jegyeit viseli". „Igen, mert szebb ás 
helyesebb az átlagosvajdaságinak a nyelvénél". 

Az összes szlovák (4), román (4) ás ruszin (4) író, aJki válaszolt erre 
a kérdésre úgy tekinti, hogy a rádió m űsora ezen a térer kedvez ő  ha. 
tással van. 

2. NÉZŐK VÉLEMÉNYE A SZERB NYELVŰ  TV HÍRADÓ 
TARTALMÁBÓL ÉS TÁJÉKOZTATÁSÁNAK MÓDJÁRÓL 

Ehhez ia köiikérdéshez az s csoport, amelyb ől az egyéneket kiválo-
gattok azokból a vajdasági tv-el őfizetőkből áh, akik azokban a helysé-
gekben laknak, amelyeket az Üjviciéki Televízió napi informatív-poli- 
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tikai  műsorának szerkesztséige az adatgy űjtésre kijelölt. Ebben a vizs-
gálatban módosított kétszakaszú mintáit vettünk. A minta alapján 600 
egységet választottunk iki, amelyeket el őfizető  háztartásoknak nevez-
Erdővég, Zenta, Titel, Palánka, Verbász); II. réteg 5000-10 000 el őfize-
fizetć5bőd 'álló helység (Betgecs, Pivniice, Dur đ'evo, Kucura, Tavankut, 
Erdővég, Zenta, Titel, Palánka, Verbász); II. réteg 5000-10 000 ei&ize-
t5b51 álló helység (Zombor, Kiikinda, Versec, Milirovica, Becse); III. réteg 
10 0O0-en felüli tv-előfizet&ből álló helység (ÜjvLidék, Szabadka, 
Zrenjanin). 

Interjú-ankét módszert alkalmaztunk. A körkérdést standardLizált 
kérdőívvel végeztük el, tamely 24 kérdést tartalmaz, a kérdések közül 
csak egy vonatkozott kizárólag a nyelvre. A körkérdést külön felké-
szült csoport végezte. A tervezett 600 beszélgetés közül 564-t végeztek 
el. A minta tehát 94,00 százalékban megvalósult, ami kielegít ő . Minden 
előfiizető  háztartásból csak egy családtag felelt a kérdésekre, (az, aki 
legtöbb hajlandóságot mutatott iaz együttm űködésre). 

Mivel a körkérdés célja az volt, hegy megáilapítsulk a Vajdaság 
SZAT-ban élő  nézők véleményét, álláspontjait és javaslatait arra vo-
natkozólag, hogy milyen legyen a szerbhorvát nyelv ű  napi iniîorma-
tív-poiitiikai műsor tartalma és tájékoztatási módja, amely 1975 őszén 
kezdődik, a körkérdésben csak egy kérdés szerepelt a nyelvvel kapcso-
latban: Az inforniatív-politikai jelleg ű  műsorokról kialakult eddigi ta-
pasztalatai alapján van-e valamilyen javaslata az Üjvidéki Televízió 
napi dnfomiatív- ąpol'itikai műsorának nyelvével kapcsolatban. A kérdés-
nek az volt a célja, hogy megállapítsuk a nézők különböző  szempontok 
szerinti (szociális, nemzetiségi, kor- és nem szerinti) viszonyulását a 
televízió informatív-politikai műsorainak nyelvéhez; iés eflen&lzzük azt 
a feltevést, hogy iaz informatív-polítikai m űsorok nyelve jelentős mér-
tékben hat a hallgatók, illetőleg nézők nyelvére. 

Az 564 megkérdezett személy közül 226 (40,7 1I&) elmondta javas-
latait a tv-híradó nyelvér ől, 319 (56,56%) személy kijelentette, hogy 
nincs semmiféle javaslata, 19 (3,36 11/0) személy pedig azt mondta, hogy 
nem tud válaszolni. 

A rétegenkénti eredmények a következ ők: I. réteg (Begees, Ptivnica, 
Durđevo, Kucura, Tavanku't, Erdővég,  Zenta, Titel, Palánka, Verbász) - 
az 56 kikérdezett közül 27 (48,2°/ e) felelt a feltett kérdésre (a legtöbb 
a gyári munkás - 10, közigazgatásban és hasonló munkaköiben dol-
gozó - 5); 25 (44,640/o) (kijelentette, hogy nincs semmiféle javaslata a 
nyelvvel kapcsolatban (legnagyobb számban mez őgazdasági munkások 
- 9, majd gyáripari munkások - 7); mindössze 4 (7,1410/0) jelentette 
ki, hogy nem tud válaszolni erre a kérdésre. II. réteg (Zombor, Kikinda, 
Versec, Mitrovica, Becse): a 172 kérdezett közül 87 (50,58°/) felelt a 
feltett kérdésre (közöttük legtöbb a kereskedelmi és vendéglátóipari 
dolgozó - 14, háztartásbeli 14, gyári munkás - 13 stb.); 84 (48,84%) 
kijelentette, hogy nincs semmiféle javaslata a tv-4híradó nyelviével kap-
csolatban (közülük a legtöbb háztartásbeli - 15, gyáripari munkás - 
14, kereskedelmi és vendéglátóip.ari dolgozó - 14, nyugdíjas és hasonló 
jövedelemmel rendelkez ő  személyek - 14 stb.); csak 1  (0,58°/o)  személy 
(földműves) mondta, hogy nem tud válaszolni erre a kérdésre. III. réteg 

100 



(újvidék,  Szabadka, Zrenjanin): a 336 kérdezett közül 112 (33,33°/ e) 
mondta el javaslatát, illet őleg véleményét a tv-híradó nyelvéről közöt-
tük legtöbb a iközigazgată ban És hasorűó tevékenységekben dolgozó 
- 24, gyári munkás - 23, tanuló És egyetemi hallgató - 14 stb.); 216 
(62,500/e) kérdezett kijelentette, hogy nincs semmiféle javaslata a 
tv-híradó nyelvével kapcsolatban (‚közöttük legtöbb a gyári munkás - 
45, nyugdíjas és hasonló jövedelemmel rendelkez ő  más személy - 41, 
háztartásbeli - 35, ikereskedelmi és vendéglátóipari dolgozó - 33 stb.); 
csupán 14 (4,17°/) kérdezett jelentette ki, hogy nem tud válaszolni a 
feltett kérdésre (‚közöttük legtöbb a nyugdíjas és hasonló jövedelemmel 
rendelkező  más személy - 4, vezető  személyiség, szakember és művész 
- 3 stb.). 

A kérdezettek heterogén volta ellenére 40 százalékuknak van  va-
laini mondanivalójuk a nyelvvel kapcsolatban - tehát feltehet ően fel-
figyelnek a televízió műsorainak nyelvére -‚ fontos ialapot jelentenek, 
emelyre számítani lehet, ha fel kell mérni a 'tv-beszédm űsorok nyelvé-
nek hatását a hallgatókra, illet őleg nézőkre. ;Szociolingvisztika'i szem-
pontból figyelemre méltó ás a további vizsgálatok szempontjából is 
Jelentős, hogy a százalékokat tekintve a III. réteg, tehát a legnagyobb 
vajdasági városok lakosai sokkal kisebb számban tettek javaslatokat, 
illetve mondták el véleményüket 'a nyelvvel kapcsolatban - a 336 kér-
dezett közül csupán 112 (33,330/e) mint az I. ás 1 ľ. réteg lakosai, ahol 
a százalékarány 48,2 0I, illetőleg 50,50°/. E prbliéma iránt tehát a leg-
nagyobb érdeklődést a II. réteg'hez tartozók mutatták. 

A nyílt válaszok azt mutatják, hogy a kérdezettek legf őképp az 
irsfomiatí v-politikai műsorok nyelvének érth'et őségére, hozzáférhetősé-
gére És pontosságára figyelnek (119 kérdezett nihid a három rétegb ől, 
azaz 52,66%).  Ezzel kapcsolatban van a legtöbb javaslat és helytelenít ő  
vélemény is. ELső  helyen vannak azok a megjegyzések, amelyek a mű-
sorokban használt idegen szavakra és ikiifejezé~ vonatkoznak: a kg-
több néző  véleménye szerint az dn ďorrnatfv-politkai műsorok beszéd-
nyelvét mentesíteni kell az idegen, érthetetlen szavaktól és kifejezések-
től, vagy legalábbis minél kevesebb idegen szót kellene használni. 
Jellegzetesek a következ ő  típusú válaszok: „Minden idegen kifejezést 
el kell hagyni". „Kevesebb idegen szót kell használni". „A nyelvet hoz-
záférhetőbbé ikell tenni a nép számára ". „Az idegen kifejezéseket meg 
kell magyarázni". „Sok szó nem érthető  minden réteg számára". Sokak 
véleménye szerint a nyelvnek, „népnyelvnok", „beszélt nyelvnek", 
hozzáférhetőnek és egyszerűnek 'kell lennie (,‚szabadabban 'kell lefordí-
tani, a nép nyelvére, hogy a nép értse". „A nyelvet egyszer űvé kell 
tenni". ‚$épnyelven kell beszélni"). Nyilvánvaló, hogy ezek a megjegy-
zések a szókincsre és ikifejezésmódra vonatkoznak. Némely megjegyzés 
nem ia nyelvtani részére vonatkozik a nyelvnek, hanem tartalmára: a 
televízió műsoraiban, a tv-híradóban a nyelvnek szabatosabbnak És 
45mörebbnek 'kell lennie. Ezek a megjegyzések rendkívül fontosak a 
televízió útján történ ő  i~munikÚcló sikere szempontjából. 

Hangsúlyoznunk ‚kell, noha a „népnyelv" fogalmát nem elég pontos 
értelemben használták, a megjegyzések tulajdonképpen. arra vonaäiíkoz-
nak, hogy az Üjvidéki Televízió tv-híradóiban a vajdasági nyelvet kell 
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használni (,‚hogy szabadabb legyen és érezhet ő  legyei a vajdasági be-
szédmód", „hogy eltér ő  legyen a belgráditól"). 

A körkérdés résztvevői kisebb számban - 88-an (38,93 1/o), úgy vé-
lik, hogy a 'tv-híradó nyelvének olyannak kell lennie, mint a belgrádi 
tv-híradó nyelvének, mert ez ia nyelv kielégít ő . E1emzésüxikben  ez az 
adat irreleváns, de közvetve felhasználható. 

Bizonyos számú megjegyzés - 8 kérdezett (3,33%)  - elhangzott 
a bemondók beszédmódjával kapcsolatban. A ikérdezettek a többi kö-
zött úgy vélik, hogy a bemondók túl gyorsan beszélnek, lassabban, dal-
lamosabban kellene beszélniük, el őadásuk módja helytelen, gyakran 
nem tesznek különbséget a č  és a Ć  között. 'Ide tartoznak azok a meg-
jegyzések 'Is, hogy az újságírók és a 'riporterek rosszul olvassák a szö-
vegeket, rosszul hangsúlyoznak, ezért az olvasást bemondókra kell bízni. 

Véleményünik  szerint a megjegyzések, amelyek a tv-híradó típusú 
informatív-politikai műsork heszédinyelvéndk érthet őségére és a be-
mondók beszédére vonatkoznak fontosak, az Ojvicléki Televízió jöven-
dőbeli tv-híradói szerkesztőségének figyelembe kell vennie. 

A televízió útján való kommunikáció szempontjából figyelemre-
méltó vélemény hangzott el a körkérdésben: „ha a tartalom nem ért-
hető, a 'kép segít", feltehet őleg ez az egyik oka annaik, hegy a legtöbb 
néző  nem sok gondot fordít a televízió m űsorainak nyelvére. 

3. A NÉZŐK VÉLEMÉNYE AZ ÜJVIDËKI TELEVÍZIÓ 
,,JELEK" CÍMŰ  MŰSORÁRÓL 

A körkérdéshez a csoportot a vajdasági tv-el őfizet5k képezték. 
Az egységek megválasztását a csoportból az egyszer ű  minta módszeré-
vel végeztük el. A körkérdésben 560 személy vett részt. Két réteget 
vettünk az I. réteg - azok a helységek VSZAT-ban, ahol felvételeket 
készítettek a Jelek műsorhoz (Zrenjandn, jvidék, Zombor, Palánka, 
Versec, Mokrin, Ndalia, Szőreg, Bešenovo, Törkkanizsa); a II. réteg, 
azok a helységek VSZAT-ban, ahol nem készítettek felvételeket a Jelek 
műsorhoz. Mindkét rétegből 280 egység képezte a mintát. 

A vizsgálat során interjú-ankét módszert alkalmaztunk. A körkér-
dést standardizált kérd őívvel végeztük el, amely 27 kérdésb ől állt, kö-
zülük négy kérdés 'kizárólag a nyelvre vona(tkozott. A körkérdést külön 
felkészült ankétozók végezték cl. 

A körkérdés célja az volt, hegy megállapítsuk, hogy a vajdasági 
tv-nézők széles körű  auditóriuma (13 sugározás után), hogyan fegadta 
a Jelek című  műsort és a nézőknek milyen megjegyzéseik vannak a 
műsor tartalmával és közvetítésének módjával kapcsolatban. 

A Jelek c. műsor nyelvével ikapesolatban feltett kérdésekkel az 
volt a célunk, hogy megállapítsuk: a) a néz ők megfigyelik-e egyáltalán 
a Jelek műsor (riporterek, hemon'dók és a m űsor többi résztvevői) nyel-
vét; b) tetszik-e a nézőknek a bemondók és a riporterek előadása a 
Jelek c. 'műsor bizonyos mellékleteiben; c) mi a véleményük •a néz ők-
nek a Jelek c. műsor résztvevőinek elkészített szövegeiről és mi a véle- 
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ményük  a dtézvetlen, le nem irt beszédr ől; id) értik-e a nézők (a Jelek 
c. műsor konkrét nyelvi példái alapján) a műsor nyelvét. 

A ikõrkérdés eredménye a következ ő : arra a kérdésre, hogy amíg 
nézik a Jelek c. műsort, megfigyeliik-e a műsor nyelvét, 'a bennondol, 
riporterek és a műsor többi résztvevőjének a nyelvét, a 411 kérdezett 
közül (niiid'két rétegben) 65 (15,82°/ e) azt a választ adta, hogy részben 
megfigyeli a nyelvet, 156 '(37,961/&) sohasem, 26 (6,33°/e) gyakran, 25 
(6,08°Io)  mindig, 139 (31,820/o) nem adott 'választ. Azoknak a szociális 
hovátártozása, akik sohasem figyelik meg !a nyelvet, a következ ő : leg-
több 66(14,60%) gyári munkás, mezőgazdasági munkás - 27 (6,60°/o), 
vezető  állásban levők, szakemberek és művészek, kevesebb a tanuló és 
az egyetemi hallgató - 10 (2,43°/e). 

Annak a csoportnak a szociális összetétele - 25 (6,08'0/) -‚ amely 
mindig figyeli a nyelvet, a következő : legtöbb a vezető  személyiség, 
szakember és művész - 11 (2,680/o) - mindkét rétegben, majd a 'gyári 
munkások következnek - 6 (1,46 0/0), nyugdíjasok és hasonló jövedelem-
mel rendelkező  személyek - 4 (0,97%), egyenlő  számban vannak a 
mezőgazdasági munkások - 2 (0,47%) és a tanulók s egyetemi hallga-
tók -‚ 2 (0,47°/e), ebben a csoportban nincs egy háztartásbeli sem. 

Az adatok azt mutatják, hogy 'kevés néző  fordít gondot a Jelek c. 
műsor nyelvére. Ez a többi között a körkérdés résztvev őinek heterogén 
voltával indokolható. Ezenkívül négy okot hozhatunk fel, amelyet ma-
guk ta nézők említettek meg a Jelek c. műsor nyelvével 'kapcsolatban: 
első  helyen áll az idegen szavak használata, majd - a nyelv iránti kö-
zömbösség és az la meggy őződés, hogy a nyelv nem lényeges a televízió 
műsorban, illetőleg, hegy a tartalom a fontos ( »az a fontos, hogy miről 
van szó a műsorban", „az a fontos, hogy mit mondanak, nem az, hogy 
hogyan", „mert a tartalomra figyelek"), végül az a meggy őződés, hegy 
a televízió mtisorai.nak nyelve helyes (,‚Az ' ą  meggyőződésem, hogy azok 
[bem'o.nd'ók, riportereik] nem tévedn'k.", „Mert tudom, hogy Ők, maguk 
gondot fordítanak rá.") 

A beszédműsorok természetesen a beszédmod-ellel, a stílussal, a szó-
kinecsel, kifejezésmóddal a tudatos viszonyulástól függetlenül hatnak 
a nézőkre, és ezért ezek a tények, a néz ők viszonyulása a Jelek c. mű-
sor nyelvéhez, Ilyen 'értelemben fontosak: ha a néz ők nem fIgyelik meg 
a nyelvet, ez azt jelenti, hogy alacsony szinten van e jelenséggel szem-
beni ikritikai hozzáállásulk és ismeretük, 'a beszédnek, illet őleg a tele-
vízió nyelvi modelljének reprezentatívabbnak kell lennie. 

Arra a kérdésre, hogy tetszik-e •a bemondók és a riporterek el ő- 
adása a Jelek c. műsor bizonyos mellékleteiben (a szöveg olvasásának 
gyorsasága, a hangszmn, a tiszta kiejtés, a hangleités ... ) a körkérdés 
560 résztvevője közül 411 válaszolt. A többség, 236-an (57,42°1) azt vá- 
laszolta, hegy te'tsziik nekik a bemondók és a riporterek el5adsa,, na- 
gyon kevésnek - 34 (8,270/0) nem tetszik. Jellemző , 'hegy számos kér- 
dezett - 115 '(27,98%) nem ticyol erre, n.a,yan kevesen - 10 (2.43%) 
azt válaszolták, hogy nem tudják, 16-an (3,89 0ĺo) nem adtak választ. 

Azok, akik azt váiaszoták, hogy nem tetszik nekik a Jelek c. mű- 
sor bemondóinak és riportereinek el őadása, véleményüket megindokol- 
ták. A legtöbb kifogás a bemondók túlságosan gyors olvasásával kap- 
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esolatban  hangzott el, továbbá, hogy a Jelek c. m űsor  mellékleteiben  
elég sok az idegen szó, a  bemondók  kiejtése nem elég tiszta és pontos. 
Meg kell  el•mítenüník  azokat az egyébként ritka megjegyzéseket, hogy 
a Jelek c. műsor résztvevőinek beszéde  túzottan  vajdasági és zavaróan 
hat a bemondó hangszíne. 

Arra a kérdésre, hogy a néz ők a Jelek c. műsor  mellôklebeiiben  
szeretik hallgatni: a) az interjúvolt személyek folyékony, leírt beszédét, 
vagy b) a közvetlen, le nem jegyzett beszédet, a válaszok a következ ők: 
a 411 néző  közül,  aki válaszolt erre a kérdésre 43 (10,46°/ ő) a folyékony, 
leírt beszédet részesíti előnyben, 327 (79,560/e) pedig a közvetlen, le nem 
Írt beszédet, 36-an (8,76°/ ő) kijelentette, hogy mindegy, senki sem vála-
szolta azt, hogy nem tudja, 5 kérdezett (1,22°/ ő) nem válasz olt   akérdésre.  

A nézők tehát mindannyian véleményt mondtak ebben a kérdés-
ben  -  nincs egy válasz, sem, hogy nem tudom  -‚  ami a körkérdések-
nél ritka eset. A nézők  kategóri'kus  válaszokat adtak: a legnagyobb 
többség (majdnem 80°/ ő) közvetlen, le nem írt beszédet szeret hallgatni. 
Mivel nagy  százalékarányról  van szó, ez az adat jelent ős, és szem előtt 
kell  tartani a Jelek c. m űsor és természetesen más  beszédmĹísoroik szer-
kesztése  alkalmával  is.  A rádió és  itelevízió  műsorainak nyelvi vizsgá-
latával kapcsolatos összetettebb  körkérdések megszei1kesztése alkalmá-
val,  különösen a  mtîsornak  a  haflgatókra,  illetőleg a nézőkre gyakorolt 
hatása szempontjából, szem előtt kell tartani a fenti adatot  

REZIME 

MIŠLJENJE GLEDALACA  I  SLTJŠALACA  O  JEZIKU NKIH GOVORNIH 
EMISIJA RADIJA  I  TELEVIZIJE NOVI  SAS)  

Autor isaopštava rezultate triju anketa koje je sprovelo Odeljenje za 
istrnaživanje programa Raduja  i  Televizije Novi Sad  u aradriji sa Institurtom 
za lingvistiku  u  Novom Sadu. To su sledeće ankete:  

Raclio Novi Sad  i  književni stvaraooi Vojvodine  
Mišljenje gledalaca  o  sadržini  i  načinu inforn-Lisanja  u TV-dnevriiku  
na  srpskohjrvats ĺkoni jeziku  
Stavovi giedalaca  o  emisiji Signali  TV  Novi Sad  

S  obzironi cia  se  pirogrami Raciija  i  Televizije Novi Sad ostvaruju (iii 
će  se  ostvarivaiti)  na  pet jezilca naroda  i  narodnosti Vojvodtine, istraživanja 
jeziěkih problema Radija  i  Televizije su zna Čajna kako za rea1izaciju na Čela 
ravnopravnosti jezika naroda  i  narodnosti  u  tim medijinia rnasovne komu-
nikacitje tako  i  za unapređenje kvaliteta govornih eniisija.  
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Mikes Melánia 

A  SZOCIOLIGVISZTIKA  
PROBLÉMA! 
A VIII. SZOCIOLÓGIAI  
VILAGKONGRESSZUSON  

A Nemzetközi Szociológiai Egyeset (lnternational Sociological 
Association) keretében 32 bizottság dolgozik, közöttük a Nyelvszocio-
lógiai Nemzetközi Bizottság is. Az 1974. augusztus 18-24-e között To-
rontóban tartott Nyolcadik Világkongresszuson bizottságokban folyt  a 
munka. A Nyelvszooiológiai Nemzetközi Bizottság 11 szekcióban v€gete 
immkáját. Ezek: 

A népszámlálási nyieivösszeírás feltêtelei és módszerei 
Az állam- és nemzetközi funikciók betöltésére kijelölt nyelvek 
Nyelv és vallás 
A nyelv a pedagógiában 
(A beszédaktus elmélete, etncxmetodológia és mikro-szocioling-
visztika 
Az iparosodás urbanizálódás és a nyelv 
Katalán nyelvszociológia 
Nyelv.derviezés  
A nyelv és e nemzetiség 
Chieano nyelvszociológia  
A nyelvszociológia mint tudományág 

A nyelvszociológia interdiszeipiináriis jellege a kongresszuson mnd 
a beszámolókban, mind a hozzászólásokban kell ő  hangsúlyt kapott. 
A munkában .több ismert szociológus vett részt, mint p1. Joshue Fish-
man (USA), Albert Verdoodt (Belgium), Stanley Lioberson (USA) s má-
sok, ugyanúgy neves nyelvészek is, többek között Chales Ferguson 
(USA), Einar Haugen (USA), Eis Oksaar (NSzK), William Mackey (Ca-
nada) s mások. 

A Kongresszusra 15 szovjet nyelvszoeiológus jelentette be éiikezé-
sét, de egy sem rhetett rész az értekezleten. Ez mindképpen érez-
tette hatását az ideológtai megközelítés min őségét Wkiintve a nyelvszo-
etológiai bizottság munkájában, s különösen csökkentette a színvonolat 
azoknak a szekcióknak a tevékenységébe, amelyekben •a szovjet tudó-
solctól várták a legfontosabb hozzájárulást, mint p1. a Nyelv-tervezés 
szekcióban. Ebben a szekciúban élénk érdekl ődést váltott ki Joshua 
A.  Fisman - Robert Cooper A tanárok és a tanulók  állásfoglalása  
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Indiában, Indonéziában és Izraelben az angol nyelv és annak használata 
iránt,  valamint Dayle Bartnes  Kína nemzeti nyelve c. előadása. 

Az értekezleten kifejezésre jutott a nyelvszooiológia és a társadalmi 
lingvisztika közötti xnegkü}öniböztetés. Nem került sor azonban a szo-
ciolingvisztikán mint a tudományágon ibelül 'e megkülönböztetés elmé-
leti megvilágítására, noha a szociolingviisztiika mint tudományág kérd&-
seivel külön szekció fog1a3Jkozott. A vita niegleket ősen tartalmatlan volt. 

rdekkeltő  'előadást e szekcióban Edward Rose (USA) tartott A  szocio -
lingvisztika és az etnográfia címen. 

Az iparosodás, urbanizálódás ás a nyelv nev ű  szekcióban elég nagy 
figyelmet fordítottak a NSzK-ban idolgozó vendégmunkásek nyelvi kér-
déseire: A munka és a nyelv idegen világban  -  az idegen munkások 
és a forrásnyelvet beszél ők nyelvi magatartása  (Michael R(>deman, Ro-
hin Ositow)  valamint: A foglalkozás, a városi munkavállalás és a nyelvi 
változás a Rajna-vidéken végzett  szociolingvisztikai  tudományos kuta-
tás némely eredménye  (K'laus J. Mettheier). Metodológiai vonatkozásaik 
miatt jelentősek az alábbi beszámolók: A nyelvhasználat területei és az 
anyanyelv-csere Nairobiban  (Stanley Liebesison - Edward J. McCabe) 
valamint: Egy nyelvszociológiai profil: város-falu különbségek a bel-
giumi holland nyelvben  (Gaudewijn Meeus). 

