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A szerbhorvát nyelvben meglehetősen gyakori a vonatkozó (relatív) 
mellékmondat. Mihailo Stevanovic meghatározása szerint a vonatkozó 
mellékmondat a főmondat valamely szavának vagy az egész főmondat-
nak a jelentését fejti ki bővebben: „Odnosne (relativne) recenice jesu 
one zavisne recenice kője se odnose na pojedine reci neke druge rece-
nice (ili celu recenicu) i kője ih blize odreduju . . ,"1 

A vonatkozó mellékmondatok a szerbhorvátban leggyakrabban jel-
zői szerepet töltenek be, de lehet hely-, idő- és módhatározói funkciójuk 
is, valamint a főmondat alanyát is kifejthetik.2 A főmondat és a vonat-
kozó mellékmondat közé — a magyar helyesírás szabályaitól eltérően 
— nem kell mindig vesszőt tenni: „Ako se tacno ne zna koji pojam ozna-
cava rec sto je odnosna recenica blize odreduje, i ova se recenica upo-
trebljava bas zato da pokaze koji posebni pojam s tim imenom oznacava 
doticna rec, ona je s njom tesno vezana, i nikako je nikakvim znakom 
ne treba odvojiti od nje."3 Arról van szó tehát, hogy a tulajdonképpeni 
vonatkozó mellékmondat leszűkíti a főmondat valamely mondatrészé-
nek a jelentését, konkrétabbá teszi, és ezzel szoros kapcsolatba kerül 
vele: ezért szükségtelen vesszővel elkülöníteni tőle, illetve a főmondat-
tól. Pl. Na tavanici se cuo mis koji je grickao gredu. 

A gyakorlatlan fordító a fenti mondatot magyarul így fogalmazza 
meg: A padlásocskán hallatszott az egér, amely rágta a gerendát. A ma-
gyar anyanyelvű olvasó számára nagyon is sután hangzik ez a mondat 
(pedig még az „ártatlanabbak" közé tartozik). Az interferencia hatására 
a fordító minden további nélkül átvette a vonatkozó kötőszót. Jelenté-
sében, hangulatában sokkal közelebb áll az eredetihez ez a mondat: 
Hallani lehetett, hogy a padlásocskán az egér rágja a gerendát. 

Ezt a vessző nélküli típusú szerbhorvát vonatkozó mellékmondatot 
egyébként rendszerint lehet vonatkozó mellékmondatnak fordítani, a 