A nyelv a pedagógiában nevű  szekció kérdésköTe nem volt eléggé 
világosan meghatározva s igen heterogén jellege volt. Mégis e szekció-
ban két fontosabb beszámolót említünk meg: A kétnyelv űség pedagó-
giai ökológiája  (William F. Ma'okey) és Az arab tudományos és technikai 
terminológia kérdése a tudomány nyelvében (A.  Mohen Abou Seida). 

A munka a legszervezettebben a Népszámlálási nyelvösszeírás fel-
tételei ás módszerei nev ű  szekcióban folyt, amelyben Paul M. G. Levy 
professzor, belga szociológus elnökölt. Mindeeekei&bt néhány jelent ős 
beszámolót említünk meg: Beáramlás, születési számarány és a nép-
számlálás  (Mridulu  A.  Durbin);  A statisztikai adatok törvényes felhasz-
nálásának  visszhatása  vagy  népszámlásási  nyelvösszeírás vége  (Paul 
M. G.  Levy);  A nyelvstatisztika  szociolingvisztikai  szempontja mint a 
nyelvi keresztmetszet konfigurációjának politikai alapja  (Grant D. 
McCoinnell);  Az egyéni közlés és a megbízhatóság kérdése:  ganai  nyelvi 
naplók tanulmányozása  (Jean N. Ure).  A vita az alábbi kérdésekre ke-
resett feleletet 

Tovább 'kell-e gyakorolnia a népszámlálási nyelvösszeírást vagy 
pedig fogyatékosságai miatt el kell vetni; vagy javítani kell a 
kivitel köiiiknényein? Ki kell hegy végezze a népszáml.álási 
nyelvösszeírást: az adminisztráció vagy a tudományos intézetek? 
Tarfózikodjan'ak-e a hatóságok a nyelvi össeírástól az esetleges 
kedvez5tlen politikai szövődmények miatt? 
Milyenek 'legyenek s mily formában kell feltenni a kérdéseket a 
nyelvi összeírás során? 
A nyelvi összeírásnak csak a nemzeti És a aiandard nyelveket 
kell-e magában fogtalnia vagy pedig más nyelveket és nyelvi á-
rásakat is? 
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(5) Az asét standard kérdésekre épüljön-e, vagy pedig az összeírás 
környezetviszonyaira? 

A résztvevők és a beszámolók száma szerint legnépesebb volt a 
Nyelv és a  nemzetiség nevű  szekeió. Mint várható is volt, a figyelem 
központjában ia nemzeti kisebbségek ill. (a jugoszláv kontksztusban) a 
nemzetiségek problémái kerültek. A legtöbb 'kérdés Belgiumra és Ka-
nadára vonatkozott: A nacionalizmus és a nyelvi politika  Quebecben  
(André Donneur);  Társadalmi lépcsőfok és a nemzetiség: a flamandok 
esete  (William Petersen);  A francia Flandria  nyelvszociológiai  szem-
pontjai:  diakrónikus  és szinkrónikus vizsgálatok (Alex  S.  Vanneste); 
•  német nyelv és a német nyelvjárások Belgiumban (Albert Verdoodt); 
•  Kanadában tanuló amerikai egyetemi hallgatók állásfoglalása Kanada 
és a nyelv  „kanadaizálása"  iránt (R.  Bruce W. Anderson). Módszertani 
szempontból érdekes volt Jonathian Pool beszámolója: Nyelv és  loyali-
tás,  s ugyancsak felhívta magára a figyelmet Henry Niedzielszki össze-
hasonlító tanulmánya: A társadalom és a környezet hatása az anyanyelv 
használatára: hasonló típusú, Egyesült Államokban, Franciaországban és 
Lengyelországban élő  idősebb lengyelek vizsgálata. 

Ebben a szekcióban ismertette e sorok Írója is beszámolóját, amely-
nek címe: A magyar-szerbhorvát kétnyelv űek nyelvhasználata. Ennek 
rövid kivonatát adjuk az alábbiakban. 

A dolgozat azon a feltevésen alapul, hogy a nagya.zerbhorvát 
kétnyelvűek nyelvhasználatában lényegbeli különbségek vannak a 
nyelvi környezettől függően. A körkérdés 536 magyar nemzetiség ű  ta-
nulót ölel fel, akik anyanyelven végzik középiskolai tanuimáiyaikat 
Vajdaságban. A vizsgáit változatok az al'ábbtiak: a szituációs keret, a 
beszédpartnerek és a 'beszélgetés témái. Az elemzés megmutatta, hogy 
az anyanyelvet minden nyelvi környezetben a legnagyobb mértékben 
a családi körben használják (90-98%). Az iskolában, a társaságban, a 
közéletben és a bizalmas nyelvi érintkezésben az anyanyelvhasználat 
a ibeszédpartner etnikai hovatartozásából függ ően változik: ha a beszéd-
partner magyar, az anyanyelvhasználat n-agy százalékarányt ér el 
(78_950/), de ha a beszédpartner nem magyar, az anyanyelvhasznilat, 
a spontán nyelvi érintkezés során az iskolában mindössze 3-6°/ 0-os, 
viszont a itársaságban, a ikõzéletben és 'a bizalmas nyelvi érintkezésben 
nagyobb: 27-42% .  A nyelvi környezettől függő  anyanyelvhasználat 
különbségei 'különösen a közéleti nyelvi érintkezésre nézve jelent ősek: 
ha az anjkétben résztvevők túlnyomórészt magyar nyelvkörnyezetben 
fordulnak ismeretlen szemé'lhez, gyakrabban használják a magyar 
nyelvet (3701o), mint akkor, ha túlnyomórészt szeibhorvát nyelvkörnye-
zetben vannak (4 0/0) 
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Penavin  Olga  

KOCICEVO KOCSITYEVÓ,  
EGY  KÉTNYELVU 
KISK1iZSÉG FDLDRAJZI  
NÉV KÉSZLETE* 

O.  A jugoszláviai földrajzi név-gyűjtés évek óta folyik és fog még 
tartani évekig, hisz szinte iteljes s űrůségű  kutatópont!hálózattai dolgo-
zunk. Azonkívül nemcsak a magyar nevek felj'egyzését végezzük, hanem 
mindenütt felgyűjtjük a más nyelvű  adatokat is. Ez Óriási munka. 

A gyűjtést a 3 hivatásos gyűjtőn kívül (Matijevics Lajos, Minties 
Júlia, Penavin Olga) az újvidéki egyetem Magyar Nyelvi és Irodalmi 
Tanszékének hallgatói végzik. Tanítványaink nyelvészeti szeminjásiiusni 
munkája évek óta jobbára ebb ől a tárgykő ziből készül. Ez azt jelenti, 
ki-ki feágyűjti, rcédulázza lakóhelye, szülőheilye névanyagát. Az ellen-
őrzés niimkáját és a szerkesztést a 3 hivatásos gy űjtő  végzi. 

Eddigi munkánk 'eredményeként nycrndakész 'állapotban van Bács-
topolya és környéke, iSzabadka és környéke névkészlete. A Bácska, a 
Bánát legnagyobb részének anyaga is már cédulára került. 

Az anyagot névjegyzék illetve adattár formájában szándékozunk 
közreadni, eltekintünk az etimológizálást ,61, t&rkiépezés'tŐl, noha meg-
vannak a t&képeink, és ezeken rögzítettük is az adatokat. 

Ebből az anyagból ragadtam Id egy észak-bácskai kis falunak, 
Kočićevónak a névtárát. Azért esett választásom erre az aránylag 
fiatal és kis településre, mart vegyes lakosságú, azonkiv&l szinte a sze-
niünk láttára alakul ki névkészlete. 

1. A falu, melynek földrajzi neveir ől Szó lesz, a Vajdaság legkisebb 
települése, Ěszak-Bácskában, Bácstopolya községt ől nem messze, Zob-
natic'ától, a híres méntelept ől keletre felkisziik. 1971-,ben 13 család, 67 
lakos lakta, közöttük 26 szerb És 41 magyar. 

Mint említettem, fiatal település. 1921-ben alapította 30 szegény, 
földnélküli „cbobrovoljac", önkéntes család Bosanska Kra'jinából. A falu 
egyetlen sor házból áll. A házak olyanok voltak régen, amilyeneket 
sárból és a helyszínen található nádból készíteni lehetett, vertfalúak és 
nádtetősek. 

A kisközség iés lakosainak történetét követve az 1941-es esztend őt 
kell megeilitenünk, a falu lakóit Sárvárra internálták, 'helyükbe szé-
kelyeket telepítettek. A falu neve Andrásmnajor lett. A háború végén 
a székelyek felkerekedtek, itt hagyták a falut. A hajdani „dobrovoljac" 

*  Német  nyLven  megjelent:  Acta LngvLetica ung., 174/XXV.  
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lakosságból az életben maradottak pedig visszatértek otthonukba. 
1945-ben a falut környez ő  tanyavilágban magyarok telepedtek meg. 

A régi telepesek száma az újabb időben napról-napra fogy, egyre 
többen költöznek városba. 

A falu nevének változatai: Ko Čevo (1938, 1950), Kočióevo (1941), 
Andrrásmajor, (1942), Ko ěićevo (1947, 1955) Kocsityevó. 

A lakosság földműveléssel foglalkozik. A táj, az alföldi táj, mely-
ben csak itt-ott tűnik fel egy-egy erdőcske, akácos, erre alkalmas. 
A földdajzi nevek 'tanúsága szerint Is tanyák, szálások helyezkednek 
el a tájban. Ipar nincs ezen a vidéken, iparos Is alig. 

A tanyák, szállások neve alkotja a földrajzi név-készlet legnagyobb 
részét, igazolva a ilakosság mindennapi életének egyoldalúságát. A bel-
területi nevek a létesítmények csekély volta miatt szinte csak a temp-
lom, az Iskola, a Kultúrotthon, a temet ő  megnevezésére szorítkozik. 
Szegényes ez az anyag, de beszédes. 

Az alább lkõv.etkez6 nevek a falu lakosainak használatában nem-
zetiségi hovatartozásra, korra ás nemre való tekintet nélkül az alap-
réteghez tartoznak, ezen belül Is az aktív használatú x Ĺévkincs,hez. 

A névanyag, mint majd látni fogjuk, vegyes nyelv ű, azaz van benne 
magyar rés szerbhorvát név. Ez természetes Is, hisz a vegyes lakesságú 
községben az együttélés nyelvi síkon Is hat. A szükség, a másik megér-
tésének, a saját maga megértetésének szüksége hozza magával a másik 
nyelvének, földrajzi elnevez&sei.nek megtanulását. 

A hivatalos elnevezés szerbhorvát. Ezt is megemlítjük a szerbhor-
vát Illetve magyar népi név mellett. 

A magyarok, ha nincs magyar megfelel ője, az újkeletű  hivatalos 
szerbhorvát neveket átveszik és magyar végz ődéssei ellátva alkalmaz-
zák a mondatban, de használják a szer'bhorvát népi nevet Is. A szerb-
horvát lakosság a hivataio név mellett ia magyar alakot is Ismeri, 
használja Is megfelelő  végződéssel alakítva be a mondatba. Ha nincs 
a földrajzi egységnek hivatalos neve, akkor a legnagyobb természetes-
séggel használják a magyar nevet. 

Mi a közölt névanyagban a magyar lakosság használati módját 
mutatjuk be. 

KOČIĆEVO  FÖLDRAJZI NEVEI: 

Alsó sor - Ăsó  sor (Donji sor); 
Ásó soron, Ásó sorrul, 
Asó  Sorra; 
a falu alsó részén levő  házsor, 
utcarész neve 

Ątarski put -  Srég Út-; 
Srég úton, Srég útrul, 
Srég útra; 
dűlőút, ia Fasori út folytatása 
kelet felé 

Bab g-földek  -  Balok45dek  
(Balog salaš); Balok-dődeken, 
Balek-ďődekrül, Balok-fődekre; 
a Balog család szántóföldje 

Balog  József -salaă  - Balog 
József szálása 	Balok-szálás; 
Balog József szálásán 
Balok-száláson, Balog József 
szálásárul - Balok-szálásrul, 
Balog József szálására 
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Donje  seb — Ďonye szeló; 
Danye szelóba, Donye szeáćÁbul, 
Donye szelóba; 
a falu északi része, alvég 

a1iok-szádésra;  
tanya, Balog József tulajdonát 
képezi 

Cindel-földek — Cindel~ 
(Cindel sal'aš); 
Cinde145deken, 
Cdnde145dkrtU, 
Cindel-dődeikre;  
a Cinjdei család szántóföldje 

Cindel Ištvan salaš — 
Cindel  István-szálás —; 
Cindel lstván-száÂláiscm, 
Oindel Istvánszállásrul, 
Ciindel István-szálásra; 
tanya, Cindal István tulajdonát 
képezi 

Cindel  rom 1.  Cindel Roza 
salaš 

Cmdel Roza salaš — Cindel  
Rózsa szállása 	Cindel rom; 
Cindel Rózsa szállásán 
Cindel romnát, Cindel  Rózsa 
szállásárul - Cindel ro1mtui, 
Cindel Rózsa szállásáho 
Qndel romho; 
tanya, Cindel Rózsa volta 
tanya tulajdonosa4 róla kapta 
a tanya nevét, ma mér csak 
rom, mert lebontották 

Dasa-főldek — Dasa-ďődetk —; 
Dasa-ďődjekien, Dasa-áődekrül, 
Dasa-ďődekre;  
ma Petkorv Antal szántóďöldje 

Dasa salaă  - salaš Petkov 
Antala;  
tanya és a körulötte lev ő  
földek, régen a Dasa esaládé 
volt, most Petkov Antalé 

Dom —  Dóm (Dom kulture); 
Dómba, Dómbuil, Dómba; 
kultúrotthon 

Erdősáv Akácerdő  
(Šumski pojas);  
Erdősávba Akácerdöbe, 
Erdősávśbul 	Akáoerdóbül, 
Erdősávba - Aikáoerdôbe; 
akácerdő, Zobnabiea 
szántóföldjeit veszi körül 

Erd ősút 	Fasori Út 
(Šurnki put);  
Erdős úton '- Fasori úton, 
Erdős útrui ' Fasori útrul, 
Erdős Útra Fasori útra; 
út, az Atarski put eleje, 
összeköti a Topolyára tartó 
utat az Ergellel úttal 

ErgeUai  Út  — Ezgetlaji Út 
(Fut za ZÓbnaticu); 
Ergellaji  úton, ErgeUaji útrul, 
Ergellaji útra; 
út, a zobnaticai méntelep fele 
vezet 

Fasori 4t 1. Erdős Út 

Felső  sor  — Főső  sor 	Feső  
sor (Gornji šor); 
Főső  soron Feső  soron, Főső  
sorrul 	Feső  sorrul, Főső  
sorra - Fes ő  sorra; 
a falu felső  részén levő  házsor, 
utcarész neve 

Forgó-földek  — Forg646de4k —; 
Forgó-fődeken, Forgó-ď6dekrü1, 
Forgó-4ődekre; 
szántó, a Forgó család 
szántóföldje 

Forgó-szállás — 
Forgó-szállás —; 
Forgó-száliáson, 
Frgó-szállásrul, 

113 



Foiigó-szá1lásra;  
tanya, a birtokosról kapta 
nevét 

Gezin put — Gézin put —; 
Gézin puton, Gézin putrui, 
Giézin putra;  
dűlőút, a környéken levő  tanya 
tuiajdonosá'ról kapta nevét 

Gornje  seb  — Gornye szeló —; 
'Gornye szelóba, Gornye 
szelóbul, Gornye szelóba; 
a település délkeleti része 

Grahovac Maneta ulica – 
(Ulica Grhovac Man.eta);  
•a faiu főutcája 

Groblje —  Temető  (Grohlje); 
Temetőbe Temetőre 
Grob}jera, TeTnetőbül 
Temelőrül Grobljerul,  
Temetőbe Temetőre 
Grobljera;  
kis helyi temető  

Gyep  —  Gyep (Pašnjaik); 
Gyepen, Gyeprül, Gyepre; 
legelő , a Felső  sor és Alsó sor 
között 

Iskola  —  Iskola (Škoia); 
iskolába, iskolábul, Iskolába , ; 
tanya! Iskola, ma már 
beszüntették, mert nem volt 
elég tanulója 

Iskola  díuleje —  Iskola dülleje 
(Pašnjaěki put); 
Tskc(a düllején,  Iskola 
düllejérül, Iskola düilejére; 
dűlőút, a legeIőre vezet, nem 
messze volt tőle az iskola 

Kanyó -földek  — 
Kanyó-fődek —; 
Kanyó-főďeken, 
Kanyó-4fődekrül, 

Kanyó-fődkre; 
szántóďöid,  a Kanyó család 
tulajdona 

Kan  yó -porta  — 
Kanyó-porta —; 
Kanyó  portán, Kanyó portásul, 
Kanyó portára; 
földterület, melyen áll a Kanyó 
család háza és a ház körül 
lö1dek 

Kara-föld  — Kara-főd —; 
Kara ődön, Kara-ďődrül, 
Kara-fődre; 
föld, birtok, Kara nevű  
családé 

Kis  Imre-féle  dű lő  —  
Kis Ime-féle düllő  
(Palikin put); 
Kis Inireé1e düllőbe, 
Kis Imreféle düllőbül, 
Kis Imre-féle düllőbe; 
dűlőút, mely déli irányba 
halad 

Koti č n salaš — 
Koticsin-szállás —; 
Koł icsin-4száliáson, 
Koticsin-szállásrui, 
Koticsin-szálláfsra; 
tanya, Kotičin nevű  gazda 
tulajdona 

Lelbach  Gyuszi-földek 
1. Zobnatička zemija 

Nagy-földek  — Naty-45dek —; 
Naty4ődken, Na:ty-ifődekrül, 
Naty-fődekre; 
szántó, a Nagy családé 

Nađ  Peter salaš —  
Nagy Péter-szállás —; 
Nagy Péter-száiláson, 
Nagy Péter-száiiásrul, 
Nagy Péter-szállásra; 
tanya, Nagy Péter tulajdona 
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Neđo-f öld - Négy645d —; 
Négyó-4ődön, Négyó-4&Ir ťĹfl, 
Négyó-ďődre; 
szántóföld, 'a  valamikor Igen 
gazdag  Neđo esaládé 'volt 

Német-földek - 
Némt-fődek —; 
Német45deken, 
Néet-ifődekrül, 
Német.4ődekre; 
szántóföld,  a Német soron lakó 
Nérnteké 

Német sor  — Német sor —; 
Német soron, Német  sorrul,  
Német sorra; 
tanyák  sora, ca Német nevű  
csaiádk lakják 

Országút —  Országút (Fut 
Baěka Topola—Čantavlir); 
Országúton, Országútrul, 
Országútra; 
Topolya és Csantavér fele 
vezető  országút 

Palikin put  1. Kis Imre-déle 
dűlő  

Parcellák —  Parcellák —; 
Parcelláikon, Pareellákrul, 
Parcellákra; 
kis földtáblák 

Pašniački put  1. Iskola dűleje 

Pašnjak 1. Gyep 

Petkov  Antal salaš 
1. Dasa saaš 

Privatne zemije - 
Privátne zernije; 
Privátne zemijén, 
Privátne zemijérül, 
Privátne zemijére;  
•a lakosok földjei 

II Privatna tabla — 1ruga 
priivatna tab1a —; 
a lakosok földjei-nek második 
táblája 

I Privatna tabla — 
Prva privatna tabla —;  
a  lakosok földjeinek I. táblája 

Put Bačka Topola—Čantavir  
1. Országút 

Put za Zobnaticu  
'1. Er.gellai út 

Škola  1. Iskola 

Srég Út 1.  Atarski put 

Šumski put 1. Erdős út 

Salaški atar — Szaladd abár; 
Szalaski a-tárba, Szalaki 
atárbul, Szalaski atárba;  
határrész, a tanyavilág 
Legsűrűbben lakott része 

Senćanski atar — Szentyánsńki 
atár 	Zentaji  határ; 
SzentyánLszki atárba 	Zentaji  
határba, Szentyánszki atárfbul 

Zentaji habárbul, 
Szentyánszki atárba 
Zentaiji  határba; 
a Zentai határhoz tartozó 
földok 

Tallós-földek — Tailós-ďődek —; 
Taliós-f&deken, 
Tałlós-fődekrül, 
Tailós-4ődokre;  
földek, a Tallós tanya körül 

Tallós-tanyák — 
Tallós-tanyáik —; 
Tallós-tanyákosi, 
Tallós-tanyákrul, 
Tallós-itanyákra; 
tanyák, a Talió család birtokai 
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Vaszil d űleje - 
Vaszil dülleje —; 
Vasil idíüllejibe, 
Vaszil dü1lejibül, 
Vaszil dülejibe;  
dűlő , egy Vaszil nevű  gazda 
lakik itt, a Főutoa v1géb61 
ésaJknak  a  ParceUálhoz 

anyarodik 

Vicei-földek - Viceji-fődek —; 
Viceji-ďődeken, Viceji-ďődekrtU, 
Viceji-fődekre; 
a Vicei család földjei 

Zadrugai  határ - 
Zadmtgaji határ —; 

Zadrugaji  határba, 
Zadrugaji hatáirbuj, 
Zadrugaji határba; 
szánt&földek, a topolyai 
földműves szövetkezté 

Zentai határ 1.  SenĆanki atar 

ZobnatiČka zemija — 
Leibak  Gyuszi-fődek —; 
Lâelbak Gyuszi-fődeken, 
Le1bak Gyuszi-főciekrül, 
L,elbak Gyuszi46dekre; 
szántóföldek, régen Lelbach 
Gyula földbirtokosé vo't,  
ma Zohriiatioához tartozik. 

KÖZNEVEK FÖLDRAJZI NEVEKKÉNT: 

szerbhorvát nevek: 	 magyar nevek: 

dom  (kultúrotthon) akácerdő  
grobije  (temető) erdősáv 
pašnjak  (legelő) gyep 
škola (iko1a)  iskola 

országút 
temető  
pareeNáik  

II. A nevek nyelvi formáit vizsgálva megállapí'thatjuik, hogy elem-
zésükmindąkót nyelv számára hasznos, mert p1. a szerbhorvát nevek-
ben a fentebb említett egyszer ű  közneveken kívül jelz ős szintagmákat 
is találunk, amelyeken belül több csoport jelentkezik: 

1. A JELZŐ  HELYET, VALAHOVA TARTOZÁST FEJEZ KI:  
Atarski put 
	

Senćanski put 
Donje  seb 	 umki put 
Paěnijački put 
	

Zobnatička zemij  a 

A jelző  többnyire képzett szó, mely azt fejezi ki, hogy a jelzett szó 
a jelzőben kifejezett alapszóval jelölt tájegység fele tart; oda tartozik: 

Pakj.ąk — Pašnjadki put 
Atar - Atarki put 
Senita — &nćanski put 
šuma — Šuniski put 
Zobnatica — Zobnatiăka zemij  a 
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2. Á JELZ ŐS SZINTAGMÁBAN  BIRTOKVISZONY - áll fenn; 
ennek &ifejezés&ben több megvalólu.5ási lbetég jelentkeziik: 

a  caidnévibő1 és utónévb&l álló birtokosjelző  + birtok viszony 
jeöit: 

«)  a sorrend szerbhorvát 
sorrend: 
saiaš Pebkov Antala -  
(a névben nem!) 
13) a sorrend magyaros: 
PeiJkov Antail-sal'aš 
Nagy Peter-salaš 
Cindel Ištvan-saiaš  
Balog József-saiaš 

csak családnév a 'birtokos jelző : 

«)  magyaros sorrenddel: 
Katicin salaš 

e) 'utón(évből képzett hiirtokosjelz ő  + birtok alkotja a birtokos 
szintagmát: 

Gezin put 
Paliikin put.  

A magyar névanyagban fa jelz ős szintagma ilyen megvalósulásúkat 
mutat: 

MINŐSÉGI JELZ ŐS A KIFEJEZÉS, A JELZ Ő  KÉPZETT SZ Ő : 

Erdős út 
Akácos 'erdő  

KIJELÖL Ő  JELZ ŐS KIFEJEZÉS, A JELZ Ő  KÉPZETT SZ Ő : 

Alsó sor 
Felső  sor 
Ergeliai  út 
Zadruigai  határ 

BIRTOKOS JELZ ŐS A SZÖSZERKEZET: 

•a) jelöletlen a viszony: 
a) családnév a birtokosjelző : 
Balog-fődek 
Balog-szállés 
Foiigó-ďődek 
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I) családnév  +  utónév 
a  birtok-os  jelző :  
Cind&[  István-szállás 
Nagy Péter-szállás  
Lelbak Gyuszi-fődek  

b) jelölt a  birtokviszony- 

a)  családnév  +  utónév 
a  biiitokosjelző : 
Cindel  Rózsa szállása 

P)  utónév a  birtokosjelző : 
Vaszil düJlej  e  
')  köznév a  bir.tokosjelző :  
Iskola  dülleje.  

Még több  tanuságot ás  ki lehetne bontani a fent közölt névanyag-
ból, de talán majd máskor.  

FORRAS 

KoČićevo  földrajzi neveit  Cabai  József szemináriumi munkájából vettem. 
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Matijevies  Lajos 

A MAI JUGOSZLÁVIA 
TERULETÉRE VONATKOZÓ 
FiLDRAJZI NEVEK 
A KtZÉPKORI 
SZERB—MAGYAR 
VONATKOZÁSÚ 
OKIRATOKBAN 

Nem egész hetven évvel ezel őtt, 1907-4ben jelent meg Buda-
pesten a Magyarország rneiléktartományainak oklevéltára II. kötete. 
1lhallóczy Lajos és Aid:ásy Antal a Magyar Tudományos Akadémia meg-
bízásából szerkesztették, és A Magyarország és Szerbia közti összeköt-
totések oklevéltára 1198-1526 alcíjm•e.t adták könyvüknek. „Azzal, hogy 
ez oklevéltárat iebbe a sorozatba illesztettük, éppensggel nem aka'rtuik 
a ikõzéokori Szeilbiát a magyar birodalom mellék-tartományaként tün-
tetni fel, 'mert nem volt az. ... Minthogy azonban a szvá.itúLi rnácsói 
bánság három lévszázadon át a magyar birodaioininjwk sokszor megtá-
madott, de mindig megvédelmezett szerves járuléka volt és eginkább 
ezen a réven került közelebbi viszonyba Magyarország és a szerbség, 
s ennek a mácsói ibánságnak rendelkezésünkre álló câdeveles történeti 
adatai szolgálnak e kötet ianya.ga  vezérmotívumául, indokoltnak tartot-
tuk, hogy ez .oklevéltár ebben a sorozatban jelenjék meg. ... A külön-
féle levéltárakból összegyűjtött adatok ebből a szempontból összeállítva, 
képet adnak arról, a szerepr ől, a melyet ia szerbség a középkorban a 
Magyarország terilebón belül játszott." - hangsúlyozzák a szerkeszt ők 
bevezetőjükben. 

Jelen dolgozatunkban e gyűjtemény névtani vonatkozásainak azon 
területét kívánjuk bemutatni, amelyek a földrajzi foga]imakra utalnak. 
Közülük Is csak azoknak a földrajzi fogalmaiknak a neveit vizsgáljuk 
meg, amelyek a mai Jugoszlávia területén találhatók. Az anyag b ősége 
továbbá arra kényszerít bennünket, hogy e nevek közül is a legértéke-
sebbeket válasszuk ki; a települések és a vizek neveit. Igy, nem Válasz-
tottuk el a kisebb településeket a nagyobb városoktól, a kisebb vizeket 
a nagyobb folyóktól, mindegyik niévalakjára fel-figyeltünk. Tekintve, 
hogy vannak olyan helyek, amelyek a középkorban csupán egyetlen 
erődítménből állnak, anyagunkba a vár neve került. 

Az okiratokat latin nyelven írták. Szerbek, magyarok, horvátok, 
olaszok sorai között akadunk a földrajzi név középkorban használatos 
alakjára. Igy maradtak fenn e névalakok régi formái szórványként, és 
ezek a szórványok becses forrásanyagul szolgálnak a névtudománynak 

Őrzik a középkori névállapotot 
Rámutatnak a névalak történeti fejl ődésére 
Mutatják a névváltozatokat 
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A kance1áx'iai helyesírással beékelt helynévanyag, tehát, amellett, 
hogy történelmi je1entősgű, nem közömbös a névkubatóna'k sem. 

Az itt közölt Ľforrásanyag hiteles bemutatása végett, •a névalakokat 
szövegkörnyezetükben, adjuk. A feltüntetett korszakban, azaz 1198-tól 
1526-ig időrendben a 'következ őképpen találhatók meg az okiratgy űj-
temiényben: 

Horváti  János, niácsói bán levele testvéréhez, Horváti Lászlóhoz. 
1376-1378. nov. 13. Után. 

Datuni in Sanctoclemetrio... 

Másia kiráiynő  levele Garai Miklós, niácsói bánnak és János, szegedi 
alispánnak. 1389. febr. 16. 

Ccmqueruntur nbis universi pauperes lobagiones nostri  de Bareh 
et  de  Bewch.e,...  

Zsigmond király levele Istvánnak, Kállai István fiának. 1390. 
márc. 31. 

signanter sn nostro ex.ercitu pridem contra Rascianos habiito in 
expugnatione castrorum Borjch et Chestyn vocatorum  per nos uti-
litate et eommodo regnii nostri... 

Zsigmond ikirály levele Lászlónak, Sarui Péter fiának, itemesi f ő-
ispánnak. 1390. aug. 14. 

• . . nec  non castoruni Chestyii et Borych vocatorum in terra Rasscie 
situatorum recuperationem ac reoptentionem... 

Zsigmond király levele Losonczi Istvánnak. 1390. nov. 21. 

in expugnatione ac optentione ca.stri Borch in dieba terra 
Rascie... situati  per nos hahi•ti, oonsequnnter dum ideni Stefanus 
ln quadam insula fluvii Zave prope villa Cherurtekhel... 

Zsigmond király adománylevek Kökei Szomraknak. 1392. júl. 13. 

Volentes itaque cidam aliquantisper regio occurrere cum favore 
possesionem nostram regliam  Padina  vocatam in banatu... 

Zsigmond ikirály adománylevele Perényi Simon fiának, Péternek. 
1399. aug. 29. 

notanter quod quia  ipse magister Petrus durn nos oastrum nostruni 
Gaambocz vocatum lii regrio nostro Rascie situatum... 

Zsigmond király adoniánylevele Maróti János, mácsói bánnak. 1403. 
nov. 5. 

Preterca dum falerata turcua Tureorurn fiuvium Zawe i.macurn 
ceberis persecutoribus Christlanorum genbe, u'tpate Boznensibus 
transfretassent et districtum  de  Pasoga subintrassent,.., 
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Lázárevies  István deszpota levele Szathrnár és Németi város lakos-
ságának. (I.). 1417. okt. 28. 

Datuni in Albanandor... 

Láz.árevics  István deszpót'a levele Szathmár és Németi város lakos-
ságáriak. (II.). 1417. okt. 28. 

Datum in Albanandor.... 

Lázárevics  István deszpota levele Szathmár és Németi város lakos-
ságáxiak. (III.). 1417. okt. 28. 

Datuni in Alba?uzndor... 

Lázáreívics  István deszpota levele Sz'athmár és Németi város lalkos-
ságának. 1417. ókt. 28. (IV.). 

Datwn in Albanandor... 

Zsigmönd  király adomány-levele Szentlászlói András fiának, Márk-
nak. 1428. awg. 27. 

demum vero i•n canservatione castri in expugJiatdone castri in 
Galambocz,,... Danubţum  ad 'has regni nostni Hungariae partes 
navĹigio... 

Zsigmond király adománylevele Rosgonyi istváinnén'ak. 1428. dec. 28. 

que ead'em s.tb castro Galariibocz ... et expi.gnatione dieti oastri 
Galambom ...  ex oposito dácti castni  Galamb ocz,...  ex ista parte 
Danubii nos  ediitactur.a venira ausa est, et. unam galeam nostram 
armatam iiiter oeteras hiábi super ipso fluvio Danubli hahitam... 
et ćum eadem in dicto Danubio ...  ad ipsum castrum Galambocz 
contra Tureos, 

Th'allóczi Matkó,  kapitány levele bemesvári fiz mesterének. 1430. 
nov. 29. 

Mathko  de Ragusio inlber cetera capitanens Nandoralbensis Nobis 
grate dilecte... 

Thallóţczi Mal)kó, ikapitány  parancsa Remetei Hisnéi Imrének. 1430. 
dec. 10. 

Mathko  de Ragusio iriter cebera c apitanens  NandoraWensis. 

Thallóczi  Frank, 'kapitány levele Remetei Hiimďi Miklós, Imre, László 
és Fxank kevei alispánoknak. 1431. jan. 10. 

Franko de Ragusio capitaneus Nandoralbensis. Sciatis quod Danu-
bium usque bres dies erit... subito ad portum Danubii... Soripta 
in Abanandor... 
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Thallóczi  Frank,  kevei  főispán  és  kapitány levele  Keve  vármegye 
közönségének. 1432.  jan.  29. 

Nos  Franco  de  Talloucz  alias de  Ragusio comes Kewienensis et ca-
pitanens Nandoralbansis... Scripta in Albanandor... 

Thallóczi  Frank,  kevi  főispán és kapitány levele  Remetei Himfi 
rmre kevei  alispánnak. 1432.  jan.  29.  

Franeo  de  Raguisio comes Kevinicisis et capitanens Nandoral-
bensis. . .Scripta in Albanandor... 

Thailóczi Frank, kevei  főispán és  főkapiitány  levele  Keve vár:rnegye  
nemes  közöns&génk.  1432.  febr.  6. 

Nos Franko de  Talloucz  alias de  Ragusio, comes Kewiensis et kapi-
tanius Nandoralbensis...  ad  irtas partes versus castrurn Nan-
doralba... et peditibus versus Albanandor  ad  rivam vel  ad  portum 
citissime venire dbeabiis. Datum in Albanandor... 

Thalóczi Frank, kevei  főispán levele. 1432.  febr.  18.  

Datum in Albanandor... 

Brankovics  György,  desizpota,  rendelete Debrecen városának. 1433.  
júl.  19.  

Datum in Zrebernicze...  

Zsigmond király  levele Cillei Hermann,  szlavóniai bánnak. 1435.  
jún.  16.  

prope Kewe ultra Danubium... abinde  per  Danubii... 

Zsigmond király adománylevele  ThaHóczi Mathkó,  bánnak. 1437.  
szept.  27.  

in cuius :tunc manibus castra nostra regalis Nandoralbense et Ga 
lambocz habebantur, ipsaque castro Nandoralbense mox manibu 
nostris devento et applioato, dicto vero castro nosbro  Galamb ocz 
ex  tradimento illius perďidissimi... Danubiumque absque aliquali 
fortitudine sub huiusmodi treugis  pacis  traiisfretare voienti'bus, 
que 'tunc iuxta flumen Danubii fixeramus resnoverunt, ...  pro  
maiori  parte  fiumen Danubii transzfretatis, ... wan comite Cetine 
tam ipsius condarn Joharniis comitis Cetine... et  ad  obsidionem 
cuiusdam castri Zyr& vocati accedere voluisset, ... presentiens mox 
magnam sui exercitus partem versus iipsum catrum Zyn, ... ipsum 
castrum Zyn obsederunt expugnaturum. ...  ad  cemburrendum et 
anichiłandurn quodiam castrum Crusowcz vocatum vocatum in regno 
Rasie erga manus sevissimorum Turcorum in fluvio Morwa vocato  

per  fluvium Danubii transvadatione curam ... et gubern.atione  
portus  ipsius Danubii remanente ... versus castrum Galambocz 
srupratactum  precedens  ... cum castro Crusowcz pretacto ... et  
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Danubium pretaetum viceversa trans&etaire volui&serit, ... dn portu 
Danubii constiti.tos  ac in maiori  parte ipsum Danubium transva-
datos, ... Beche ... et preserti'm fiuvius Zawa, Bozwcha, Wyncze, 
Walko, Zepch, Studwa, Nerethwa et Crassow. 

Albert király adománylevele Tballócrd Matkó, bánnak. 1438. 
márc. 31. 

ac dioti Nandoralbensis... et precipnie eastrorum Zyn in Croa-
tia et Haddided in Boznensi regnis preclictis...  

Albert (kirány adoimánylevele Bazini Szentgyörgyi Miklós fiának, 
Györgynek, Visegrád várkapitányának. 1438. júl. 23. 

contra ipsos Turcos in castro  Galamb ocz... 

Albert ikirály adománylevele Garai László, mácsói bánnak. 1439. 
okt. 6. 

quod castrum abbatie  de  Waradinopetri  non longe a confiniis par-
tium mnferiorum regni nostri, ... idem castrum de  Waradinopetri 
necnon dnspaitranatus nostre maiestatis, ... Datum in Zond... 

Thallóczi  Frank, szöîiényi bán levele a krassói szenbmiklósi 
jobbágyoknak. 1440. máj. 20. 

et signanter in tuitione castri Nandoralbensis  per  maxime expe-
diri necessariis inimiaientibus,... 

I. Ulászló, vál. magyar király levele Szomolnokbánya városának. 
1440. jún. 17. 

qualiter ipsi castrum nastrum Nandoralbense tam  per navalem, 
et signan4er NandoralbensLs... et signanter castri nostri Nandoral-
bensis prtacti...  

I. Ulászló király adományievele Hunyadi János, erdélyi vajdának. 
1441. akt. 8. 

ad tenandum et conserivanduni oastrum Nandoralben.se deputati 
fuisset... 

I. Ulászló ikirály adománylevele Hunyadi János, erdélyi vajdának. 
1443. ápr. 17. 

quam nostri regiminus tempore  apud  Nandoralbam curn Izak 
Tureorum, woyvoda virtuuse peregit, 

Hunyadi János, kormányzó levele Pozsony városának. 1448. júl. 26. 

qui tandieni eosdem  ad vadum Danubii u.sque Nandoralbam des-
tinabit... Turci transitum nostrum in Danubio pretedunt perturbare 
et pro tanto necesse est,... ut tute et libere valeamus com genti-
bus exerc}tuantibds Danubium iransire... 
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Hunyadi János, koirrnányzó levele Ppe de Floreiitianak, bels ő  Szol-
nok Vármegye diktátorának. 1448. aug. 12. 

et ecce iam  de factos surnus in via ad vadun Danubii,... 

:szepesi László, alkormányzó és Szobi János, budai várnagy levele 
Pozsony városnak. 1448. nov. 17. 

nam hi castro Senderew cwn illustri despotho 

Brankovcs  György, dieszpota levele Kállai Lökös Jánosnak. 1450. 
ápr. 21. 

ScriptuLm in Zenderew 

Garai  László, nádor bizonyságlevele. 1450. máj. 9. 

Datum in castro Zenderew vocato... 

Brankovics  György, deszpota köszön&levele Kállai Lkös Jánosnak. 
1450 jún. 24. 

Scriptum in Zenderew... 

Br•ankovics  György, deszpota levele Kállai Lókös Jánoshoz. 1450. 
aug. 10. 

Batum in Zendrew 

Hunyadi János, ik.ormányzó ,levele Pozsonyv ;árosának. 1451. jún. 27. 

in Nandoralba sunt constituti..  Nos itaque ad haben.dam ipsam 
pacem gressus nostros abinde usque ad  Bechew dirigeinus 

Brankovies  György, d'eszpota levele Kállai Jánosnak. 1452. jan. 13. 

Mis hominibus et farniliaribu.s nostris egregio Wkozaw woyvode 
nostro Zendrew... Datum in Zerdrew... 

A ragusai tanács levele Francesco Foscari, velencei dogehoz. 1454. 
aug. 8. 

que  est inter Danubhim et Savam  igne, 

Marino de Gondola, Ragusa városa ikövieltének levele István, bosnyák 
királyhoz. 1454. szept. 13. 

ot  intrato in Smedrevo 10  qual ha dato alli Ungari, Golubaz et Xar-
novvo et assaissinia hosbe e passato el  Danubio deHI Ungari dicono... 

A  :srebrenicai ragusai telep iközönségének levele Ragusa városához. 
1454. okt. 10. 

Notifioarno alle vostra signoria  de certe nove gle quale havcmo 
havute per la iia de  Smedrevo cum ii gvernatore Janeho passo 
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11 Dąnubio curn gran oopiia... el quale ando aha via de  Rudisca 
e de li .ando aHa ria de  Xabaz andando a cerhar a posta fata ba-
taglia oum Ii tupcihi ... Bt essendo alquan'to 1oa4ano da Cruseriam 
oernete certa gente dcl so exercito ... de iii FeriLsbogovich e prexo 
e rnenato al signor dispot a  Smedrovo ...  a ohe non habianio havuto 
certeza da Smeclrovo. ... g].i quali diieono haver visto de certo Feris-
(bogovich in Smedrovo... Dato &n  Sreberniza... 

Ragusai kerekedő  értesítése a •törkök hadmozdulatairól, Hunyadi 
János okt. 1-én aratott gy őzelméről. 1454. okt. 22. 

di  la dal  Dari,ubio in fronte contra Baigradi ci  h cl  conte Janes 
vayvoda usonna astucia, ... in la provincia la quale se chiama 
Bel gradi ... Diconc cihe sono corsi fin sotto Chenoviza. Data a 
Ragusa...  Hee altera littera fuit scripta per quendam meroatorem 
Ragusie uni alteri... 

Mauraceno  Pál levele SÎorza Ferenc, milánói hercegnek. 1454 
nov. 17. 

• aveno leltere da  i retori nostri de  Zara ci.m  ma copia ijnclusa... 

Brankovies  György, deszpota ajánlólevele Sforza Ferenc, milánói 
hercegnek. 1454. dec. 29. 

Datum in castro nostro Zmederevo vocato 

Guidiobono  Antal, Sforza Ferenc követének jelentése a török hadi 
mozdulatairól. 1456. jún. 18. 

el Biaricho sta lá vicino ad la guarda del Dant4bio,... 

Brankovics  György, deszpota levele a Nándortfhérvár ostromát 
megelőző  mozgalmakról. 1456. júl. 13. 

cum tota poteiitia sua fuit sub castro nostro Senďrew ... Postea 
ipse Turcus v'enit ci obsedit castrusn Nąndoralbense  per  4erram ci 
per  Danubium, ... Magnificus autem dominus Jdhan.nes de Hunyad 
comes Bystriciensis mode est in opido nostro Zalankemen,... quia 
stant de metis istius regni in ZalanJceinen. ... et po'terit venire per 
aquam ad succurendum predicto castro Nandoralbensi. ...  Nos 
autesn cwn domo nostra modo hic constituti suimus in opido nostro 
Beche ci aprompbuamus gentes, ... et volueritls procedure ultra 
Danubium contra inimicos cruois Ghristi, ... et veniunt ad castruni 
nostrum Sen.derew, ...  Nos autem castrum nostrum Senderew dis-
iposuimus... quod de dicto castro riostro Senderew qualibet... ad 
diotum castrurn nostrum Senderew, ... Datuni in Beche 

o.stiglione  János, páviai püspök levele Sforza Ferenc milánói her-
ceghez. 1456. júl. 23. 

et ha fato uno ponte sapra  Sava Ílume... 
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Hunyadi János levele Garai László, nádorhoz. 1456. júl. 24. 
ad expugnanduim castrum Nandoraibense verat, 

Tagliaccozai  János, minorita szerzetes levele a nándorfehérvári 
ostromról. 1456. júl. 28. 

deveano venire  ad campo ad  Albanander ovvoro Belgrado cipta 
ultima Ungaria... videdicet Danubiu  ot Sava.  . . . et noy per lu 
Danubiu...  e  andanido per Ki  Danubiu  co  bre navi... si grande 
tempestate nel Danubio  de  •acqua e de vento,... De poy tre di le 
ga]Jee occupavano Ki  Danubio... exerciito dallaitra parte del Danu-
bio... ot per torre ab utraque parte  Danubii...  e forono subrnersi 
nel Danubiu pin  de miili Turchy... ot recuperarono iii passo de ki 
Danubio... Supra fhonen Save  ad pedem eastri Nandoralbensis... 

Carvajal  János, bíbornk levele Sforza Ferenc, milánói herceghez. 
1456. júl. 29. 

intrare eatrusn Nandoralba  per niulta foiiarnina... ot moven-
das eas ac ebiam navibus quas Ki  Danubio habebat,... Ex  Wylak 
prope Danubium...  

Ragusa város levele Sfora Ferenc, milánói hercegnk. 1456. 
aug. 11. 
Ex  Ragusio 

Castiglione  János, páviai püspök levele Sforza Ferenc, milánói her-
cegnek. 1456. aug. 29. 
De novelle di Turehi poso la victoria de  Nandoralbe,... Monsignore 
de Sancto Angelo e'in Nandoralba,... 

Barbadigo  Jeromos, Friaul helytartója levele Francesco Foscari, 
velencei doigena. 1456. szept. 12. 

ot elassis eoreni que erat iii Danubio iii totuni periit ot oorn-
busta est. 

De Resti és de Zorzi, ragusai meg-bízottak közvetítik Ragusa váro-
sának a deszpota követei híreit. 1456. nov. 25. 
Date  Ki  Sinederevo... 

Ilhomasi  Péter követj;elentóse Francesco Foscari, velencei dogenak. 
1457. jan. 29. 
Scrivenido queste,  per uno veniuto da Belgrado  se afferma ot Tureh 
haver congregato exercito verso Sofia per vegnir contra Belgrado. 

Thomasi  Péter követjelentése Francesco Foscari, velencei dogohoz. 
1457. febr. 3. 

quanido  ben el Turco non disponesse vegnir contra Belgrado ... cum 
il casteliam de Bel  grado... ehe clicto Belgrado fos-se iii rnano del 
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Tureho ehe  de  Hai .ad far fuste et navaze sul flume de la 
Sava dal Jato de [a Bossnia. 

Castiglione  János bíboros, $viai püspök levele Sforza Ferenc, 
milánói hercegnek. 1457. ápr. 30. 

Se dioe che el Turcho e qionto a Bel  grado  per  provedere. 

De Verese, ërgróf levele Sfo'rza Ferenc, mi'Tnói herceghez. 1457. 
dec. 4. 

di proprio ohe fola ratta del Turcho  a  Belgrado... 

Thomasi Péter követjelentése. 1458. jan. 23. 

presento  ide la dal  Danubio... Dibitasse che hora' shel Danubio 
forternenite... ad uno laho cbiamato Niso presso ad  Belgrado a do 
giornade. 

passo ii Danubio  per il ni'ezo dl despoto de Servia, ... 	 - 

Moyse Bono,  velencei polgár levele Sforza Ferenc, milánói herceg-
nek. 1458. jan. 24. 

el qual tegniva e tien  Bal  grado.  

E sequido ehe in questi di passati per el mezo del dispoti Lazaro 
de Servia sono passati el  Danubio  tanti Turchi, 

'Spa}ato  városa 'értesítése milánói ikõvetének. 1458. febr. 22. 

Ex  Spalato... 

Thomasi  Péter kvetje1eiitése P.asquaie Malipiero, velencei dogenak. 
1458. rnárc. 20. 

passer  el  Dartu  bio a far coraria iń  terra Silvana, ohe di 
Belgrado, ... eUam per proveder a la foritificationíe de Bel  grado,  

Névtelen levele a milánói hercegnk. 1458. ápr. 24. 

Bistricza... 

Thomasi  Péter követjelentése Pasquale Ma]iipiero, vel:eiicei dogenak. 
1458. júl. 8. 

simamente corso ditto bassa verso Belgrado,... 

Thomasi  Péter követjelentése Pasquale Malipiero, velencei dogenak. 
1458. aug. 25. 

et  a  Belgado  a miglia nove, et e in imonte suso a le rive del 
Danubio,... et la mattina seguente se avio lo illustre conte de 
Bistrice.  
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artholomeo Sfcxnôrato  levele de Verese, őrgófnak. 1458. zępt. 13. 

ha hau4o uno Jugho per nome Golubaz, passo  fortissimo sul 
Danubio et questo per deditione... et venuto alle parte del Danu-
bio,  perho ehe hahiando U despoti de  Smedrevo perso Golubaz, 
idubitando etiam de perder Smedrevo... Ragusii... 

Johannes  de Meltio levele Sforza Ferenc, milánói hercegnek. 1459. 
jún. 11. 

el quale nostrava volere ianidar versor Belgrado. ...  Ex 
Ragusio... 

Magánlevél  a szerbiai harcokról és Szilágyi Mihály esetéről. 1460. 
nov. 26. 

el rnagnifioo aiignoc conte de  Bestrice4 ...  se ritrasseno da 1' altra 
parte idei  Danubio... et direzosse aha via de  Belgrado... perve-
nu'ti apresso dFbto  Bel  grado Ii ďo denegada la consignation de quello 
con varie casone,... havenido passado el  Danubio  per vegnir... 

Katalin, Czihlei Ulriik özvegyének levele. 1461. máj. 8. 

Montis4greoerlsem iuxta Zagrabiam, item Castru,m nostrum 
Medwedwara cum castro nostro Rackanakh, item civitateni et east -
rum  Warosd, item casbrum Vynr&icha, item ambo castra maius vide-
hiicet et minus Kemlek, item castrum Kaprwntcza, unacum proven-
tibus et pertinentiis castri KVbar aboiiti ad id spectantibus, item 
medietatem redditum et proventuuzn ad castrum Chakaturvya et 
Trigaw pertinentium... Da4um Zagrabie,...  

Mátyás király rendelete. 1467. okt. 16. 

ii  villa prefati Nicolai comitis  Apa yoch vocata in portu Zawe 

Antonius Murioni levele Brunoro de Martinengotnak. 1471. júl. 19. 

uno castelo al incontro de  Belgrado  

Bolognai Miklós levele Antonio Marhianonak. 1471.  szept.  15. 
per caduno sanno venuti a  Smedreoin S'ervia et tra el  Danubio 

et la Sava  hanno faota fare una grandiissiima... ad essere per contra 
a  Belgrado et presso a quello per miglia doe de la dal  Danubio,... 

Botta Jiénárt, milánói  követ jelentése. 1476. jan. 27. 

uno bastione  fortissimo vicino tad Smedro,... situato neHa 
Servia de rineontro a Beigrado,... el fusse la salute del dicto 
Belgrado.,.  ad fare pigliare Smedro,...  

Veronai Gábor, egri püspök levele IV. Sixtus pápának. 1476. febr. 3. 

Regia maieatas post  ubi pazivitate aque Danubii... glatie quoque  
un eodem flurnine cogenite in Savum elassem traliere coabe est, 
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harn &zvus ipsain circumÉluát,... quam  ipse  Śmedru,... et iii supé- 
rleri loco positi oastri Beflogradi. ... in obsidione opidi Sabacz... 

Veronná  Gábor, egri püspök levele IV.  Slxtus  pápának. 1476. márc. 7. 

Obtenta feLiciter munitissi żzna arce Sabaez,...  ad devastandarn clvi-
tatem  Seb  erni  eze  argentáfodinis ďimosam,... Ili nanque traieeto 
clarn Savo subito... Ipsum vero post ub.i suveniae Sabocz nequi-
vit... quanti comodi obtentio Saboez  esse iam ceperit,... regia 
maiestas diizpositiis qui Sabaez rehedifioent,... quique pontes super 
Savo et Danubio oounponant, data aliquaái respiratione militibus 
qui sub Sabaez fuerunt,... exercitus quoque non longe a  Bello 
Grado existit. 

A ragusai tanács levele Vendrarnin András, velencei dogenak. 1476. 
ánr. 6. 

ex partibus Servie e loco nincupato Trepza,...  Alt  Turcos in 
fiumine Driri.e  maximum navium fluvJaLiQun quas plattos vocant 
construere ut cas iii  Savam  dieducant,... eos expugnationem 
Bel  gradi tobis viribus tentaturos esse. ...  Ex  Ragusio... 

Botta  Lénárd, mufénói követ levele Sforza Ferenc, hercegnek. 1476. 
aug. 16. (után). 

et  ha lo guberno de  Smedro... Questo havia passato lo Danu-
bio...  et sianido aujdati in quella parte del Danubio...  11  fu neces-
isario precipitarsi in lo Daraubio... 

Tiltólevél Brankovim Kieszpotának  és Stefán, szerémi deá'knak. 1479. 
márc. 12. 

el quavls siibżpsis usutipatione possesionum Rewa predicta nec-
non Ellyesowcz, Dersyneh, Kerieztwhr, Saly, Zewiews, Dwbowcz 
in Sirimiensi et Maza3.ocz appelatarum in Bachiensi comitatibus, 

Mátyás király adománylevele Borhálának, Brankovics Vu'k, szerb 
deszpota özvegyéitek. 1482. ápr. 24. 

partim vero in Zagrabiensi comitatibus exi.stentes, 

Zrinyi  Fái tiltólevelie Mátyás királynak. 1482. máj. 3. 
Nos capitulum ecciesie Zagrabiensis memorie commendamus per 
presentes... 

apropriatione prefati casteHi Komogoyne et pertinentiis eius-
dem... intromissione,  

Mátyás király adománylevele Borbálának, Vuk, szerb deezpota 
özvegyének. 1486. júl. 29. 

castellum nostrum Komogoyno vocatusn, in eomitatu Zagrabiensi 
habitum... priesoriptum castellum Komogoyno, si Ęmulcum aiio cas- 
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tello riostro Gradyza appelato, ac opido similiter Komogogno cum 
tributo necnon possesionibus Gradyza, Ozezko, Brebrownycza, 
Gradya, Oresa, partionibusque possessionariis in possessionibus 
ZeZeze et Zthermyna nuncpa#is, iii eodem comitatu Zagrabiense 
existentibus et habi'tis...  

Mátyás király levele B.áthori István, országbírónak. 1486. júl. 29. 

n paci:fico dornino castelloruzn Komogoyno et Gradyza voca-
toruni in coinitatu Zagrabiensi existeiitium... 

Baj móczy Onufrius, belgrádi kapitány levele Mátyás királynak. 
1458-1490. 

ipse autem movit se iteruni versus Danubium. ... quod cum 
imperator Turcorum venisset lad Danubium... quatuor diebus 
transfre4avi•t Danubium... quod postquam Danubium transfreta-
vit... Item serenissime rex nijiseram quenidam niercatorem de 
Nandralba  ad  Smecirio... omninio pararent obsidere Smedrium... 
quia si Ungari eastrum Smedrio obsiderent... quod dum ipse fuis-
•set in Smedrio,... et irnpubere.s ac mulieres de  Smedriu expule-
runt,... Imperator 'ebiam trecenrtos ianiceros ad  Smedrio misit. 
cum primum inteHexerint exercitum Ungarorurn Beigradum appu-
lisse, ut. suburbium castri Smedrio penitus coniburatur,... Hen-
ricus Honofrii  de Baismoiz capitaneus Nandralbensis. 

Váradi  Péter, kaloesai érsek levele Brankovics György, szerb desz-
potának. 1491. júl. 11. 

Datum in castro nostro Bachien,si1 ... 

Váradi  Péter, kalocsai 'érsek levele Brankovics György, szerb desz-
potának. 1491. júl. 13. 

Ex castro nostro Bachiensz in i ,esto sancî.e Margarethe,... 

Váradi  Péter ikalocsai érsek levele brankovics (. żyorgy, szerb nesz-
potának. 1491. ? 

ut officialibus in  Szab acs commitamus,... Ex castro nostro 
Hach,tensz,... 

Bolognai Antonius Viotorianus, Ragusa varos orvosanak levele 
Bentivoglio János, f őkapitánynak. 1492. jún. 2. 

il carnpo verso  11  Danubio contra 1' Ungaro. et monstra andare 
ad  Belgrado. ... Ii re autem de Hungaria é sopra i:l Danubio presso 
Belgrado... et Belgrado é  munitissimo... Ex  Rhagusio... 

Váradi  Péter, kalocsai érsek levele II. Ulászló királynak. 1492. 
aug. 12. 

per horninem bani Nandor Albensis,... sive sribam basse de 
Smederew,... iuxta Savum f aggredi, cleinde illis obtentjs etiam 
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BeL gradum obsidere. ... quem ver~ casteUuirn nostrum Barich 
hhs diebus rniseraaius,... ut transite fiumine Zavi,... et nwc fini-
timos ilks iuxta Zavum maxinlo esse terroiie perculsos; ... ultra 
maritimos omnes bassam  de  Smederew  ex Sophia ądîvocasse, et cos 
non ionge a  Smederew enstitutos prestol'ari cesaTis advenitum... 
de gentibus nume.rosioribus ad  Belgradum,...  Ex  castro nostro 

achiensi,... 

Váradi  Péter köszönőlevele Beriszló János szerb deszpotának. 1492.? 

et iabbatie nosbre Petri Varadini ognovimus,... Datum in castro 
noatro Baehiensi (?) 

Brankovics György  és János, szerb deszpotának levele Bajnai Both 
Andrásnak, 1495. ápr.  28.  

in pertinentis eastrum Ulak, Szent-Demeter et a1ioum bono-
rum... Datum in TJ1ak  

II. Ulászló adománylevele Bakócz Tamásnak. 1496. jan. 15. 

neonon oastell:a Komogoynz iii Zagrabier&si ac Dolaczky vocata 
in de  Orbaz comitatibus existentia,... Datum in castro WaLpo  

II. Ulászló király levele Linjd1vai Bánffy Jakabnak. 1501. jan. 30. 

qua.liter Thurci in tniplici loeo puta in Smyderew 

Frajlekovies  Miklós levele. 1502. jan. 27. 

xne cum magnifico domino  Francisco .Berizlo bano de  Jaycza... 
Wck dezpoto ex parte prediatus de  Gradiza fecerat,... nunc veiio 
dicti domini Francisci üi capitulo Chazmienci emata Fuissent et 
exorta,... 

II. Ulászló király levele Macskási Tharrdk Pótciineik és Gierlistyei 
Jakabnak. 1502. jún. 13. 

Georgio  de Kanysa bano noso Nandoralbensi...  

TI. Ulászló ikirály adósievele Kanizsai Györgynek. 1502. júl. 5. 

Georgio  de Kanysa bano nostro Nandoralbensi eidern ratione hums-
modi ibanatus Nartdoralbensis...  

II. Ulászló ikirály levele Kanizsai György és Csulai Móré György, 
bánoknak. 1502. aug. 27. 
Georgo  More de Chwla banis castri notri Nandoralbensis... egre- 
gium Benedictum Bathyany gubernatorem ecclesiarurn Bachiensis 

rerum deolmari consuetarwn  de paiitinentiis dieti castri Nan-
doralbensis...  
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II. Ulászló király levele Kanizrai György, bánnk. 1502. szept. 23. 

cives ac tota eomirnuiiátas civitatis nostre Zalorijcemen,... diebus 
quendam rnalefactorem  de possessione Gerbynch et Lljwada,...  ad 
dictam civitatem no:str'am Zalonkeiner,, pertinenite, 

II. Ulászló király levele Kanizsai Gyrgy, bánna'k. 1503. rnárc. 1. 

ex hoc pre.sirbim circa castrum Jaycza, 

II. Ulászló király bizonyságlevele. 1503. jún. 11. 

Quornodo ipsa magrificum Geortgiurn  de Kanysa hanum castri nostri 
Nandoralbensis... 

Horváth Mátyás levele Kanizsai Györgynek. 1504. jan. 11. 

et magnificentia ves'tra  ad  Velike deseenderit, exzbunc cogor 
certis eb causis et negobiis ineis exire ad  Posga et ad magnificen-
tiam vestram. 

Datum Nandoralbe,... 

Bornemissza  János, királyi kincstárnok levele a szegedi sókarnará-
soknak. 1504, máre. 21. 

Georgio  de Kanysa bano Nandorai bensi 

Horváth Pál levele Kanizsai Györgynk. 1504. ápr. 28. 

litibus et queriirnoniis civium Nandoralbensium...  Ex Nandor-
albense... 

Bornemissza János, királyi ikinestáxniok levele a pozsonyvármegyei 
adószedőknek. 1504. jún. 10. 

Georgio  de Kanysa bano Naridoralbensi... 

Kanizsai György javain.ak és a neki járó fizetségeknek a jegyzéke. 
1503-1505. ? 

Georgii  de Kanysa bani Nandoralbensis... 

Beriszló  János, szerb deszpata levele Kanizsai Györgynek. 1505. 
márc. 18. 

cum vestra magnificentia sub castro Zenderw,...  Ex  KeZpen... 

Beriszló  János, szerb dieszpota levele Kanizsai Györgynek. 1505. 
máj. 27. 

Ex  oatro nostro Kewlpewn,... 

Bakócz  Tamás, bíbornok levele Kanizsai Györgynk. 1506. márc. 26. 

dudum eandem in Albanandor constitutum fuisse. ... vestra illo 
in Nandoralbam diivertisset. ... staŤuimus domino Zagrabiensi...  
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II. Ulászló király levele Kanizsai Györgynk és M&é Györgynek. 
1507. máj. 2. 

familia  ex Thiurcia et ex pertinentiiis oastci Zenderew... ut in 
pertinentiis caatri noetri Nandoralbensis... 

II. UJászló király adománylevele Kanizsaii Györgynek. 1507. jún. 3. 

Georgio  de Kanysa bano nostro Nandoralbensi ... Georgii de 
Kanysa ei'dem ratione dicti banatus Nandoralbensis... 

II. Ulászló JdiráJy levele Kanizsai Györgynek és Csulai Móré György-
nek. 1507. jún. 7. 

Georgius  More de Chwla bani nobri Nandoralbenses... ipsum 
quoque banatum simul eusn castrs  Nandoralbense, ZempJien nocnon 
Zalonkemen, pariter cum provisoratu Nari4oralben,se... 

Beriszló  János, szerb deszpota levele Kanizsai Györgynek És Csák-
tornyai Hampo Jánosnk. 1509. ápr. 12. 

quod  nos cum ducentis equitibus erimus in perbin.entiis Dyako 
et in pertineMiis Herman vel autem in pertinentiis Brod secwidum 
inormationem domini palatini,... Ex castro nosbro Kelpen,... 

Beriszló  János szeilb deszpota levele Kanázsai Györgynek. 1509. 
máj. 8. 

Ex castro nostro.... Brod... 

Beriszló  János, szerb deszpota levele Kan Ĺzsai Györgynek. 1509. 
jún. 6. 

Intiniaverat navis vestra magaJiicentia dum  de  Jaycza veniebamus, 
ut eadem optaret nobiseum oonstitui vel in ipsa sua diorno vel autem 
in S. Demetrio. ... Tamen ad S.  Demetriv.m ire voJebasnus liben-
ter,... Postea coacti negotiis a.riduiis Lnduiti iter arripuimus liuc ad 
Brod, ... Et ivissent lad civitatem Venetorum Rekam, quia ipsam illi 
civitatenises 'eis iradere dicuntur. ... videliicet Rekam, ... Zagrabia 
erimus vel ebiam ex ilia parte  Zave; quando idem Andreas Bo Ďh 
attinget vad.um  Zave,... Eandemque optime va.lere optamus ex 
Brod... ut Ohristoďorus literatus obviavit Andree Both in Wer-
hown.a... 

Perényi  Imre, nádor köszönőlevele Kanizsai Györgynk. 1509. nov. 6. 

nincque  vehet  Zagrabiam ise...  ut domino episcopo Zagrabiensi 
scriberemus... 

II. Ulászló király levele Szen:t4péteri László, királyi kincstárnoknak. 
1511. jún. 29. 

Emerico Therewk bano castri nostri Nandorcilbenses... quernad-
modum castruim illud Nandoralbense,...  
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II. Ulászló király levele Balassa Ferencnek. 1513. máj. 25. 

Jóhannes despotus Rascie et banus castri nostri Jajcza,... ba-
natum ipsum et castrum Jaycza... 

újlaki  Lőrinc, herceg levele Kanizsai László, vasvári f őispánniak. 
1513. júl. 5. 

in sortem mei Naruloralbensis relaxate  est... 

II. Ulászló ikirály levele Szeritpéteri László, királyi ;kincstárnoknak. 
1511. júl. 11. 

castri nostri  de  Jaycza conferat, 

Sulyk  István kezébe folyt pénzek jegyzéke. 1515. körül. 

Item  de pertinentiis Fwtagh, Thelek,  Zabatka  et Cherewgh percepti 
sunt... Itern de nosis vinoruim in Cherwgh percepti sunt... ad 
rationem banatus Nandoralbensis percepti sunt... Ad  Nandoralbam  
pro pecuniis... Cfvibus de  Fwtagh propecuniis... Johanni Parvo 
.provisori de  Zabatk  pro mutuatis soluti smTt... Jhanni Bodo ad 
conservationem modosimilia lad Nandoralbam... Bartiliolomeo 
Farkas et Ladis ţao Kemywes provisoribus de Thelek... Ad nianus 
Jhannis Parvi praviso:ris  de Zabatka... 

II. Lajos király levele Báthori István, nádorna(k. 1519. dec. 17. 

qua ad ejjiberationem banatus nostri Nandoraibensis...  

Somi Józsa, temesi főispán levele Kanizsai Györgynek. 1520. körül.  

Noverit rnagnáďicentia vestra  nos Turcos qui per wayvo.dam de 
Smedewrew... vestre de  Nandoralba...  

II. Lajos király levele György, brandenburgi őrgrófnak. 1521. 
febr. 14. 

et presertkn banoiruim nostro'rum 'de Sabacz... ut castruni ipsum 
nostrum Sabaez obsiideant et expugnent,... et intelilexerint veUe  
nos castrwn Sabacz instaurare. ... quod precliicto castro Sabacz 
imniineit,... 

II. Lajos király adománylevele Dóczi Ferencnek. 1521. aug. 11. 

ad succursuni arcis nostre Nandoralbensis... 

Bebek  János levele Dóczi Ferencnek. 1521. okt. 7 

palatinus aidhuc Iii vaide cIrca Peterwaradya iacet,... Nandor-
alba capta  est a Thurcis,... ad fortificationem Nandoralbe ducta 
suiit delata... Domuini regni huius in W1ak Pesth congregantur, 
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Berisiló  István, szerb deszpota JdUdönoét, Putniket, Báthori István 
figyelrnée aj ĺánlja. 1522. jan. 11. 

Datum,in Kewipen... 

BerLsló  István, szerb deszpoa és anyja, Ilona, küldöncüket, Besse-
nyei Ferencet Báthori István igye1mbe ajánlják. 1522. márc. 5. 

Datum in BrocZ...  

Összegezve a mai hivatalos névalakok lkõzM az alábbiakat siikerüit 
megtalálnunk az okiratakb= 

Bač  Bach (6) 
Be čej  Beebe (4), Bedhew (1) 
Beograd Albanander (1), 
.Alhanandor (11), Beigrad (27), 
Beilogradi (1), BeJo Grado (1), 
Nandoralba (54), Nandor Alba 
(1), Nandraiba (1). 
Bistrica Bistricza  (1), Bestriee 
(1), Bistrice (1), Bystrioe (1), 
Brod (Bosanski - Slavonski) 
Brod (4). 
Cetinje Cetine  (2). 
Čakovec Chakaturnya  (1). 
Čazma Chaz'ma (1). 
Dubovac Dwbowcz  (1). 
Dubrovnik Ragusa (2), 
Ragus&o  (6), Rhtagusi'o (1). 
Fu..tog Fwtngh  (2). 
Golubac Gaiarnbocz  (9), 
Geb.baz (3). 
Gradec (zagrebaČki) 
Gradiiza  (1), Gradyza (3). 
Dakovo Dyako (1). 
Ilok Uj1ak  (2), Wylak (1), 
Wylak (1). 
Jajce Jaycza  (2), Jaycza (4). 
Kalr&ik Kenilek (1). 
Komogovir&a Komogoyna (1), 
Komogoyno (1), Komogoyno (3). 
Koprivnica Kopruntcza (1). 
Kruševac Crusowcz  (2). 
Livade Lywada  (1). 
Medvedgrad IVledwedwara (1). 
Otok Athaik (1). 
Padina  Padina (1). 
Petrovaradin Peterwaradya (1), 

Petri VaTadini  (1), 
Waradinopetri (2). 
Požega Pasotga  (1), Posga (1). 
Šabac Sabacz (7), Sabocz (1), 
Sza'bacs (1), Xabaz (1). 
Sinj Zyn  (1), Zyn (3). 
Smederevo Seriderew (5), 
Sendrew (1), Smede.revo (1), 
Sm'ederew (3), Smedewrew ( 
Smeclreo (1), SmedLrevo (4), 
Sniedrio (6), Smedro (4), 
Sniedrovo (3), Smyderew (1); 
Zenderew (4), Zenderw (1), 
Zendrew (3), Zrnederevo (1). 
Sonta Zond (1). 
Spiit Spalate  (1). 
Srebrenca Sebernicze  (1), 
Srebąreniza (1), Zrebernieze ( 
Sremska Mitrovica 
Sanctodemetrio (1), 
Szent - Demeter (1), 
S. Demeter (2). 
Stari Skkamen 
Zalankemen  (3), 
Zaloilkemen  (2). 
Subotica Zababk  (1), 
Zabatka (2). 
Trepča Trepza  (1). 
Vaipovo Waipo  (1). 
Varaždin Warosd  (1). 
Velika Velike  (1). 
Vinica Vynnieha  (1), 
Wynycze (1). 
Vrhovir&e Werhowyna  (1). 
Zara Zadar (1). 
Zagreb Zagrabi.a  (12). 

1), 

1). 
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Az alábbi névalakok feltételezhetően ezeket a helyeket jelölik: 

Borié Barleh  (1), Borieh  (2), 	Rv4ice Rudisca (1). 
Boryoh  (1). 	 Triglav,  Trigaw (1). 
Doac Dolaczky  (1). 	 Kruševo Cruseria (1). 

A szö'ege.kben el őďorduló névalakok lkõzül j ć,néhányat ez alkalom-
mal nem sikerült kiderítenünk. Ezek vagy teljesen meválbotad, vagy  
nagyon e1haályoult a hangalakjuk. A hitelesség kedvéért felsoroJjuk 
Őket: 

Apayach, Brebrownyoza, Chenoviza, Chestyn, Gerbyneh, Gradya, 
Kybar, Orbaz, Oresya, Ozeizko, Raekanakh, Zthermyna, Xanovo.  

VÍZNEVEK 

Drina Drina  (1). 
Dunav Danubius  (62). 
Morava Morwa (1). 
Neretva Nerethwa  (1). 
Sava Sava (12), Zava (5), 
Zawa (3). 

Az alábbi iiévala'kok feltételehet6en ezekre a vizekre vonatkoznak: 

Bosut Bozwoha  (1). 
Karašica Crassow (1). 
Vuka Waiko (1). 

A  Zepch és a  Studwa  víznevek ezúttal kiderítetlenek maradtak. 

REZIME 

TOPONIMI SA TERITORIJE DANASNJE JUGOSI4AVIJE  
U SRFDNJEVEKOVNIM MADARSKO-SRPSKIM POVELJAMA 

Akademija nauka  u Budimpešti poverila je Lajošu Talociju I Antalu 
Aldašiju sastav knjige iz materijala ma đarsko-srpakih povelja. Knjlga je 
objavijena 1907. godine kao Zbdrka br. 11, pod naslovom „A Magyarország 
és Szerbia közti összeköttetések oklevéltára 1198-1526. (Zbirka povelja 
mađairsko-srpskili odnosa 1198-1526.). TJ dra.gocenom materijalu n•ailazimo 
na veoma veliki broj mikrotoponimija. 

U ovoini radu, iz latinskog tekta, prikupili snio onu mikrotoponimijsku 
građu Iz srednjeg veka, koja se odnosi na teritoriju donašnje Jugoslavije. 
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Kt5NYVEKRŐL 



Penavin  -Olga  

HAJDŰ  MIHÁLY  -  
KÁZMÉR MIKLÓS: 
MAGYAR NYELVJÄIRASI 
OLVASÓK&iNYV 

Tankönyvkiadó, Budapest, 1974. 291 1.  +  1 térkép. 

Az egyetemi segédkönyvek sorozatában jelent meg  Haj;dú  Mihály 
és Kázmér Miklós  nyelvjárási  szöveggyűjteménye. Régen váratott ma-
gára egy modern, él ő  nyelvi szövegeket tartalmazó  nyelvjárási  szöveg-
gyűjtemény, mint az eddig megjelent nyelvjárási összefoglalások (Kál-
mán Béla: Magyar  nyelvjácások, Benk ő  Loránd: A magyar  nyelvjárá-
sok  története, Imre Samu: A  mai  magyar nyelvjárások rendszere)  
illusztráló  anyaga, hisz a  Siimonyi4é1e  nyelvjárási  oivasôkönyv  részint 
már  1em  is  hozzáî&iihető ,  részint pedig már sem tartalmában, sem le-
jegyzési módjában  nem  elégiti iki  az igényeket. Van ugyan még egy 
nemrég megjelent szöveggyűjtemény (1970-ben jelent meg),  Vöő  István 
kolozsvári kutató Magyar nyelvjárási szövegek c. kitűnő  egyetemi jegy-
zete, de ez olyan, mintha nem is lenne, mert legnagyobb sajnálatunkra 
hozzáférhetetlen. 

Hajdú és  Kázmér isz6veggyúitemênyênc& iaz  az egyik nagy érdeme, 
hegy nem papírral,  ceruzával  gyűjtött és sematikus jelöléssel jegyzett 
szövegeket közölnek, hanem a jel en  pillanatban legmodernebb módon,  
magnetofonnal felvételezett  szövegeket. Másik érdeme, hogy nem kötött 
szövegek jelennek meg a gyűjteményben, hanem a közvetlen  és nem  
,,sminkelt"  élő  beszéd. A  nSin,dennapi  élet apró-cseprő  eseményeiről, 
mindennapi gondjaikról,  életvitelükről,  szokásaikról vallanak a jól meg-
válogatott  adatszolgáltatók,  néha az élő  'beszédben szokásos következet-
lenséggel  fogalmazva mondanivalójkat.  Váljék  dícséretükre  a közlők-
nek, hogy a  következetlienséigeköt  nem  írtották  ki, megmaradt az élő  
nyelvi valóság. 

A lejegyzés nem sematikus, hanem h ű  és pontos, s mint ilyen meg-
bízható 'képét adja az elhangzott nyilatkozatnak. A  leírásban  a magyar-
országi gyakorlatot, az egyezményes  hangjelťxlést  követik a lejegyzők. 
Ez azt jelenti, hogy fonetikai h űségre  törekszenelc,  a fonetikai változá-
sokat alapjel és  mellékjel  kombinációjával adják vissza. A diftongusok 
jelölésében nem egyöntetű  a közlés, attól függ, hogy saját átírásról 
van-e szó vagy a szakirodalomban már közölt szöv egről.. A hangok idő-
tartamát is jelölik, de a hangsúlyt,  hanglejtést  nem. (Ezt egyébként 
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újabban el 4s hanyagolják a szövegközléseikben!) A szünetet viszont 
választójellel érzékeltetiik. 

A szövegekről elmondhatjuk, hogy 86 helységb ől valók, Magyar-
országról és Jugoszlávia, Cseszlovékia, Románia, Szovjetunió magyar 
lakta községeib ől a magyar nyelvjárási atlasz gyakorlatát követve, föld-
rajzilag viszonylag arányos hálózatot alkotva. 

A következő  jugoszláviai községek szerepelnek a jegyzéken:  Ku-
pu'szina, Kórógy, Padé, Magyar-Ittabé, Temerin, Deibellács, Székelykeve. 
A kiválasztott szövegek jól szeniléltettk a magyar nyelvjárások legfon-
tosabb típusait a nyelvjárásszigetekkel együtt. A közlés a mechanikus 
földrajzi sorrendet ikõveti, nem pedig valamilyen nyelvjárásfelosztást. 
A szövegek egy része, kb. 1/3-a a szakirodalomból való átvétel, a többi 
a közlök lejegyzése a Magyar Tudományos Aikadémia Nyelvtudományi 
Intézeténk hangarchívumából és egy lkisebb rész saját gy űjtésü!kből. 

A szövegek 1943-4971-ig tartó periódusban ikerültek magnetofon-
szalagra, de a legtöbb az 1960-as évek termése, tehát aránylag friss 
szövegek, mai fázisát mutatják a nyelvjárásoknak. 

A szövegek előtti és utáni rész fontos információkat, tájékoztatást 
ad az olvasónak, a szövegek ugyanis a közlés sorrendjében számokat 
kaptak, melyek szerint lokalizáihatók a mellékelt térképen. A szám 
után a címben a gyűjtés helyét ĺtaiáij1.k, a külföldieknél a hivatalos ne-
vet is, a mągyarországiaknál a megyét. A szöveg végére került a gy űjtő  
neve, a gyűjtés ideje, az átvett szövegeknél az eredeti közlés helye, 
mindegyiknél szerepel az adatközl ő  neve, kora, a lejegyző  neve, a le-
jegyzés ideje. 

Magában a szövegben adják az esetleges magyarázatokat, a tájszók 
jelentését, az értelmezésre szoruló hangtani változatok köznyelvi meg-
felelőjét. 

A közlök nagyon jó munkamegosztással dolgoztak, ugyanis Hajdú 
Mihály válogatta a szövegeket, ő  jegyezte  le a szövegek 2/3-gát, készí-
tette a téilképvázlatot, Kázmér Miklós a szövegek 1/3-át vetette papírra, 
ő  írta a bevezetést, ő  végezte a szeilkesztést Is. 

A font elmondottak ialapján leszögezhetjük, hogy nagyon hasznos 
kézikönyv került az egyetemi hallgatók kezébe, nagym&tékben neg-
könnyíti nekik a nyelvjárások tökéletesebb megismerését, többé nem 
könyvízű  definíciókra szorítkoznak a nyelvjárások tanulmányozásakor, 
hanem csak ki kell nyitniok a szöveggy űjteményt és ott van el őttük a 
maga változökonyságában a nyelvjárásos él ő  beszéd. 
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Penavin  Olga 

A MAGYAR 
NYELVJARASOK 
ATLASZA, 
IV.  KtTET 

Budapest, 1974. Akadémiai Kiadó. 

Nagy örömmel és az előző  kötetekben talált értékes nyelvi, nyelv-
járási anyag nyújtotta iélmény sarkalta kíváncsisággal vettem kézbe 
- noha elég súlyos, alig 7, 80 kg - \A magyar nyelvjárások atlaszá-
nak IV. kötetét. 

Ez a kötet is a hagyományos, az el őző  kötetekben már jól bevált 
beosztással készült, azaz az 571-768-ig sorszámozott 197 darab nyelvi 
térképen kivül tartalmaz még bettirandes c szójegyéket, a jelzések 
magyarázatát magyarul és franciául, a kutatópontok jegyzékét ia kuta-
tópontók jelzete szerint, a kutatópontok jegyzékét bet űrend szerint, a 
kutatópontokat feltüntet ő  itéiikiópet ás egy munkatérképnek e1használ-
ható vaktéilképet. A térképek mint adattárak a kapott adatokat tartal-
mazzák. A szeikeszt ők nem intecpretáljsák az adatokat, nem adnak eset-
leg ikétes értékű  interpretációkat. 

A nyelvi térképek fogalomköri csoportositását, amennyire lehetsé-
ges volt, itt is elvégezték •a szerkeszt ők. A fogalomköri csoportosítást 
ugyanis ebben a kötetben valamivel nehezebben lehetett megvalósítani, 
mint az előzőkben, mivel ez a kötet elég heterogén anyagot tartalmaz. 
A közölt anyag ntégLs nemcsak tematikai (szó]ldrajzi - jelzésük: lex.-, 
hangtani - jelzésük: fon.-, alaktani: - jelzésük: niorzf.-) szempontból 
mutat következetes csoportosítást, hanem fogalomköri szempontból is, 
jelezve ezzel a fogalomköri összetartozást. 

A közölt térképek tematikai csoportosítása a következ ő : 

szófőidrajzi: 	101 
hangtani: 	50 
alaktani: 	 46 

Természetesen itt is, mint az előző  kö:bebekben is, a szóföldrajzi 
térképek egy része olyan „eghangú", olyan egységes iképet mutat, hogy 
szinte csak hangtani eltéréseket regisztrál, mint pl. a sz ő, bagó, sírke-
reszt, tó, jég, villámlik, szivárvány, görény, szombat, fél, egy, két, négy 
stb. lapja. 
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Ugyanakkor azonban a hangtani, morfológiai jelzet ű  lapok Is szol-
gálnak 6sz&földrajzi tanulságokkal. 

A ikõtetben ja szóföldrajzi térképek dominálnak, ezek azonban - 
mint már említettük - más szempontú kutatásokra Is a]ikalrnasa'k. 

Fogalonikörök  szerint a térképiapokat talán így csoportosíthatnánk: 
a kender, len feldolgozása; vegyes; természeti jelenségek; csillagok; 
állatvilág; a hét napjaI; számok; tulajdonságot, milyenséget, helyzetet, 
állapotot, időt stb. jelentő  szavaik. 

A nyelvatlaszndk ezt a kötetét Is nemcsak a nyelvész hasznosít-
hatja, mint a többit Is. A jelen kötetb ől adatokat kaphat a néprajzos, a 
biológus, a térképlapok ugyanis vallanak egy-egy növény, állat, tárgy, 
eszköz elterjedtségér ől, meglétéről, eltűnáséről. 

A nyelvész számára sok és sokféle hírrel szolgálnak ezek a lapok, 
többek között elárulják azt is, milyen er ős a köznyelv hatása a nyelv-
járáskra, mennyire egységesít, illetve mennyire bontja meg a nyelv-
járási iegységet, mennyire hat a nyelvi jelenségek elterjedtségi határá-
nak módosulására, mennyire növeli Illetve csökkenti p1. a lexikai, fone-
tikat v'ariánsok számát ás mennyire teszi változatossá, tarkává a válto-
zatok földrajzát. 

A dialektológus mellett a szótani, hangtani kutatásokkal foglal-
kozó nyelvész profitál legtöbbet ebb ől a kötetből, de a nyelvtörténész, 
az etimológus is nagy hasznát vheti. 

A társadalmi, gazdasági körülmények mozgása, változása Is nyo-
mon követhető  a térképlapok adataiból, ez Is visszatükröz ődik azokon 
a térképlapokon, amelyeken bizonyos tárgyak, eszközök nevét jegyzik 
fel, s amelyekről sokszor csaik az derül ki, hogy elt űnőben vannak ez 
idősebbek ismerik, esetleg az illet ő  eszköznek, tárgynak, munkafolya-
matnak vidékenként más változata ismeretes. 

A térképlapok vastag fekete vonallal keretezett „Megjegyzések" 
rovata sem 1kerülheti el figyelmünket. Nagyon sok értékes, térképlapra 
nem vitt fonetikai illetve lexikai vagy néprajzi vonatkozású változatot 
tartalmaz. 

Nincs szándékomban mind a 197 térképlapot egyenként bemutatni, 
csak néhányra szeretnék kitérni. 

Az atlasz lapjiait vizsgálva az 'általános jelenségek mellett f őleg a 
jugoszláviai kutatópontok adatai ragadták meg figyelmemet. Ez talán 
érthető  iés menthető ! 

A nyeivatlasz a jugoszláviai kutatópontok - melyek között van 
mravidéki, szlavóniai, baranyai, bácskai, bánáti - adatai sokszor nem-
csak a magyarországi tudások, hanem sajátmagunk számára Is ismeret-
lenek, elgond-olkodtatók, 's mint Ilyenek még nagyobb er ővel sugalmaz-
zák egy a regionális atlaszokon túlmen ő  az egész jugoszláviai magyar-
ság nyelvét tükröző  nyelvaitlasz megvalósításának gondolatát. 

Különösen tanuiságostéiképiapok p1. a következ ők: 586. palozsna  
(lex.). A Muravidéken két községben  palastoás; Velika Pisanicán:  pa-
lozsnatojás,  áptojás; Szlavóniában Kórógyon: palazsnok;  a bácskai, palóc 
telepítésű  Kupuszinán: bratyka;  a bánáti Magyar-Ittalén ás Debelláson: 
parizsną .  
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A Velika Pisanicán jegyzett áptojás azt bizonyítja, hogy az eräe-
tileg ikotyogós, romlott tojás jelentés ű  áptojás felveszi Illetve felvette 
a csalogató tojást jelölés funkcióját is, mert a tárgy megváltozott. Többé 
nem kifúrt, üres tojást tesznek a fészekbe, hogy odaszoktassák a tojós 
tyúikokat, hanem romlott tojást. 

térdel (morf.). A dunántúli eredetű  Velika Pisanicán: térbetül; 
Kórógyon:  térdököl, egyébként a többi jugoszláviai,kutatóponton:  tér-
betyül - térgyel 	térgyepel. 

gyónik ( lex.). Jugoszlávia-szerte iktelen az ige! Tenienn és 
Bajsa egy régi  gyovon  alakot őriz. 

599. tócsa (lex.). Megjelenik a jugoszláviai magyarság nyelvében 
ismerete  kopola  (kopolya) Velika Pisanicán. Egyébként az 'általános 
használatú  pocsoja, pocséta  alakoik rendjét megzavarja a palóc eredet ű  
Kupuszina barinka  szava. Meg kell jegyezni, hogy az alapul szolgáló 
bara  szót Jugoszláviában minden magyar Ismeri. 

szitál (eső) (lex.).  Ez ia lap rendkívül gazdag változatokban. 
Jugoszláviában eltér ő  alak jelentkezik Kórógyon: lanyaozik, somorgou-
zik; Tordán: szitállódzik; Magyar-Ittabén: ködöddzik.  Magyarországon 
leggazdagabb a változatok sora:  ködöziki ködöl, csöpörög, szitál, csöpö-
risz, szëmitöl, szëmetël, száliingál, szömörkél, harmatol, harmatozik, 
permetez, ködül, buráll, szimirkál, lanyházik, szitákogyk, lajhál.  A Szov-
jetunióban hallható még: szivalód, dzsöbörög, babrál, paráhol, zsibitöl, 
lajhog, ködöllik;  Romániában:  preszkel, cirálĂ  petyereg, përëckél. 

kiderül (lex.).  Baranya Várdaróc nevű  községében: kividul, 
ugyanezt használják a bánáti Magyar-ittabén, Debellácson; a szlavónia 
Kórógyon: kivigyárodik;  a báo.kai Temerinben:  kiverg ődik, kiderül, ki-
tisztul, míg a bánáti Tordári: kicsapul. 

613. tejút (lex.). Várdarócon valamint Temerinben: részëg embör 
úttya-ként emlegetik ezt a csillagképet, míg Piroson: hadak úttya  név 
járatos. A többi jugoszláviai kutatóponton: tejút. 

Egyébként ez ia térképlap is igen változatos, mert p1. Ausztriában: 
római út, mennyei út szerepel, másutt van még: cigányok úttya, szalmás 
át, szempéter szalmája, tejcsík, országút, szalmacsorgatás, csáki szalmája, 
Árpád úttya, szénásszekér, jeruzsálemi út. A legelterjedtebb azonban: 
tejút, hadak úttya. 

625. szürkevarjú (lex.).  Köt: palakánya;  Kórógy: kulásvarjú; Ku-
puszina: pruszlikosvarnyú; Péterréve:  tarkavarjú. Igy ismerik Magyar-
Ittabén, Temerínben, Debeilácson ds, Tordán: lajbiskánya,  Piroson: 
szürkevarnyú. Ay egész magyar nyelvterületen az figyelhet ő  meg, hogy 
a csóka, kánya, varju  Ugyanazt a madarat jelöli. 

627. tövisszúró gébics (lex.). Kórógy, Kót:  szarka gábor,  Várdaróc: 
bábaszarka;  Péterréve, Piros, Bajsa: szőriszarka; Torda: csettögető;  Te-
merin: krecsegő ,  Magyar-Ittalbé:  bábaszarka; Magyarországon ennek a 
madárnak igen sok neve létezik:  szarkagáborgyán, vasfejű, kettyeget ő, 
vasfejíl gábor, csettegetőszarka, szarkagágó bábaszarka, gebics.  A Szov-
jetunióban bábaszalatka,  Romániában: szarka gyilkoska, berbecsót, bir-
bisël, szajko bojtorján, farkasveréb. 

Hasonlóképpen vá]itozatacs anyagot tartalmaz a 628-as térképlap, 
melyen a búbosbankának legalább 25-30 különböz ő  nevét találjuk. 
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rdekesek  a jugoszláviai adatok is. Két:  fostos hupota 	hupota; Velika 
Pisanlioa: fostos bugybóka; Kórógy: tarabaksa; Bajsa; Temerin: 
bi2dözsbanka.  

634. veréb  (lex.) Temerinben, Bajsán, Péterrévén, Tordán;  madár!  
Kupuszinán: gyuszi, hasznyak.  

643.  zümog (lex.).  Nálunk a darázs zúg,  zümük, dunog,  zümmög, 
dong, döng. 

647. lepke  (lex.).  Igen változatosak a jugoszláviai &iatok. Két: 
pergyuka; Veli'ka Pisanica:  pille;  Kórógy: lüv ődék,  pillangó; Piros: 
lepke; másutt: pille! 

654. kedd  (lex.).  Nálunk a muravidéki Két őrzi a régi  ket őd  alakot, 
ami egyébként a Dunántúlon hallható. 

720. szomjas (morf.).  Veliika PisanĘtca: szomguus; Kórógy:  szomjas;  
B.ajsa, Péterréve, FiTos,  Magyar-Itta'bé, Debeliács:  szomjas;  Torda: 
szomjos; Kupuszin'a: szomnyas.  Az aránylag egységes képből kiválik 
Torda, Kupuszina, Veiika PLsanica. Hozzá kelt még tenni, hogy Kó-
rógyon ennél jóval rnegtenheitebb 'használatú a  szomi  alak. 

751  mióta (morf.).  Velika Pisanica, Várdaróc, Kupuszina, Piros, 
Debellács, Magyar-Itta ĺbé, Torda: mijúta; Kórógy: milta! Bajsa, Péter-
réve:  műte; Temartin: mőte.  

A rfonetilka'i változatokat mutató téricépiapokon található mellék-
jeles 'adatokat technikai nehézségek nilatt a legnagyobb sajnálatunkra 
nem tudjuk érzékeltetni. 

A felsoroltakból is látszik ás következik, hogy nemcsak a más 
országi, de a hazail nyelvjárástani és egyéb nyelvi viregál'atoknak Is 
fontos, el nem hanyagolható, sőt né]ikülöhetetlen, egyben legmoder-
nebb munkaeszköze A magyar nyelvjárások atlasza. 

A már megjelent három kötet mellett ez a negyedik is csak tovább 
fokozza ikíváncsiságunkat az eljövend ő  kötetek iránt. 

A kötet technikai kiállítáa az el őbbi kötetek szintjén áh, az Aka-
démiai Kiadó gárdáját dícséri. A kiállításban semmi 'kifogágolni valót 
sem lehet találni. Meg kell 'állapítanunk azt a tényt is, hogy nemcsak 
a szerkesztők végeztek nehéz és felel ősségteljes munkát, hanem a kor-
rektorok is. A sók mellékjel miatt nem volt éppen könny ű  ás irigylésre 
méltó munkájuk! 
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Penavin  Olga 

MARTON GYULA:  
IGETUVEK-  IGEI JELEK 
ÉS SZEMÉLYRAGOK 
A MOLDVAI  CsANGÓ  
NYEL  VJÄRASBAN 

Kritérion Könyvkiadó,  Bukarest, 1974. 

Mindig különös érdekl ődéssel ás bizonyos intellektuális izgalom-
mal várjuk a kolozsvári ikola, a kolozsvári egyebem Magyar Tanszéke 
dolgozóinak munkáit. Meg is van az oka ennek az érzésnek, mert mm-
dug alapos és gondos terepi gy űjtés, szinte bányász munka, az eddig 
ismeretlen adatok felszinrhozataia el őzi meg minden publikációjukat, 
különösen a nyelvjárási vonatkozásúakat. A terepen kapott nagyszámú 
adat sokoldalú mérlegelése, kiértékeiliése, áttanulmányozása, a- jelenség 
el!terjedésén:dk és gyatkoriságának ikõrvon ,alazáisa, ia régebbi források 
lehető  legteljesebb összegytíj tése ás áttanulmányozása alapján készítik 
tudományos dolgozataikat, könyveik.t. A hiteles bizonyító adatok gaz-
dagsága nagy erénye mindegyikük muikájának. De nemcsak ez a hite-
lesség kelt az •olvasóban tiszteletet ás megbecsülést, hanem az a tény 
is, hogy a feldolgozás során mindig előbbre viszik a felvetett kérdés 
megoldását, mindig sok és 'elgondolkoztató megállaptást közölnek. 

Igy van ez Márton Gyula. könyvével is, mely a csángó nyelvjárás 
kb. 12 évig tartó beható, módszeres helyszíni vizsgálata alapján ké-
szült. A már előbb vázolt munkamódszer tette lehet ővé a szerzőnek a 
szakirodalomban található régebbi megfigyelések ikiigazltását, helyes-
bítését, kiegészítését újabb adatok felszínrehozatalával és újabb, pon-
tosabb megfigyelésekkel. 

Márton Gyula könyve a régi és újabb megfigyelések szintézisével 
felbecsülhetetlen érték ű  leírását adja az archaikus moldvai csángó 
nyelvjárás - az északi, a déli és a székelyes csángó nyelvjárás—igetö-
veinek, igei jeleinek és személyragjainak. 

Márton Gyula azzal a nyelvjárással foglalkozik, melyet mi a csodá-
latosan szép balladákat term ő  Moldvában lakók nyelvének ismerünk. 
Valamennyire közelinek, ismer ősnek érezzük iezt a nyelvjárást, hisz 
a bánáti Székelykevén, Hertelenden, Sáridoregybázán élnek olyan szé-
kelyek, akiknek ősei „Moduvában" dolgoztak, szenvedtek a minden-
napi betevő  falatért, hogy hazatérve Bukovinába a téli hónapokban 
kipihenjék fáradalmaikat s tavaszra kelve ismét nyakukba vegyék az 
országubat s irány „Moduva". 

145 



Azért is érezzük még ezt a nyelvjáx'ást közein'ek, mert innen a 
szomszédságból, Karnaneról - Kamenicáról az üldözések el ől mene-
külve Tamás és Bálint huszita papok a Tatros vize mellett Moldvában 
fordították magyarra a bibliát. 

Annak a Moldvának a nyelvével foglalkozik a szerz ő, melynek a 
hajdani kódexek nyelvének idejéb ől megőrzött ízeiről, színeiről, egyik-
másik falva lakóinak selypítő, sziszegő  beszédéről olyan sokat hallot-
tunk és olvastunk. 

Ennek az archaikus nyelvjárásnak, nyelvi rendszerének egy kis 
részével, az igetövekkel, az igei jelekkel és személyragokkal foglalko-
zik Márton Gyula professzor. 

Módszerét illetve leíró jelleg ű  munkát ad és mindig az irodalmi 
nyelvhez viszonyít. Az egyes kérdések tbárgya'lása során hivatkozik a 
Moldvában járt első  nyelvészek: Szarvas Gábor, Munkácsi Bernát, Ru-
binyi Mózes műveire Is, noha azok csak tájékoztató jelleg űek voltak, 
inkább csak 'a feitün ő  jelenségeket regisztrálták. Márton Gyula mun-
káját azonban nem iezekre alapozza, hanem Wiohmann György Csángó 
szótárára, a szótár nyelvtani mellékletére és Cs űry Bálint valamint 
Szabó T. Attila tanuhiányaira, de felhasználta a saját sokéves gytljté-
sének eredményeit is. 

!A mű  a bevezetésen kívül 2. nagy részre tagolódik: I. Igetövek, 
II. Igei jelek és személyragok címmel. Kiegészítésként szerepel még a 
kutatópontok jegyzéke, a irõvidítésêk jegyzéke és 'a román majd német 
nyelvű  Összefoglalás. Az egyes fejezetekben szerepl ő  összefoglaló táblá-
zatok lényeges segítséget nyújtanak az olvasónak. 

Nézzünk meg ezekiitán néhány fontos és jelent ős megfigyelést. 
I. Igetövek: Az igetöveket illetően az Irodalmi nyelv iget&end-

szeréhez viszonyítva •a csángóban Is szép számmal jelentkeznek egy 
tövű  igék, viszont nem minden irodalmi nyelvi egyalakú t ő  egyalakú 
a csángóban Is, p1. Ír, sír. A hosszú magánhangzós t ő  mellett gyakran 
jelentkezik rövid magánhangzós is: ir, sir, ezért ezeket a többalakú 
töveknél itárgyalja a szerz ő . 

A többalakú igetöveknél a 'könnyebb eligazodás kedvéért 3 csopor-
tot vesz fel: hangzóváltoztató töveket, hangzóhiányos töveket, váltakozó 
töveket és rv-s töveket. 

A hangvá'lta&oztató töveket a csángóban még tovább lehet osztani: 
magánhangzó-váltakozást mutatók, mássalhangzó-váltakozást mutatók, 
magán- és mássalhangz&váltakozást mutató igetövek. 

A magánhangzó-váltakozást mutató igetövek (ad-ád, verek-vér) a 
csángóban csak szórványosan jelentkeznek, viszont az ir, sír, nez igék-
nek rövid magánhangzós tövük Is van a kikutatott paradigma tanúsága 
szerint. 

A  mássalhangó-váltalçozást  mutató igetövek (melegedik - meleg-
szik) esetében párhuzamosan hangzóhiányos alakok Is jelentkeznek: 
melegszem - melegesztek. 

A magán- ér mássalhangzó-változást mutató igetöveiknek (van, 
megy) a moldvai csángóban több tőalakjuk van p1. men-, mën-, me-; 
Vagy-, van-, val-, ívo-. Ezek szerint nemcsak a gy-t n-nel váltakozást, 
hanem  magánhangzóváitozán  is mutatnak. 
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A hangzóhiányos változatú töveknek „lényeges különbség Van a 
két tőalak j'elentkezési aránya tekintetében az ehhez a t őtípushoz tar-
tozó ktelen és ijkes igék között." Az ikes igéknél gyakoribb a hangzó-
hiányos tő, de az iktelenek sem mind viselkednek egyöntet űen. Az - 
végűeknél a legkisebb arányú a hangzćdidányos tő, gyakoribb a -z és -r 
végűeknél. 

A v-s változatú igetöveknél  ás  több csoportot lehet megkükinböz-
tetni: csupán v-s változatúak, j-s t ővel váitalkozč  v-s tövek, -sz-e tővel 
váltakozóak, -sz--s és  -<l-s tővel váltakozó v-s tövek. A csángőban az 
irodalmi nyelvben ismeretlen t őalakok is találhatók, p1. a j ő  igének 
meglehetősen gazdag tőalak rendszere követikeztethet ő  ki az adatokból: 
j'ö ~ gyö, jü gyü, jő  ~ győ, jű  ' gyű, jöv jöw gyüw, jön, iösz-. 

Mivel az egyes tövek elterjedtségével is foglalkozik a szerz ő, kide-
rül, hogy a tövek és tőváltozatok használatában nem egységes a nyelv-
járás, a 3 alapegysében eltérések mutatkoznak 

II. Igei jelek és személyragok: Ebben a fejezetben (jóval részlete-
sebb, mint az előző !) a) a módjelek, alanyi és itárgyas ragozás b) id ő-
jelek, c) igei személyragok:  u)  alanyi személyragok, iktelen és ikes sze-
mélyragok, ) tárgyas személyragok kerülnek bonk'és alá. 

rA  csángóban a jelentő  módnak éppen úgy, mint az irodalmi nyelv-
ben, iszintén 0 jele van. Annál változatosabb ra feltételes mód jele az 
alanyi. ragozásban.. Különösen az északi csángóból el őkerült Új jelek 
száma nagy. A déli csángóban is talált a szerz ő  sok Új jelet, hasonló-
képpen a székelyes jelleg ű  esángóban is. 

A 'tárgyas ragozásban is nagy a módjelek alakváltozatainak száma. 
Az újabb kutatások pontosabbá is tették eddigi ismereteinket, mert 
a régi forrásokban szerepl ő  alakokról kiderült, hogy ma már megvál-
tozott a gyakorisági arányszámuk. 

A felszólító mód jelének tárgyalásakor a szerz ő  ismét 'kiegészíti és 
kiigazítja ia régebbi megfigyeléseket. Többek között jelzi azt, hogy az 
északi 'és déli csángóban 'egy -iy variáns jelentkezik, van -gy rés -dzs 
variáns is iaz északiban. A székelyesben megtalálhatók a metatézises 
alkok: hujzak, imint a csíki-székely nyelvjárásban. Êrdekes a -s módjel 
viselkedése, mert itt iaz -it vég ű  igékhez is járul: takayiss, ordiss, tisz-
tissz. Itt is mind a három típuban használatos a felszólitó módú alak 
a jelentő  mód jelen idejének tárgyas rragozásában: látom, Látod, lássa, 
lássuk, lássátik, lássák. 

Időjelek: Fontosabb és említésre méltó az a megállapítás, hogy az 
elbeszélő  múltú alakok ma az 'északi csángóban csak elvétve fordulnak 
elő, de a déliben iés ra szérkelyesben ma is gyakoriak. Az id őjeleknél is 
előkerült sok eddig nem említett változat. 

Igei személyragok: a) alanyi személyragok: A módszeres helyszíni 
vizsgálat a ragalaikc& eddigi ismeretlen sorát hozta felszínre, ugyan-
akkor pontosabban körvonalazta a ragalakok elterjedését is. 

Említésre méltó tény, hogy az egyes 3. személyben eléggé gyakran 
előkerült az -n személyrag, f őleg a sz€kelyes csángóban, noha a lesz 
és még néhány ige másutt is -n ragos. 
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Az ikes és iktelen igékkel kapcsolatban kiderült, hogy vannak 
olyan igék, melyek egyes pontokon tkes és tktelen szeimélyrag'gai egy -
aránt előfordulnak: álmodom - áiniodok, iszom - iszok. 

Egyébként az ikes szęmëlyraigok használata az legész csángó nyelv -
járásban meglehetősen ikõvetkezetes. Az iktelen személyragoik haszná-
lata szórványos, gyakoribbak a székelyes csángóban. 

Az iktelen dgékhez is járulhat iaz irodalmi nyelvvel ellentétben az 
egyes szám 3. személyiben -ik, a szerz ő  fel is sorol a régi és saját gyüj-
tésébői egy igen gazdag jegyzéket. Ugyanakkor megemlíti azt is, hogy 
a dohányoz, hull, madarász, gombász, szakadoz, vadaz stb. iktelenül 
fordul elő . Ez az 'ingadozás ia székelyesben er ősebb, mint a másik két 
típusban. 

b) Tárgyas személyragok: A személyragok nagy száma és az alak-
változatok gazdagsága jellemzi a 3. személy ű  tárgyra mutató személy-
ragokat. Fontos megállapítása a szerz őnek az, hogy a régi forrásokban 
említett „nyelvemlékkincs"` a jelent ő  mód, jielen idő  3. személyben még 
ma is hallható, azaz egy -n személyrag jelentkezik mind a három aleso-
portba'n: felein, attan:d, ebbenid. 

Sorolhatnánk még tovább a fontos és a csángó nyelvjárás tökéle-
tesebb megismeréséhez szükséges megállapításokat, de nem tesszük, 
inkább az érdeklődő  olvasók és ia szakemberek figyelmébe ajánijuk 
Márton Gyula könyvét. Gondos átanulmányozása nemcsak a csángó 
nyélvjár•ásr.a vonatkozó ismereteinket b ővíti, hanem módszertani szem-
pontból is tanulságos. 

A szerző  a bevezetőben ikõzõltek szerint nincs megelégedve mun-
kájával, Mányosnak, kiegészítésre valónak ítéli. Ez természetes érzés 
- szerintünk -. Van-e itõkéletes munka, melyik mű  nem szorul ki-
egészítésre? Megnyugtathatjuk a iszerzõt, valóban nem végzett hiába-
való imunkát, sőt példát mutatott az alapos, lelkiismeretes, gondos 
tudósi munkára! 
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Vajda József 

CÉLNYELVI  
ALAPSZOKINCS 

Sárosi  Károly: „A magyar nyele alapszótára" az általános iskolák 
számára  -  Tartományi  Tankönyvkiadó  Intézet,  Üjvidék,  1974. 

A magyar nyelv alapszótárával egy olyan alapozó niű  került okta-
tási gyakorlatunikba, amely végre a több évtizedes gyakorlati tapaszta-
lat mellett - de azt sem mell őzve - tudományos kutatás, felmérés 
alapján állapítja meg azt a  lexiikaii minimumot, amit a magyarul tanuló 
szerfbhorvát ajikú tanulóknaik els ősorban el kelii sajtítaniuk. 

(A nyelvoktatásban, de 'különösen az idegen nyelvek elsajátításában 
egyik 'állandóan jelen lev ő  alapvető  kérdés 'a szókines prohie-
matákája. A tanulók szókincsének rendszeres b ővítése, a tankönyvi szö-
vegek szókészletén'ek és a rtaniilók nyelvismeretének összehangolása 
igen gyakran rendkívül nehéz feladatok elé állítja a pedagógust. Régt ől 
fogva ikõztudott ugyanis, hogy az idegen nyelvek oktatásában az elsa-
játítandó szókincs Łmennyiségben és minőségben is különbözik az anya-
nyelven elsajátított szókiijnestől. Ez abból a tényből követikjeziik, hogy 
az idegen nyelvek 'tanulásánál csak a legritkább esetben lehet létre-
hozni ugyanazt a szituációt, amelyben ia kisgyermek az anyanyelvt 
megtanulja. De •a második nyelv elsajátítása során nemcsak a megvál-
tozott szituációra: a pszichofiziikai fejlettségi fokra, •az objektív való-
ságra stb. kell tekintettel lennünk, hanem arra a követelményre is, hogy 
az idegen nyelv szavainak nemcsak a jelentését 'kell megtanulnunk, 
hanem azokat funkoiójukban látva, értelmes mondatokká is tudjuk 
összekapcsolni. 

A probléma már olyan régi, mint amilyen régi a szervezett nyelv- 
oktatás. Már kezdettől fogva nyilvánvaló volt, hogy a több százezerre 
rúgó (ma már sok nyelvben az egymilliót is meghaladó) szókészletb ől 
elsősorban az alapszókincset (az adott nyelv leggyakrabban használt 
szavai, rtSz.) és a viszonyító eszközöket kell elsajétítanunik, késméggé 
fej les'ztenünk, hogy !invâbM nyelvtanulásunkat szilárd alapra építhessük. 

Ha a szóban forgó alapszótár sajátos feladatait tartjuk szem el őtt, 
két döntő  fontosságú tényezőre jkell figyelnünk: 1. a szókincs tudomá- 
nyos igényű  kijelölésére és 2. a szavak és kifejezések pontos, valamint 
a célnak és a tanulák nyelvhasználati szintjének megfelel ő  értelmezésére. 
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A részletes elemzés ás a teljesség igénye nélkül szeretnék a két 
tényezővel kapcsolatban felvetni néhány gondolatot: 

A szótár szerkesztőjének iértõ hozzáállását és lelkiismeretességét 
bizonyítja az a megállapítása, mely szerint „... a szótárminimum  kidol-
gozása a magyar nyelv 'gyakorisági szótára nélkül kétes érték ű  kísér-
letezés" (A Tartományi Tankönyvkiadó Közlönye, 1972. 17.) Ugyanebben 
a cikkében azt is bejelenti, hogy a magyar nyelv nagy frekvencia szó-
tár.án'ak megjelenését nem várva, az alapszótár egy év 'késéssel mégis-
csak megjelenik „Magyarország, Csehszlovákia ás Jugoszlávia tankönyv-
kiadói.na'k összefogásával a budapesti tankönyvkiadó gondozásában." 
Az alapszótár most két év késéssel ugyan, de a kezünkben van. Örülünk 
neki, de meg kell mondanunk, kár, hogy ,a bejelentett közös össze ďogás-
ból nem lett semmi, mert nyilvánvaló, hogy egy ilyen összetett kutató-
munkát igénylő  vállalkozás megnyugtatóbb eredményt hozna, ha az a 
megfelelő  szakintézmények összehangolt kutatásának eredményeként 
jön létre. 

Mivel az alapszótár szerkeszt őjének nem állt rendelkezésére a szük-
séges gyakorisági szótár, így hát iaz el őzetes szófrekvencia vizsgálatokat 
is neki magának kellett elvégeznie. Ezt meg is tette dioséretes lelki-
ismeretességgel. 

A szerző  a gyakorisági vizsgálatokat a vajdasági magyar anya-
nyelvű  7-11 éves általános iskolai tanulók nyelvén végezte, 100 000-es 
korpuszon. (A vizsgálatok részletes leírását lásd: A Tartományi Tan-
könyvkiadó Intézet Közlönye, 1971. 13. ás 1972. 17. számában!) 

Az első  megjegyzésem a vizsgált szómennyiség nagyságára vonat-
kozik: A korszerű  l'edkográfiában az ilyen vizsgálatokat általában egy-
milliós korpuszon végzik, természetesen maŤamartkai módszerekkel ás 
számítógépek segítségével. Ha ehhez még azt is tudjuk, hogy a szófrek-
vencia mellett a szóalakok frekvenciáját Is meg kellene állapítani, mert 
a nyelvoktatásban arra Is nagy szükség van, akkor nyilvánvalóvá válik, 
hogy egy ilyen jellegű  ikutatómunka meghaladja az egyéni kutatók lehe-
tőségét. (Vö.: Dr Jozef Mistrik: Koriš ćenj•e frekvencije reči u sastavlja-
nju udžbeniika jezika - Bilten Pokrajinskog zavoda za izdavanje udžbe-
nika, Novi Sad, 1969. 7.) 

Mindezt nem azért mondtam el, hogy megkérd őjelezzem a vállal-
kozás tudományosságát vagy objektív hitelét. Éppen. ellenkez őleg arra 
szeretnék rámutatni, hogy a fenti okok miatt - elkn őrzásképpen - 
egybevetettem az ÉrtSz-nak az alapszókincbe tartozó szócikkeit az 
Alapszótár szócikkeivel, és meggyőződtem, hegy a szókészlet tekinteté-
ben az Alapszótár alig 'szorul némi korrekcióra. Ez természetesen 
szubjektív vélemény, mert objektív felmérésre, ill. egybevetésre jelen-
leg nincs is mód. Vitatkozni lehetne azon, hogy iaz Alapszótárba valók-e 
az ilyen szavak, mint p1.: ábécé, alkot, bánt, ballag, nyer, nyom, nyom-
kod, oktat, óvoda, óvodás, óvón ő, öböl, őszinte, pásztor, pék,  pusztít  
ragaszt, raktár, rángat, ráz, ropog, rendőr, rész, seb, sebesült, súg, szag, 
szagol, szakad, szánt  stb., anelyek nem kerültek be ia szótárba, c1e „úgy 
érezzük", hogy beletartoznak a 7-11 'éves gyermekek alapszókinosébe 
legalább annyira, mint az uborka, türelmes, zsákmány, kíváncsi, csár-
dás, hátizsák stb., amelyek viszont bekerültek. 
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ágyelembe  kell azonban azt is vennünk, hogy a tanterv által meg-
határozott szókincs mennyisége is megszabja a szótárba bekerül ő  sza-
vak számát. A 'tanterv sz általános iskolában 1900 szó elsajátítását Írja 
elő, sz Alapszótár ennek megfelel ően 2000 címszót tartalmaz. Megbíz-
ható eredményt csakis a magyar nyelv nagy frekvenci.aszótárával való 
egyibevetés alapján kaphatnánk. 

A szófrekvencia-vizsgálatoknál egy másik dönt ő  fontosságú szem-
pont az a közeg, amelyben a vizsgálatokat végezzük. Ezzel kapcsolat-
ban Is Óhatatlanul felmerül a (kérdés, hogy c s a k a vajdasági magyar 
ajkú tanulók nyelvhasználatára lesz űkített vizsgálatok mennyiben hoz-
hatnak megnyugtató eredményt. Nyilvánvaló ugyanis, hogy külön vaj-
dasági magyar nyelv nincs. Természetes ugyan, hogy az ilyen jelleg ű  
kutatómunkában a Vajdaságban beszélt nyelvet nem hagyhatjuk figyel-
men kívül, mert ez tükrözi objektív társadalmi valóságunknak a nyelvre 
Is kiható sajátosságait. Az Így kapott eredményeket azonban korrigál-
nunśk kell az egységes magyar irodalmi ás köznyelv közegében végzett 
vizsgálatok eredményei alapján. Erre a szótár szerkeszt őjének nem volt 
lehetősége. 

A vizsgálatok részletes leírásából sz Is kiderül, hegy az Alapszótár 
szerkesztője raándezeket a, problémákat világosan látta,  áS  (tudatosan 
vállalta azt a rendkívül összetett (többletmunkát, ami a leírt feltétel* 
hiányából követltezett. Egy jól átgondolt korrekciós módszerrel, több-
szörös ellenőrzés után állapította meg a 2000-es szótárminimumot. 

A fent leírt objektív nehézségek ellenére sz Alapszótár mégis meg-
bízható és nélkülözhetetlen segítséget jelent oktatónak, tanulónak egy-
aránt, de nem nélkülözhetik ezt a m űvet •a tantervek összeállítói és a 
tankönyvírók Sem. 

A szótár szerkesztője a legnagyobb frekvenciájú szavakat igyeke-
zett a szótárba beiktatni, de nem kerülte el a figyelmét az a tény sem, 
hegy egy-egy szó vagy kifejezés fontosságát a tanulás adott szakaszai-
ban nem az élőbeszédben való előfordulás gyakodsátge, hanem e téma-
kör, ra szituáció vagy éppen a fonológiai, fonotikai szempontok határoz-
zák meg. Ez arra IUtelezte a szerz őt, hogy a frekvencia vizsgálatok 
eredményeit ilyen szempontból is korrekció alá vegye. Így kerültek a 
szótárba ra gyermekek beszédében leggyakrabban szerepl ő  színek, szá-
mok, hónapok, napok, népek, országok, földrészek nevei, valamint az 
iskolai élettel kapcsolatos ás a tanítási Óra vezetéséhez szükséges leg-
gyakoribb kifejezések. 

A nyelvoktatók és nyelvtanulók azt Is korán felismerték, hogy az 
eisaj;átí'tandó szókészlet két nagy csoportra oszlik: a nevez ő  szókra (ige, 
főnév, melléknév, számnév, valamint ezek származékos alakjai) ás funk-
cionális szókra (nével ő, névutó, névmás, határozószó, köt őszó, módo-
sító szó). Ezek közül a nevez ő  szók a fogalmak kialakítói ás hordozói, 
a többi szófaj pedig a valósághoz való viszonyítás nyelvi eszköze. 

Az alapszótár szerkeszt ője ezt a két szócsoportot Is külön vizsgálta. 
Önálló fejezetben kiemelte a leggyakoribb „truktúraszavafkat", ame-
lyek a beszédet elsősorban szerkezetében, de néha hangulatában is meg-
határozzák. Természetes, hogy ez a szótár jellegénél fogva csak a leg-
funkcionáldsabb „struktúraszavakat" öleli fel, amelyek már a nyelv- 
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tanulás kezdő  szakaszában is nélkülözhetetlenek, 'mint p1.: itt, innen, 
ide; kint, bent, sehol, mikor? mióta? meddig? hol? honnan? hová? ki? 
mi? mit? mivel? most, soha, mindig, igen, nem, majd, így, úgy, és, de, 
ha, vagy, ez, az, enyém, tied, övé stb. 

A legterjedelmesebb és a lkõzponti helyet betölt ő  rész a betűrendbe 
szedett alapszavak jegyzéke, illetve a magyar-szerbhorvát szótári rész. 
Ennek ia résznek a feldolgozásában a szótár szeilkeszt őjének a 'következ ő  
szempontokra ‚kellett ügyelnie: 

A szótárnak taitaknaznia 'kell azt a lexikai minimumot, amelyet 
az általános iskolai anyagba be kell építeni. (Err ől a kérdésről az elő-
zőekben már részletesebben szóltunk.) 

Mivel a szótár els ősorban a magyar nyelvnek célnyelvként való 
tanulását kívánja elősegíteni, ezért a bet űrendes szótári részt szerbhor-
vát nyelvű  értelmezéssel kellett ellátni. 

Külön pozi'tívumkén't kell megemlítenünk, hogy a címszóállorná'nyt 
úgy dolgozza fel, hogy az önálló jelentések világosan elhatárolódjanak 
egymástól, és ezáltal ikirajzolóidjon a szavak jelentéstani (szemantikai) 
arculata. Az értelmezésben a szükség és lehet őség szerint közli a szino-
nímákat is: ajándék  = poklon, dar;  ajánl  =  pre  poručiti, predložiti;  
bemutat  = prikazati, predstaviti;  csapat  = gomila, Četa, ekipa, tim;  
csinál  = činiti, praviti, raditi;  író  = pisac, književnik,  mozog  = micati  
se,  kretati  stb. 

A többjelentésű  szavak 'esetében szükség szerint közli az összes 
szerbhorvát jelentést is: állás  = stanje, služba;  ápol  = negovati, gajiti,  
emlék  = spomen, uspomena  stb. 

A szerbhorvát 'értelmezések általában pontosak, világosak, mert 
a szerz ő  forráként korszer ű  szótári anyagot használt. Csak elvétve 
akadni ilyesféle 'absztrakt érte]imezésre mint  p1.: pálya  = put, putanje, 
poziv. Valószínűtlen, hogy a 7-11 éves gyermek tudatában ezek a jelen-
tések élnek, annál inkább a  sportpályaĄ  futballpálya  szavak. Ilyen ese-
teik még: odaér  = stići, dodirnuti.  A „dodirnuti" ige pontos magyar 
jelentése; megérint; épül  = zidati  se,  graditi  se, a szerbhorvát igék 
nem visszahatóak. 

Abból a közismert tényből 'kiindulva, hogy a gondolkodás a dol-
gokat és jelenségeket valóságos viszonyai'kban, mozgásukban igyekszik 
tükrözni, a szótár szerkeszt ője azt is szem előtt tartotta, hogy a szavak 
egymástól függetlenül nem jelölhetik meg a dolgok  és jelenségek köl-
csönös viszonyát. Ezért ia szó jelentésének értelmezésén túl a szó rago-
zási, j'elezési formáira és általában szintalkti'kai szerepére is utal. A szó-
'tár tehát Igyekszik megadni mindent, ami a szavak helyes használatá-
hoz szükséges. A szótár haszn,á'lóját 'eligazítja helyesírási, morfológiai, 
szintaktikai és egyéb kérdésekben. 

A főnevek esetében közli a birtokos személyragos, a tárgyragos 
alakokat és a többes szám alakját. Ahol a toldalékolás következtében 
a szótő  hangalakjában változás történik, vagy 'a toldalék elé ‚köt őhangzó 
kerül, a szótár art is világosan jelöli, p1.: cip ő  (-j'e, -t, -k); ház (-a, -at, 
-ak);  óra ('-Ja, '-t, '-Ik) stb. 

Az igék mellett ik&vetkezetesen jelöli a 'múlt idő, a felszólító mód 
ás a főnévi igenév alakjait: tanul (-t, -jon, ni); tart (-ott, -son, -ani) stb. 
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A mellékneveknél megtaláljuk a tárgyagos és a határozóilagos ala-
kokat, vaianiiint a középfok alakját: okos (-at, -an, -abb);  szép  (-et, -.en, 
szebb) stb. 

Lk  szófaji minősítést azonban csak a homonímáik esetében adja meg, 
ami tebben ia szótárban azért elfogadható, mert a szerbhorvát értehnezé-
sk ilyen szempontból mindig pontosan 'eiigazítjâk a szótár használóját. 

4. Külön értéke ennek az alapszótárnak, hogy a korszer ű  nyelv-
oktatási követelményeknek megfelel ően, az alapszavaknál a lehetősé-
gk szerint feátünteti 'a hozzájuk tf űződő  leggyakoribb frazeodógiaii egy-
ségeket is, p1.: kenyér (kenyeret keres); kér  (Mkit vmire kér) stb. 

A nem magyar ajkúak számára 'a vonzatközpontú magyartanítás az 
utóbbi években 'mind nagyobb jelent őséget kap. A magyar nyelvvel 
ismerkedők Igy a konkrét beszédhelyzetbe ágyazva sajátíthatják el az 
egyes szavak jelentését, és egyúttal az ás tudatosodik bennük, hogy ez 
a jelentés a valóságelemek köiesönds viszonyától függ ően módosul vagy 
változik. 

A magyar és a szerbhorvát frazeológiai egységek egybevetésével 
pedig a kontrasztivitás elve valósul meg. Mód nyílik Igy arra ás, hogy 
a két nyelv közötti hasonlóságokat, de méginkább a különbségeket tu-
datosítsuk. iSzemlél ,tetósképpen .ra'gadju;k lki a szótárból a jár ige, a szem 
főnév és a világos melléknév vonzatainak, ill. frazeolóigiai egységeinek 
egybevetését! 

jár (-t, -jon) 
hajadonfőtt jár 
aiutón jár 
kerékpárral jár 
a harmadik •osztálba jár 
milyen újság jár nektek? 
az órám jól jár 
az idő  már 'későre jár 

s z e m (-e, -et, -ek) 

könnyes szemek 
egyik szemére vak 
Ml  szemét behunyja 
tágra nyitja a szemét 
szeme láttára 
menj a szemem elől! 
szemére hány 
Vigyázz rá, mint a szemed 
fényére! 
Szemet szemért, fogat fogért! 

v i 1 á g o s  (-at, -an, -abb) 

világoskék 
világosan beszél 
A napnál ás világosabb. 

i ć  i  (idera), hodati 
hodati gologlav  (a) 
vozi se autoaTk 
vozi  se biotkiom 
ide u treói razred 
kakve novine dobijate? 
moj sat dobro  ide 
kasno je veé 

o k o (oČi) 

oči pune suza  
na jedno oko siep (Ćorav) 
zažmuriti na jedno oko 
razrogaěiiti oči 
(širom otvoriti oči)  
na ogled 
iidi  mi s oěiju! 
probaclti kome 
Čuva ga kao zenieu  u oku. 
Oiko za oko, zub za zub! 

j a s a n (-na, -no), svetao 

otvoreno plav, svetlo plavo 
jasno govoriti 
Jasnije (svetlije) od Sunca.  
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Az elmondottakat összegezve „A magyar nyelv alapszótárát" fun-
damentális jelentőségű , lelkiismeretesen elkészítebt, úttörő  munkának 
tartom. Kár, hogy a kivitelezés, a technikai megmunkálás nincs azonos 
szinten a mű  jelentőségével. 

Igazítani!, javítani való egy ilyen összetett munkában mindig akad; 
ez azonban egyáltalán nem csökkenti az egésznek nagy értékét. 

De bármennyire is bizonyítéka ez ia szótár annak, hogy a magunk 
erejéből is 'telik jelentős dlaikozásokra, egy újabb kiadás esetén már 
előbbre kell lépnünk: a mennyiségileg és területileg lesz űkített vizs-
gálatok kereteit a itu,,dományos kutatások objektív mércéihez kell 
igazítani. 
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Matijevics  Lajos 

HAJDÚ MIHALY: 
BUDAPEST UTCANEVEINEK 
NÉVTANI VIZSGALATA 

Nyelvtudományi Értekezések  87. sz. Akadémiai Kiadó, Buda-
pest 1975. 

Utcá'kon  járunk el naponta, utcákban ikeressük ismer őseinket, ro-
konainkat, utcai  esem nyelcről olvashatunk a sajtóban, iratainkat leve-
leinket, utcanevekkel látjuk el anélkül, hogy arra tiis gondolnánk, miért 
nevezik így a gyakran megjárt, a keresebt, az eseinényekben gazdag 
utcát. Egy-egy utcanév kimondása, leírása öncélú, olykor semmitmondó 
marad a száimiukra. Nem Így 'tekint azonban a nyelvész ezekre a név-
alakdkra. Az utca akár 'rövid, akár hosszú, akár keskeny, akár széles, 
a tájékozódás végett nevet visel. A nyelvész aztán megfejtheti, honnan 
jutott ez a névalak e földrajzi fogalomra, s miért került éppen erre, 
nem pedig egy másik utcára. Ha nem a 'hivatalos közegek figyeltek fel 
az utca meglétére, megmaradt a környezete által ráruházott neve, eset-
leg egyik Is meg a másik is ismeretes, sőt 'e népi név és e hivatalos név 
idők folyamán változhat Is és a névváltozat mindegyik formája él az 
emberek tudatában, egyformán használják mindegyiket. Így, ha a nyel-
vész érdekl ődéssel tekint körül az utcanevek világában, e hatalmas név -
anyagban mindig találhat különlegessget, tenniivalót. MuikáiJa, 'kuta-
tása, fáradozása nem marad öncélú nyelvészkedés, mert egy-egy utca-
név vizsgálatában az irodalom, a történelem, a képz őművészet, a föld-
rajz, a növénytan, az állattan, a néprajz jelentkezhet, mint a kutatás 
segédtárgya, illetve eredménye. Bizonyságul szolgál erre Hajdú Mihály 
könyve. 

elsősorban a niévstruktúra szempontjából, a morfológiai és a 
jelentéstani tényezők figyelembevételével keresem a rendszert és a tör-
vényszerűségek'et Budapest jelenkori utcanévanyagában." - mondja a 
kutató. (Bevezetés, 4. 1.). A rövid Bevezetés után, mintegy ötven oldalon 
mutatja be ikutaltásának eredményeit. Fej tegestésetit az utcanév-
elemek együttes vizsgálatával 'kezdi, 's itt állapítja meg, hogy •a Nagy-
Budapest területén a Budapest utcajegyzéke cím ű  kiadvány, melyet 
a 'Magyar Posta jelentetett meg 1972-ben, 6816 utcanevet tartalmaz. 
Feldolgozása ezeknek az adatoknak 'a vizsgálatán alapszik, azaz az utcia-
nevek elemeinek száma, szófaja, jelentése, viszonya, szerkezeti felépí-
tése munkájának a lényege. Ennél hosszabb fejezetben tárgyalja az 
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utcanevek utótagjait. Az utótagok számbeli 'megoszlása, ingadozása elég 
nagy. Kimutatásából leolvashatjuk, hogy a megterheltebbek közé az 
utca (5480), az Út (520), a tér (312), a köz (282), a lépcs ő  (42), a sor (28) 
és a dűlő(24) tartozik. A fejezet befejez ő  részében egy jelenségre hívja 
fel 'a figyelmet, amely a köznevek változatos használata alapján jelent-
kezik. Ez a homogén névbokrosodás, vagyis amikor az utótagjukban 
különböző  utcaneveket egymáshoz 'közel es ő  fogalmaknak adják; mint 
p1. Álmos vezér köz, Álmos vezér itere, Álmos vezér udvar, Álmos vezér 
útja, a XIV. kerületben. 

Ennél jóval sokrétűbb, jóval bonyolultabb az utcanevek el őtagjai-
nak a vizsgálata. Tekintve, hogy a megkülönböztet ő  szerep az előtagra 
jut, kétségtelen, hogy a vizsgálat összetett, hosszadalmas. A munka 
könnyítése végett osztályozásra szorulmik a névalakok. Hajdú a követ-
kező  szempontok szerint végzi l ezt az osztályozást: Személyek nevei; 
földrajzi nevek; az emberrel közvetlen 'kapcsolatot jelent ő  szarvak; az 
emberi tevékenységre utaló szavak; az emberi alkotások, létesítmények 
nevei; az embert körülvev ő  természet szókincsből alakult nevek; az 
utca tulaj'donságára utaló szavak; sorszánin'évvetl ellátott utcák; és meg 
nem állapított jelentés ű  nevek. 

E nagy fejezetben ikutatánk az osztályozás alapján Igen sok érde-
kességre hívja fel a figyelmet. A személynevekb ől alakult utcanevek-
nél további kategóriákat 'állapít meg, f őleg kéttagú, Illetve többtagú 
személynevek szerepelnek iaz utcanevekben, mint p1. Balogh Ádám, 
Biaha Lujza, Gelléri Andoir Endre stb. A névadó személyek 'lehetnek 
történelmi alakok, tudósok, föltalálók, m űvészek, de ismeretlen szemé-
lyek is. Közöttük találunk nem magyar származásúakat is. A földrajzi 
nevekből eredő  utcanevek alalktani és funkcionális, valamint jelentés-
tani vizsgálatát alaposan, részletesen 'elvégzi 'a kuta,tó. Külön alcsopor-
tokra osztva tárgyalja valamennyi fajtáját mindeniknek. Itt 'állapítja 
meg, hogy a f ővárosban nagyon sok más helység neve vált utcanévvé. 
A teljes névanyagban 1153 az ilyen utcaneveknek a száma. A városok, 
falvak nevei egyaránt el őfordulnak a névalakokban, pl. Baja, Balassa-
gyarmat, Abos, Acsa stb. Akad olyan névtípus 'Is, amelyikben hegy .vagy 
víz neve az előtag, vagy pedig országnév, mint p1. Algir, Argentina, 
Hollandia. Az emberrel ikõzvetlen kapcsolatot jelent ő  utcanevek száma 
Is elég szép. Testrészek, mint p1. a Csont, Derék, Garat, Szív; érzelmek, 
mint Pl. Derű , Mosoly, Merengő ; családtagok, mint p1. Testvér, N ővér; 
munkásmozgalom, ünnep, évforduló, ifjúsági 'élet, ái'l'amigazga.tás, kato-
naság mind felsora!koznak és szerepelnek az utcanév elemeként. Az 
emberi tevékenységre azok az utcanevek utalnak, amelyek 'a foglalko-
zásokat jelentik, mint pl. Bojtár, Csordás, Számadó stb., az ember fizi-
kai és szellemi alk'otása'ival kapcsólatos utcanevek közül pedig 
kitűnnek azok, amelyek épületek, 'hidak, emlékművek neveit tartalmaz-
zák: .Kultúrház, Népsta'dion, Vígszínház stb. Szerszámok, ruhák, éksze-
rek, 'élelmiszerek, mértékek nevei sem maradnak távol a névadástól, 
mert Irha, Bojt, Kaláris, Bors, R őf utcákkal találkozunk Budapesten. 
„Az embert körülvev ő  természet 738 alkalommal a'do:tt érdekes és vál-
tozatos utcanév vál'asztás'ára lehet őséget" - mondja Hajdú Mihály 
(A 'természeti környezet szavaiból alakult utcanevek - 42. old.). Az 
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állatvilág, a növényvilág, a föld, az ásvány, a természeti j ęlenség mind 
elökerül a névalakokban. 

Az utolsó három rövidebb fejezetrészben az utca min őségével, tu-
lajdon'ságával, 'a sorszásnnevekkei jelölt és a meghatározatlan utcane-
vekkel foglalkozik a kutató. Ezek ikõzül számban a sorszámnévvel jelölt 
névalakok emelkednek Ici, mint p1. Harmadik, Negyedik, Ötödik 
stb. utca. 

„Végezetül megáUapíthatjuk, hogy f ővárosunk, Budapest utcanevei 
miatt nincs miért szégyenkeznünk. Sokszín űek, változatosak, megfelel-
nek 'a magyar 'történelem és helytörténet, anyagi és szellemi kultúránk 
mai iés történelmi 'követelményeinek. Megállják a helyüket bármelyik 
főváros utcanévrendszerének az összevetésekor." - állapítja meg Hajdú 
Mihály munkája végén. Könyvét az utcanevek el őtagjainaik jelentéstani 
megoslásárói ikimuitatott függelék, valamint egy itéÉklép zárja. 

A fővárosi utcanevekr ől eddig is olvashattunk értékes tanulmá-
nyokat, könyveket, mint p1. Gáti lstváiiné, Gergely Júlia és Novák Ta-
másn'é: Utcák, terek, emberek (Budapest, 1973.), az elméleti kérdésekkel 
pedig főleg Inczefi 'Géza és Mez ő  András tanulmányai foglalkoznak. 
Mint 'részletes névtani rvizsgálat ez a tanulmány azonban úttör ő  jellegű , 
ás Péter László: Szeged utoanevei (Szeged, 1974) munkája mellett sajá-
tos is a magyar névtudományban. Hajdú Mihály névtudományi vizsgá-
latai nem ismeretlenek el őttünk. Nyelvészeti tevékenységét mér nem 
egy ízben koronázta egy-egy értékes tanulmány, egy-egy újszerü könyv, 
egy-egy fontos megállapítás. Mint gyűjtő  is bemutatkozott már mind-
annyiunknak eredményeivel. Ez alkalommal is alapossággal, körülte-
kintéssel, igazi szaktudással nyúlt a meglév ő  forrásanyaghoz, és sike-
rült bebizonyítania, hogy a nyelvész, a névész is írihat ötletes, színes 
ős egyben értékes tudományos munkát. Könyvét névtani vizsgálataink-
ban bármikor fölhasználhatjuk akár módszertani, iakár terminológiai, 
akár összevető  szempontból. 
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Keck  Balázs 

NYELV ÉS TÁRSADALOM  

‚Kultura" - časopis za sociologiju kulture  i  kulturnu politiku, 
br.  2511974.  Beograd.  

Az utóbbi években világszerte növekszik az érdekl ődés a nyelvtu-
domány iránt. Érdekes kísérletek, tgyelemreméltó elméletek születnek, 
a nyelv ma már nemcsak a nyelvészek kutatási területe, biológusok, 
pszichológusok, szociológueo(k is egyre nagyobb érdekl ődéssel fordulnak 
a nyelvtudomány felé, tudományos eredményeit feihasmá$k, hozzá-
járulnak gazdagításához. A nyelvtudomány mai eredményeir ől, a leg-
újabb elniéletekr ől, irányzatokról egy maroknyi szakmabelin kívül ke-
vesen tudnak, annál kevésbé, mivel a hazai nyelvészek m űvein kívül 
nehezen jutnak hozzá az olvasók az idegen nyelv ű, amerikai, angol, 
francia nyelvészek munkáihoz, fordításban pedig viszonylag kevés 
nyelvtudományi munka jelenik meg, laz is meglehet ős késéssel. 

Ezért .fogadtuk örömmel ą  belgrádi Kultura folyóirat legutóbbi szá-
mát, amelyet a szerkeszt őség kizárólag a társadalmi szempontú nyelv-
tudomány eredményei ismertetésének szentelt. A tanulmányok véloga-
tását, a folyóirat szerkesztését és  sz  angol nyelvű  munkák egy részének 
fordítását Ranko Bugarski, a belgrádi Filológiai Kar rendkívüli tanára 
végezte el. Az antológiaszerű  kiadványban tíz külföldi nyelvész, antro-
pológus, szociológus tanulmánya szerepel és négy hazai nyelvészé. 
A szociolingvisztika legjelentősebb kutatóinak műveiből ad ízelítőt a 
szerkesztő, Edward Sapir, John Gumperz, Uriel Weinreich, Einar Hau-
gen, Punya Sloka Ray, Valter Tauli, Joshua A. Fisbrnan, BasU Bernstein, 
William Labov, Dell H. Hymes, Ranko Bugarski, Damir Kalogjera, 
Mikes Melántia és Ivan Colovié műveiből. 

Részletes elemzés helyett néhány szóban ismertetjük a tanulmányo-
kat, csak néhányat ragadunk ki közülük, amelyek jobban megragadták 
figyelmünket, elgondolkoztattaik bennünket. 

Nyelv és társadalom című  tanulmányában Ranko Bugaraki beveze-
tőjében a nyelvközösségről, a nyelvi hovatartozás jelentőségéről szól, és 
megjelöli az egyén helyét és szerepét  ,a nyelvcsoportban. A nyelv tár-
sadalmi jelentőségével kapcsolatban a nyelvhasználatot, az egy- és több-
nyelvűséget tárgyalja, a nyelvek kapcsolatát, kölcsönhatását, rétege-
ződését. Tanulmányának második részében a nyelvtudományt mint tár-. 
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sadaéomtudományit  vizsgálja, és áttokintést végez a társadalmi szem-
pontú nyeivtudományon iés iazoiknak a nyelvészeknek a munkásságán, 
akik hozzájárultak a szociolingvisztiika kialakításához. Tanulmánya be-
fejező  részében felvázolja a szoaiolingviszbikai kutatások feladatát Ju-
goszláviában, amelyet véleménye szerint az írásbeliséggel és a nyelv 
standardizálásával kapcsolatos vizsgálatok 'képeznek. 

Edward Sapir,  az antropológiai nyelvtudomány megalapítója Nyelv 
és környezet című  tanulmányában a természetnek és a társadalomnak 
a nyelvre gyakorolt hatásával foglalkozik. Számos példa alapján meg-
állapítja, hogy mindkét tényező  hat a fogalomalkotásra és a szókinos 
kialakítására, de ikétséobe vonja a lkbrnyezet hatását a nyelvtani és fono-
lógiai rendszerre. Sapirnak nem az a célja, hogy elvitassa a társadalom 
hatását a nyelvek életében, hanem, hogy 'm'egáiiapítsa a társadalmi és 
természeti tényez ők jelentőségének, szerepének mértékét, •a nyelvre gya-
korolt ihatásuk fokát. 

John Gumperz itanulmányát a nyelvi ikõzõsségek típusa ĺiról nem 
minden célzat nélkül közölte a szeilkeszt ő  Sapir tanulmánya után. Gum-
perz a szociológiai tájékozódású nyelvészek munkásságának áttekintése 
alkalmával hangsúlyozza Sapir részességét a társadalmi tényez ők elvi-
tatásában. Bírálja Sapir megállapításait, enyhíti élesebb következteté-
seit és rámutat néhány 'tévesnék bizonyuló példájára. Tanulmányának 
további részében ia nyelvi közösségek számtalan változatára mutat rá, 
ahol a nyelvi kódoknak a nyelvjárásokban, •rétegnyelvekben, különböz ő  
stílusokban el'különít ő  szerepük van. 

P. Sioka Ray, indiai nyelvész a nyelv iegysógesítésênek problémái-
val foglalkozik tanulmányában. Ą  nyetvtudománynak a nyelvek egy-
ségesítésére kell irányulnia, állapítja meg Siolka Ray. Felsorolja a nyel-
vek ielkMônffiésiének okait és azokat az intézkedéseket, amelyek véle-
ménye szerint hozzájárulnak a nyelv egységesítéséhez. 

Nyelvszociológia című  itanulimányában Joshua iA. Fishman, ame-
rikai szociológus a nyelvhasználat és ia nyelvi magatartás tanulmányo-
zásában jelöli meg ia nyelvszociológia feladatát. ide tartozik a nyelv 
használatán kívül még a nyelv iránti állásfoglalás, magatartás és a nyel-
vet beszélő  egyesekhez való viiszonyudás is. Megkülönbözteti a leíró 
nyelvszociológiát a dinamikus nyelvszociológiától és leírja feladatkö-
rüket. Részletesen foglalkozik  azoikkal a szituáieiókk'al, amelyek más-
más beszédmódot követelnek meg, különböző  kódokat, amelyeket az 
adott helyzettől függően nevezhetünk stílusoknak, nyelvjárásoknak 
vagy nyelveknek. 

Basil Bernstein  angol szociológus a kidolgozott és korlátozott kódok 
elméletét ismerteti tanulmányában. A ikidolgozott kódokat nyelvi, ver-
bális elemek képezik, ia szavaknak van els őrendű  jelentéshordozó sze-
repük, a 'korlátozott kód:oknál viszont túlsúlyban vannak a nyelven 
kívüli kommunikációs tényezők (expresszivitás, dinamika, hangsúly, 
mimika, pantomim). Bernstein Véleménye szerint bizonyos társadalmi 
rétegekben, főleg ‚a munkás és falusi környezetben nevelkedett gyer-
mekek korlátozott kódokat használnak, s ezért már az oktatás kezdetén 
hátrányos helyzetben vannak. 
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Wiliiam Labov  A nyelv tanul nányozása a társadalmi környezetben 
cimű  murká$ban .tbb kérdéssel Is ífogla&kozik. Rámutat arra, hogy 
noha Saussuxe a nye]Mtudományt olyan tudományágnak tekintette, 
amely a nyelvi jeleket a társadalmi életen belül tanulmányozza, köve-
tői ia nyelvi tényezőket helyezik előtérbe a 'társadalmi tényezők helyett. 
Ezután rámutat a Saussure-féle paradoxonra és összeveti Saussure és 
Chomsky elméletét, a langue parole és a nyelvi képesség és nyelvi 
tevékenység elméletét. A továbbiakban a társadalmi tényez ők jelentő-
ségét vizsgálja a nyelv fejl ődésében és figyelmeztet, hogy nem szabad 
túlbecsülni a társadalmi ás a nyelvi strutktúra ikõzõtti azonosság jelen-
tőségét. A nyelvtudomány mai állapotával kapcsolatban megállapítja, 
hegy nem új nyelvelmélet kialakítására van szükség, hanem a nyelv -
tudomány Újszerű  alkalmazására, amely végleges megoldásokat hoz. 

A kommunikáci& kompetenciával, vagy képességgel ás a beszéd-
tevékenységel, illetve annak végrehajtásával foglalkozik Dell H. Hymes 
ás javasolja, hogy a nyelv, a kommunikáció tanuJmânyozása'kor figye-
lembe kell .venni azt, hegy a kommunikáció formálisan lehetséges, ki-
vitelezhető, alkalmas ás végrehajtott-e. Ehhez a témához ikapcsolódik 
Daimir Kal.ogjera tanulmánya Is, arnelyben a nyelvi kompetencia kér-
dését taglalja ás hazai példákat hoz fel, amelyekkel bizonyítja, hogy 
mennyire megfelelő  a mi itársadalmunk és nyelvi környezetünk ilyen-
fajta vizsgálatokra. 

Ivan čolović ,  belgrádi író cikkét az újságokban megjelen ő  siratók-
ről ás gyászjelentésekről bizonyára azért vette be a szeilkeszt ő  a tanul-
mánykötetbe, hogy bemutassa, mennyire nemcsak ia szociológusok és 
nyelvészek kutatási területe a szociolingvisztika. ČoloviĆ  esszészerű  
írásában alapos elemzés alá veszi ezt ia jelenséget. 

Mint már bevezetőnkben említettük néhány tanulmányt részlete-
sebben ismertetünk, főleg azokat a munkákat, amelyek a két- és több-
nyelivűséggel foglalkoznak ás amelyek a mi társadalmi ás nyelvi körül-
ményeinkre való tekintettel az olvasó nagyobb érdekl ődésére szá-
míthatnak. 

Uriel Wehxeich, lamerikai nyelvlész  Nyelvek érintkezésben című  
munkájából a folyóirat szerkeszt ője két részletet közölt. Az els ő  rész-
ben a nyelvi ás a társadahni-ikulturális felosztások egybevágóságávati, 
azonosságával foglalkozik az író és megállapítja: „Minden konkrét 
érintkezési szituációban a csoportok anyanyelv szerinti felosztása általá-
ban megegyezik egy vagy több nem nyelvi természet ű  felosztássaL" 
Ezután felsorolja a megegyezés típusait. Els őnek veszi az anyanyelv 
szerinti felosztásban a földrajzi tényez őket. Hegyek, tengerek és más 
földrajzi akadályok a nyelvek érintkezésében, Így a kétnyelvűségben Is 
válaszfalat képeznek. A nyelvek érintkezésében jelent ős szerepe van a 
mlg!ráeionak és a meghonosodásnak Is. A különböz ő  'anyanyelvű  eso-
portok többnyire különböz ő  etnikai vagy kulturális közösségek Is, Így 
az érintkezés bikulturalizmussal ás hilingvizmussai jár. A kulturális 
különbségek között említhető  a vallás is, amelynek jelentékeny el'külö-
nítő  szerepe lehet a nyelvek érintkezésében. Ugyanilyen szerepe van 
a faji hovatartozásnak is. Bizonyos esetekben a nemk között Is eltérés 
mutatkozik a nyelvi kapcsolatok tekintetében, példaként Weinreich a 
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macedóniai  oláh nőket ienilíti, akik nagyobbára egynyelv űek, férjedk 
viszont két-, vagy itõbtinyeMeik. A kor szerinti felosztás tekÄntetébe śn 
is bizonyos azonosság mutatkozik a nyelvi eltéréssel. A társadalniâ stá-
tus szerinti megoszlás is olykor egbevág a különböz ő  anyanyeh űség-
gel. Néha a foglalkozásbeli különbség is megfelel a nyelvi elkülönülés-
nek, bár iez ritkábban el őforduló jelenség. A falusi és városi lakosság 
nyelvében is köztudomású az eltérés: „a falusi lkosság néha ellensé-
ges (vagy legalábbis em'bivalens) magatartást tanusít a városi közpon-
tokkal szemben, amely hatással lehet a nyelvi érintkezés folyamatára." 

A nyelvek 'érintkezésében vannak olyan esetek is, amikor a nyelvi 
felosztás nem felel meg más  egybevágó, nem nyelvi felosztásnak. 

A tanulmány második részében Weinrei ćh a standard nyelvről mint 
szknbólumról beszél, és rámutat 'a nyelvi lojalitás jelenségére: »Egy 
nyelv, mint egy nemzetiség is viselkedési normák összességének teikint-
hető ; ‚a nyelvi lojalitás, amint a nacionalizmus, olyan lelki liapotnafk 
felel meg, amelyben a nyelv (a nemzetiséghez hasonlóan), mint töret-
len entitás más nyelvekkel szemben egy értékkáiián magas fokot ér 
el, olyan fokra jut, amelyet „védeni" kell.« Néhány érdekes példát hoz 
fel az író a nyelvi lojalitásra, és mélyralhatóan elemzi azt a lelki álla-
potot, amelyben 'a nyelvi 'lojalitás 'kifejezésre jut. 

Hány nyelv vagy nyelvjárás van ‚a világon  -,ezzel a kérdéssel kez-
dődik Einar Haugen Nyelvjárás, nyelv, nemzet cím ű  munkájának az a 
része, amely folyóiratunkban megjelent. Erre a kérdésre nem lehet 
válaszolni, állapítja meg Haugen, nemcsak azért, mert még számos nyel-
vet és nyeivj árást nem irt le és nem vizsgáit meg a tudomány, hanem 
a lkét terminus jelentésének lényege miatt sem. Ezután Haugen a nyelv 
és a nyelvjárás fogalmak rövid törtónlmi áttekintését közli, végül 
megállapítja: »Mivel a történelmi folyamat számtalanszor  megisniét-
lődhet, ez a két terminus ciklikusan alkalmazható, azza'l a megállapí-
tással, hogy a „nyelv" mindig f&érendelt, a „nyelvjárás" pedig aláren-
delt... A „nyelv" mint fölérendelt terminus használható anélkül, hogy 
a nyelvjárásokat megemlítenénk, míg a  ,nyelv-járás " értelmetlen, ha 
nem úgy fogjik fel, hogy más nyelvjárások is léteznek és létezik egy 
nyelv, amelyhez tartozna'k. Igy tehát minden nyelvjárás nyelv, de nem 
minden nyelv nyelvjárás.« A itovábbiakban Haugen ia nyelv és a nyelv-
járás fogalmakat strukturális és funkcionális szempontok szerint köze-
líti meg és magyarázza. Strukturális szempontból magát a nyelvet és 
a nyelvjárást a nyelvi eredet szemszögéből vizsgálja, funkcionális szem-
pontból pedig a 'két fogalom társadalmi jelent őségét tanulmányozza a 
kommunjká'cjóban. A „fejlett" és „fejletlen" nyelvekr ől 'alkotott téves 
felfogást vizsgálva eljut ia nyelv standardizálásának kérdéséhez, mely-
nek vizsgálata felvetii a nyelv ás a nemzet közötti viszony tanulmányo-
zásának szükségességét. A nemzet nyelvi szempontok szerinti vizsgá-
lata elvezeti az írót a nyelvsztenderhez, a nyelv standardizálásának, az 
írásbeliség és a beszédnyelv kérdéseihez. A nyelv:sztenderd vizsgálata 
alkalmával ikitér Fergusonnak a nyelvsztenderekkel kapcsolatos osz-
tályozására, amely alapján IláthwtÓ, hogy milyen utat kell megtenni a 
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„nem elégé fejlett nyelveknek, hogy megfelel ő  eszközzé váljanak a 
modern nemzetek számára. Végezetül Haugen felvázolja azokat a nyelvi 
ás társadalmi követe]ményeket, amelyeknek a ibeszélt nyelvnek meg 
kell feleinle, hogy standard nyelvvé váljon. 

A nyelv atandaTdizálásával foglalkozik, Valiber Tank Is a Gyakorlati 
nyelvtudomány: a nyelvi tervezés elmélete cím ű  irõvid tanulmányában. 
Rövid és velős megállapltásai után a nyelv szerepére ás jelent őségére 
onatkozóan Tank gyorsan eljut a standard nyelvhez, ás ezzel kapcso-

latban ta nyelvi tervezés jelent őségéhez:  „Ą  nyelvi tervezésnek nem az 
a célja, hogy normákat ‚alkosson, vagy döntsön arról, hogy melyik kife-
jezés ta helyes, hanem, hogy rámutasson és bebizonyítsa, hogy melyek 
a megfelelőbb kifejezések. De az ember nem elégszik meg azzal, a nyelv-
vel, amely csupán helyes. Az ember a legjobb eszközt akarja használni, 
ezért állandóan ítökéletesíti eszközeit és társadalmi intézményeit. Ez a 
'legtermészetesebb ás a legésszeruíbb álláisfoglalrás a nyelv iránt. Ezen 
alapul a nyelvi tervezés legf őbb ás legsúlyosabb feladata, a nyelv mód-
szeres  tökéletesítése”.  E feladat megvalósítását Tauli abban látja, hogy 
meg kell szüntetni az előítéleteket, a beszélt ás az irodalmi nyelv kö-
zötti különbséget. Erélyesen iszót emel az ellen a felfogás ellen, hogy 
a nyelven 'belül minden egyformán értékes. Véleménye szerint a nyelv 
tulajdonságait osztályozni kell, ki kell értékelni, ami szintén egyik 
feladata a nyelvi tervezésnek. A nyelvet tudatosan lehet ás kell Is vál-
toztatni. A nyelvi tervezéssel, céljaival, elveivel, módszereivel ás takti-
kájával Tauli elgondolása szerint a gyakorlati nyelvészetnek kell 
foglalkoznia. 

A szociolingvisztika egyik konkrét feladatának felvázolására vál-
lalkozott Miikes Melánia A ké ţnyeivĺlság tipológiája Vajdiaság nevelési 
és oktatási rendszerében cím ű  dolgozatában. A többnyelvűség nálunk 
a tartományinál alacsonyabb szinten kétnyelv űségben nyilvánul meg. 
Mikes Melánia rávilágít ra kétnyelv ĺíség négy különböző  re]iáziójára:  ra 
magyar-szeiibhorvát, szlovák-szerbhorvát, román-szerbéiorvát És 
s=-szerbhorvát kétnyelv űségire. „A lvétnyeivűség tipológiája rámutat 
azokra •a körülményekre, amelyekt ől ra kétnyelvűség függ egyes  mak-
ro- ás mikrostruktúrákban ás alapul szolgál azoknak a problémáiknak 
a rangsoroiásábaxr4 amelyeket az inidhviduáuis kétnyeiv űség fejlesztése 
és iaz alkotmányos kétnyelvűség elveinek érvényesítése folyanién meg 
kell oldani." A kétnyedivűség tipológiájának megalkotásában Mikes 
Melánia ra  Mackey-fé]e séniát vette alapul, amelyet vajdasági nevelési 
ás Óktatási rendszerünk körüiményeihez mérten alkalmazott. A Madkey-
féle séma 'a 'két vagy több nyelv használatán alapul; a vajdasági két-
nyelvűség vizsgálata alkalmával ra kutató módosította a sémát, ás a tipo-
lógia első  ismérveként az oktatási nyelvet vette, amely ra tanulók egy 
bizonyos csoportja száinárta lanyanycIv, vagy nem anyanyelv, he pedig 
az oktatás 'kétnyelvű , anyanye]iv ás nem anyanyelv. A második krité-
rium az a nyelv, amelyen az adott település lakosságának legalább két-
'harmada 'beszél, ra harmadik  kritérium pedig az a nyelv, amelyen ra 
község lakosságának legalább kétharmada beszél. Ezután felvázolja a 
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kétnyelvű  oktatás tipológiáját és ikõzli, hogy mely község milyen típusba 
tartozik. A tanukn&nyban foglalkozik az ianyanyeIv iápolásával is. 

Végül 'még csak annyit állapítsunk meg, hogy a szerkeszt ő  sikeres, 
átfogó válogatással lép az olvasók elé, a folyóiratban megjelent tanul-
mányok, részletek felölelik imindazokat la 'kérdéseket, amelyk napjaink-
ban, elsősorban az angol nyelvterületen m űködő , szociolingvisztik•ával 
foglalkozó nyelvészekeit és szociológusokat foglai]ikoztatják, és arra sar-
kal'lják, hogy kutatásakat mind elméleti, mind gyakorlati téren 
elmélyítsék. 
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Molnár Csikós László  

NYELVÜNX  
ÉS  KULTŰRANK  

II. anyanyelvi konferencia tanácskozásainak összefoglalása (Szom-
bathely Ą  1973. július 29—augusztus 5.), Szerk. Dr. Imre Samu, Buda-
pest, 1973. 

Nem a hagyományos értelemben vett könyvismertetés szándéka 
ijnidí'totta e sorok íróját arra, hogy err ől a közel négyszáz oldalas - 
egyébként kézirat gyanánt ikãzzétebt - kiadványról beszámoljon a 
magyar nyeii'v és kultúra Ikérdései iránt érdek1 őd5knk. Noha a kötet  - 
anyaigánaik bizonyos mérték ű  vázlatossága és hézagossága ellenére - 
könyként is érdekes lés tanulságos, mégis abban van a legf őbb jelen-
tősége, licigy az anyanyelvi ikordcrencia céljairól és munkájáról iad szem-
léletes képet mindazoknak az olvasóknak, akik nem vettek részt a szom-
bathelyi konferencia el őadásain, vitáin és tanáckozásain. 

Az anyanyelvi konferencia céljainak (a magyar nyelv tanítása és 
a magyar kultúra terjesztése külföldön, ikülõnõs itekinhettel a külföldön 
szértsz&r6dott magyarok és leszármazottaik megmaradására) megérté-
séhez és iérzékeléséhez tisztáznunk kelii az etnikumok és a gazdasági 
élet közötti történelmi öizefüggéseket. 

Az etnikumi és a nemzeti tudat okkor indult er őteljesebb fejlő-
désnok az európai népek életében és kultúrájában, amikor veszélybe 
került az etnikumo;k évszázadokig biztonságban hitt léte, amikor meg-
szűnt a viszonylag érintetlen népi csoportok közékori mozdulatliansága, 
amikor a munkaerő  tömegesen vájndorofrii ikezdett a ďöldbirtok vonzás-
köréből a gyáripaiiba, a falvakból a városokba, amikor  - a  csengő  
arany- és ezüstpénzeket ikezdté.k felváltani a csörg ő  bankjegyek és 
értékpapírok... A kor irodalmĺ.naik és kultúrájának vezérel meghir-
dették a természetbe, falura, ar égi életformákhoz való visszatérést, 
a inépi vonások felkutatását, a népies alkotások begy űjtését. Megkeżdő-
dött az addig csak szórványosan jelentkez ő  inemzeti és gazdasági füg-
getlenségért vívott mozgalmak ás harcok ma is tartó világméret ű  folya-
mata. A közösségi lés az egyéini függetlenségre irányuló mozgalhnakkail 
és az ideológiai harcokkal párhuzamosan a XIX. és a XX. században 
tömegméreteiket ölt a fejlettebb gazdasággal rendelkez ő  terüitek, orszá-
gok felé való elvándorlás. Az els ősorban gazdasági jellegű  újkori nagy 
népvándorlások elősegítik nyelvek és ietnikumak ikeveredésót,  sőt eset- 
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leges lassú megszűnését, kimúlását is. A haldokló nyelvek szomorú sor-
sát példázza az ír(gael) nyelv, mely óriási vérvesztesógeket szenvedett 
a föld nélküli parasztok itõmeges kivándorlása itúvetkezbóben. 1821-ben 
írország lakossága 6,8 niillió ivolt, 1861-ben már csak 4,2 millió. Ma 
troszágon kívül 16 millió ír származású ember él, ikõzülük csupán 6 
millió a jelenleg Is Ír nemzetiségű . Az Ír anyanyelvűek száma jóval 
kevesebb. Magában iaz anyaországban  a lakosság itulnyomó többségét 
tevő  Ír nemzetiségűeknek mindössze 24%-a  beszéli az Ír nyelvet, f őleg 
a több évszázados angol elnyomás következményeként. 

A nyelvileg és etnikailag (illetve nemzetiségileg) viszonylag homo-
gén közösségekben az anyanyelv (illetve 'a dialoktus) és a népi (nem-
zeti) kultúra nemcsak érzelmi, hanem gyakorlati jelent őséggel Is ren-
delkezitk, ugyanakkor iazon.ban a kevert, szórvány-jelleg ű  lkõzüsségekben 
az anyanyelv majdnem teljesen elveszti gyakorlati szerepét (használati 
köre rendszerint nem lépj túl ‚a családi kereteket), a népi kultúra pedig 
legfeljebb 'romantiku3 hagyományként '(néha giccsé süllyedve) él tovább. 
Ez a ifolyamat 'egyaránt lejátszódik az aklyaországban (urbanizáció, d'e-
folkiorizálódás) és külföldön is. Sajátos ikérdéãkõrt alkot a külföldre 
vándoroltak főleg szórvány-jéuegű  közösségeinek nyelvi és nemzetiségi 
jövője. Gyakori jelenség, hogy a szórvány-jelleg ű  közösségek tagjaI nem 
nem is tudnak egymásról, ilyen esetben 'természetesen nem is lehet szó 
valódi ikõzõsségrõl, csupán potenciálisról. Az utóbbi id őben - különösen 
az Amerikai Egyesült Államokban - újonnan felvetődött az etnikum-
tudat kérdése. Az emberek fokozott 'érdekl ődést 'tanúsítanak a szárma-
zásukkal ikapesolatos dolgk iránt cikkek, tanulmányok és könyvek 
jelennek meg az egyes nemzetiségi csoportok történelmér ől, politikai 
tevékenységéről, szociális és gazdasági helyzetéről, ikWturális és nyelvi 
adottságairól stb. Lehetőség nyílik itehát 'arra, hogy a potenciális szór-
vány-j'ellegű  nemzetiségi közösségek valódi szórvány-jelleg ű  vagy akár 
bizonyos homogenitással rendelkez ő  nemzetiségi ikõffissêgeklké váljanak. 

Az 'első  'anyanyelvi konferencia (1970., Debrecen—Budapest) még 
alapozó, célkitűző  és kapcsolatkereső  jellegű  volt. A szombathelyi kori-
ferenci'a túllépte a tapogatózás szintjét, meghatározott módszertani 'kér-
dések megvitatását tűzte napirendre. A konferencia három munkabi-
zottságban '(pedagógiai, kulturális és tudományos) és együttes ülések 
förniájában működött. A munkabizottságok ülései páihuzaimosan foly-
tak. A kötet az informatív jelleg ű  és a módszertani vonatkozású el ő-
adásokat, hozzászólásokat 'általában telj es iterjedeknükben közli, ia gya-
korlati bemutatókat, a lkimondobtan szakmai jelleg ű  részletkérdések 
taglalását, az anyanyelvi konferencia központi témájától távolabb es ő  
kiselőadásokat, hozzászólásokat stb. viszont f őleg vázlatosan tartalmazza. 
A 'kötet anyaga a Magyar Nyelv Baráti 'Köre El őkészítő  Bizottságának 
aj'ánlásával, az Anyanyelvi Konferencia Védaiöks'égének névjegyzékével, 
valamint a konferencia magyarországi és külföldi résztvev őinek névsorá-
val zárul. Ez utóbbihoz azt a megjegyzést f űzhetjük, hogy bizonyos mér-
tékű  'egyoldalúságot, tükröz, nevezetesen azt, hogy a konferencia ma-
gyarországi résztvevőinek ltúlnyomó többsége (93,54%) budapesti vagy 
szombathelyi, és hogy a külföldi résztvev ők ikõzt  egyetlenegy sincs 
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szociaksta  országból (pedig érdekelve lett volna Románia, Csebiszlo-
vájkia, Jugoszlávia és a Szovjetunió is, 2. ĺbeln „anyaország" minősítés-
ben, hiszen a magyar etm&gránsok egy zészét ők adták, részben pedig a 
kétnyelvűség gyakorlatából szerzett gazdag tapasztalataik miatt). 

A koerencia anyagából e ősorban a Nyugaton élő  magyarság 
nyelviiaszn'álatára, a magyar nyelv tasűtásáÄnalk körülményeire, a magyar 
kultúrát ápoló egysületekre, a nyugati magyar sajtótermékekre, köny-
vekre, rádióadásokra stb. vonatkozó beszámolók a legérdekesebbek. 
Ezek alapján többé-kevésbé fe1térképezhet5k a viiiég különböz ő  orszá-
gaábatn létesült magyar  kolóniák, valaminłt  megrajzolható a magyar 
nyelv és kultúra nyugati helyzetképe. 

Magyar származásúak élnek az Amerikai Egyesült Államokban, 
Kanadában, az NSzK-ban, Argentínában, Austrá3ában, Brazíliában, 
Franciaországban, Hollandiában, Angliában, Uruguayban, Svédország-
ban, Olaszországban, Chilében stb. Az asszimiláció mértéke ikülõn.bõzõ 
az egyes országokban, befolyásolják a generációs eltérések, a közösségi 
törkvésék, a kulturális élet stb. Egyes országokban (mint például Svéd-
országban) a hajtóságok belátták, hogy támogatni (kell a bevándorlók 
gyerekeinek kétnyelvű  oktatását, mert ezzel elkerülhet ő  lesz a gyerekek 
félnyelvűsége, vagyis az, hogy som az anyanyelvüket, sem a befogadó 
ország nyelvvét nem sajátítják el rendesen, ami bizonyos fokú szoeiáJis 
degeneráltságot s eredményehet. A kétnyelv űség nemcsak sz egyén 
szellemi kincseit gyarapítja, látákörét szélesíti, hanem rnegszüriteti elszi-
geteltségét, bizonytalanságát, lehet ővé teszi a harmonikus emberi kap-
csolatok kiépítését. 

Számos bnzágban vagy egyéni kezdeményezésre, vagy pedig egye-
sületi és egyházi keretek között folyik a magyar nyelv ihanitása, illetve 
a magyar nyelven történő  alap- és középfokú oktatás. Noha szép ered-
niényeket mutat fel ia magyar nyelv iés irodalom egyetemi szinten való 
tanítása, ez az igényeknek 'csupán kis hányadát tudja kielégiteni,, és nem 
is felel meg teljesen a célnak. Újabban kün tankönyvek készülnek a 
külföldön élő  magyar családok, hétvégi iskolák és klubok számára 
(,‚Tarka lepke", „Magyar szavak világa", „Hogy mondjuk helyesen?"). 
Szende Aladár szerint a 6-8 éves életkor az, amikor bele -kell avatt-
kozni a gyermek nyelvi fejlődésébe. Ekkor még jól beszéli a magyar 
nyelvet, de 15-16 éves korára már csak a más nyelvet megtanulni kép-
telen nagyszülőkkel való érintkezésben használja. 

Az anyanyelv megtartásában a nyelvtanításon kívül fontos szere-
pük van a népdaloknaik, a külföldi magyar nyelv ű  sajtónak és rádió-
műsoroknak, az irodalomnak stb. 1945-1970 között mintegy ezer külön-
böző  magyar nyelvű  sajtótermék jelent meg körülbelül harminc nyugati 
országban Németh Mária 1972-ben imegjelent bibliográfiájával!). 
A nyugati magyar irodalom 25 évi termése négy-ötezer könyv. Ezek 
• számok akkor is impozánsak maradnak, ha figyelembe vesszük, hogy 
• hírlapok, folyóiratok jelentős része rövid életű  volt, és hogy a köny-
vek közül rengeteg m űkedvelő  toliforgat ć k alkotása és dilettáns írói 
próbálkozás. 
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A II. anyanyelvi konferencián 'elhangzottak közül igen tanulságos 
a Columbia egyetemen magyart tanító Juhász Ferenc beszámolója az 
elsorvadt anyanyelvi tudás ifelélesztésé,rõl. Hallgatóinak többsége nem 
magyar eredetű, és a magyar származásúak közül is sokan a kezd ő  cso-
portba j.elentkeznek. Juhász azt itapasztalta, hogy az a magyar szárma-
zású hallgató, aki a nyeivtarifolyam elején 'meg sem tud szólaini ma-
gyarul, néhány hét elmúltával olyan szavakat és olyan nyelvtani for-
iákat kezd használni, 'melyek addig még nem szerepeltek az órákon. 

Természetesen nem maradhat ösztönös nyelvtudásával azok közt, akik 
tudatosan, nehéz munkával sajátítják el a szavakat és a nyelvtani for-
mákait. Juhász Ferenc szerint az ílyen 'esetekben abba kell hagyni a 
Szigorúan nyelvtan-ra felépített módszer alkalmazását, mert csak zava-
rólag hatna. Az anyanyelvét 'tanuló igyermek a nyelvtani szabályokat 
automatikusan, spontánul iszúri 'le a nyelvi ténykb ől, anélkül hogy 
tudatosítaná őket. Ezt figyelembe véve az elsorvadt anyanyelv ű  felnőt-
teket célszerű  kötetlen módon, beszélgetés formájában tanítani az anya-
nyelvükre. A szabályok tudaitosítása itt is felesleges. Az anyanyelv 
használói rendszerint nem figyelnek arra, hogy a nyelv hogyan m űkö-
dik, csak iazt tartják fontosnak, hogy ki tudják magukat fejezni. A hang-
versenyező  zongorista isem az Ujjai mozgására ügyel, és a kerékpáros 
sem arra gondol, hogyan kerékpározik. 

Noha számos objektív körülmény teszi kétségessé a szerte a világ-
ban szétszóródott etnikvm,ok létét, tanúi lehetünk a lszu.bj,ektív tényez ők 
szívós, kitartó tevékenységének lis. Az anyaroszág segítsége kétségkívül 
számottevően befolyásolja az anyanyelv ismeretének szintjét és az anya-
nemzet lkultúráj,a iránti érdekl ődést. A határozott célk;it űzések nyomán 
megvalósított kezdeményezések biztató irányt vettek, és a jöv ő  dönti 
el majd a nyelvmegtartó és kultúrameg őrző  törekvések hosszú távon 
való létjogosultságát. 
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AZ INTÉZET ÉLETÉBŐL  



Szeli István 

ÉVI JELENTÉS 

Az alábiakban kivonatosan közöljik az Intézet 1974/5-ben végzett 
munkájáról szóló jelentést (1974. IV. 1-1975. III. 31.). 

MAGYAR NYELVÉSZET 

A magyar nyelvi kutatások Penavin Olga irányítása mel1 ťt hat 
témakörben folytak. Ezek a következ ők: 

A bánáti székelyek nyelve  Témafe1e16s Penavin Olga). A több 
részből 'álló tanulmány egyes fejezetei már ikorábban  megjelentek 
(1.: HITK, 18. sz.). A többi fejezetet lásd e számunkban ill. kül&ikiad-
ványaiiban. 

Bácska és Bánát földrajzi nevei  (Penavin Olga és Matijevics 
Lajos munkája). Nyomdában van a gyűjtemény Bácstopolya és kör-
nyéke földrajzi nevei c. kötete. 

Lendva  és környéke földrajzi neveinek történeti vizsgálata 
(Kaszás József). E témábÚl két dolgozat jelent meg:  Párhuzamos és 
többszörös névadás Alsólendva és környéke földrajzi neveiben  (HITK, 
18. sz.) és jelen számunkban:  A ragos és névutós földrajzi nevek 
kérdééhez. 

Bornemissza Tamás nyelve  (Matijevios Lajos). A témára vonat-
kozó dokumentációt az Intézet levéltári anyagként kezeli. Az anyag fel-
dolgoása egyelőre szünetel. 

Kanizsa és környéke népnyelve  (Papp György). A dolgozat a 
HITK 1975-i évfolyamában jelenik meg. 

A vajdasági kétnyelv ű  községek közigazgatásának némely aspek-
tusa (Molnár Csikós László). A begyűjtött anyag a többnyelvűség kér-
déseink komplex vizsgálatával foglalkozó projektum keretében kerül 
feldolgozásra. 

MAGYARIRODALOM  

Bori Imre vezetésével az alábbi témák kerültek feldolgozásra: 
1. Szabadkai irodalomtärténészek a múlt század végén  (Dévavári 

Zoltán). A szerző  Három tudós tanár címen bemutatja Loósz István, 
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Iványi  István ős Toncs Gusztáv portréját. A munka az Intézet monográ-
fia-sorozatában jelenik meg 1975 folyamán. 

A jugoszláviai magyar irodalom 1971. és 1972. évi bibliográfiája  
(Fas;tyik László). Mindkét füzet - a Bibliográfiai Füzetek 5. és 6. száma 
- nyomdában van. Megjelenésük 1975 szeptemberére várható. 

Kázmér Ern ő  életm űve (Vajda Gábor). Elkészült a monografikus 
feldolgozás első  négy fejezete. A kutatás és feldolgozás 1975-ben feje-
ződik be. 

A jugoszláviai magyar dráma  (Gerold László). A szerz ő  Weigand 
József zonibori drámairó tevékenységét mutatja he. A tanulmány befe-
jezése 1975 folyamán várható. 

A Kalangya és szerepe a jugoszláviai magyar irodalomban  (Utasi 
Csaba). A tanulmány Berényi János ikõltészetével foglalkozik. Megje-
lenik a HITK 1975. évi évfolyamában. 

A  Sinkó  életmű  vezérmotívumának alakulása a felszabadulás 
után (Bosnyák István). A dol'gozat f őleg Sinkó Ervin 1945-50. közötti 
éveivel foglalkozik. Megjelenik a HITK 1975. évfolyamában. 

A Hétr ől hétre és az Ék c. folyóiratok története és repertóriuma  
(Pató Imre). A kb. 2000 bibliográfiai egységet bemutató munka 1975 
folyamán jelenik meg. 

MAGYAR-SZERBHORVÁT KONTRASZTÍV NYELVTAN 

Projektumvezet ő  Mikes Melánia. (A terv-id őszak alatt az alábbi 
munkáik ikészültek el: 

Vajda József: Helyhatározós szerkezetek a mai magyar nyelvben 
és ezek megfelel ői a mai szerbhorvát esetrendszerben. A  kontrasztív 
nyelvtan negyedik :füzete, magyar ős szerbhorvát nyelven. Nyomdában. 

Mikes  Mel;ánia:  A nyelvi ekvivalencia  szociolingvisztikai  szem-
pontjai. (Lásd e számunkat). 

Mikes Melánia: A kontrasztív nyelvtan és felhasználása a nyelv-
oktatásban. (Kézirat az Intézet levéltárában). 

MÜVELŐDËSTÖRTËNET  

Szeli István irányítása imellett az alábbi témákon folyt a munka: 
A jugoszláviai magyar m űveltség atlasza (Szeli István). A har-

minckét téilképiap és grafikon a hazai magyar színházak, könyvtárak, 
képtárak és gyűjtem'ényk, kiadóházak, folyóiratok, irodalmi mozgal-
mak, 'díjak, pályázatok, műemlékek adatait dolgozza fel. Az atlasz a 
további ikultúrtõrténeti kutatások alapjául szolgál. 

A Szabadkai Népkör története (Szeli István). A kutatás a sza-
badkai Monográfia-bizottsággal karöltve folyik. A jelzett időszakban az 
alábbi mui,1kák készültek cl: Lévay Endre: A Népkör ifjúsági mozgalma 
(Életjel kiadás); Lőbl Árpád: A Népkör társadalmi és politikai szerepe 
(kézirat); Garay Béla: A szabadkai színm űvészet a XIX.  sz .  második 
felében (kézirat). 
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Vajdasági magyar  míível ődéstörténeti  bibliográfia  (Káieh  Kata-
un). A Magyar Nemzeti Bi&liográfia (1945-65) felhasználásával kész űlít 
kivonatos bibliográfia mintegy 150 mű  regesztájáit közli a továbli m ű-
velődéstörténeti kutatások segédeszközeként. Az Intézet kézirattárában. 

A szabadkai sajtó története  (Szenbgyörgyi Istvén). A szerz ő  tizen-
négy szabadkai imagyair lapot dolgozott fel. Kézirat az Intézet levél-
tárában. 

Szabadka monográfusa,  Iványi  István  (Déviavári Zoltán). Az 
Intézet 'kiadásában 1975 ifolyam.án megjelen ő  monográfia (Három tudós 
tanár) egyik fejezete. 

MAGYAR-DÉLSZLÁV IRODALMI KAPCSOLATOK 

Projektumvezető  Sulz Magdolna. Az e ttárgykõrben végzett kutatá-
sok eredményeit lásd még a EITK 21. számában. E helyütt az ott nem 
említett ktatásokról adunk számot. 

A romantika korának magyar-délszláv irodalmi kapcsolatai  
(témafelelős Sulz Magdolna). Ebből a tárgkörb6l az alábbi tanulmá-
nyok  készültek el:  Sul.z Magdolna: A szerbhorvát népköltészet a ma-
gyar romantika  almanachjaiban  és folyóirataiban;  Sulz  Magdolna: 
A  Hasanaginica  a magyar irodalomban;  Sulz Mag&Ylna:  Vörösmarty 
és  Branko Radičevi ć; Sulz  Magdolna:  Margalits  Ede pedagógiai mun-
kássága; Szeli István: Az  „átfejfődés",  és a költ ői „forradalom" kérdése 
a magyar és a szerb  romantikában.  (Mind kéziratban). 

Kraljević  Marko  alakja az újabb magyar népköltészetben  (Sulz  
Magdolna). Kézirat. 

Magyar-délszláv kapcsolatok a múlt század végén és a XX. szá-
zadban.  Kájch Katalin:  Pavlovits  Jenő  és  Szulik  József; A Jehova 
szerbhorvát  fordításának  keletkezésér ől;  Đeno Pavlovié, Szulik  József,  
Szászy  István és  Rohonyi  Gyula műfordítói tevékenysége.  

FOLKLÓR 

Projektumvezüi  Katona Imre. A jelentés id őszakában az alábbi 
munkák készültek el: 

Észak-Bánát folklórja.  (Témafelelős Tóth Ferenc). E tárgykörb61 
két  ikõzlemény  jelent meg: A halálra táncoltatott lány ballada tovább-
élése  Eszak -Bánátban  (HITK, 15. sz.) és Vígballadák és románcok  
Észak-Bánátban (HITK, 19-20.). 

Ürményháza  folklórja (Tóth Ferenc). Kézirat az Intézet levél-
tárában. 

Bácstopolya  és  Kórógy népballadái (Penavin Olga és Matijevics 
Lajos). A begyűjtött 12 ttopolyai és 43  kórógyi ballada az Intézet kézirat-
tárában. 

Szólások és szóláshasonlatok a Tisza mentén  (Tripolszky Géza). 
Megj'elent a HITK 19/20. számában. 
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A magyar néphit maradványai Szlavóniában  (Penavin Olga). 
A témakörb ől két ikõzlemény jelent meg: Lakodalom-aggodalom  (HITK, 
15. sz.) és Betegség, halál és temetés Szlavóniában. (HITK.  19/20. sz.) 

Szabolcski  Júlia meséi  (Matijevies Lajos). A gy űjtemény 38 da-
rabja az Intézet kézirattárában. 

LEXIKOGRÁFIA  

A Magyar—Szerlbhorvát Nagyszótár el őkészületi munkálatai befe-
jeződtek. Elkészült a szótár részletes terve, s 1975 folyamán megkez-
dődik a három kötetre tervezett szótáron folyó munka. A Szeiibhor-
vát—Magyar Közigazgatási Szótár ikéziratának véglegesítése 1975 nya-
rára várható, s el őreláthatóan az év végéig elhagyja a sajtót. 

1975. január 22-én az Alkalmazott Nyelvészet Jugoszláviai Egye-
sületével és a Bölcsészettudományi Karral közös értekezletet tartottunk 
a ikontrasztív nyelvtani kutatások elméleti és gyakorlati kérdéseir ől, 
amelyen Pavica Mrazovi ć  és Dezső  László tartott vitaindító el őadást. 

Mikes Melánia 1975. február 6-án látogatást tett a ljubljanai Nem-
zetiségi Intézetben, s megbeszélést folytatott az együttm űködés kérdé-
seiről a nyelvészeti témákat illet ően. 

Mikes Meláiida március 31-én el őadást tartott a belgrádi Koltarac 
Népegyetemen a Nyelv a társadalomban c. előadás-sorozat keretében a 
Többnyelv űség Jugoszláviában címen. 

Intézetünk könyvtárát az alábbi személyek és intézmények 
gazdagították értékes küldeményeikkel: 

Dr. Fried István, dr. Paládi-Kovács Attila, Országos Széchényi 
Könyvtár, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, MTA Könyvtára, MTA 
Néprajzi Kutató Csoport, MTA Irodalomtudományi Intézete - Budapest; 
dr. Tóth István, MTA Dunántúli Tudományos Intézete, Tanárképz ő  Fő-
iskola - Pécs; KLTE Néprajzi Intézete - Debrecen; Institut za jezik 
i književnost u Sarajevu - Szarajevó; Institut za naroctnostna vpra-
šanja v Ljubijani - Ljubljana; Insttitut za fo]iklor - Szkopje; Državni 
arhiv SR Hrvatke - Zagreb; Institut za albanologiju - Priština; dr. 
LőbI Árpád, Institut zą  izučavanje SAP Vojvodiine - Novi Sad; Nép-
Újság  szerkesztősége - Muraszombat; Magyar Képes Üjség szerkeszt ő-
sége - Eszék. 
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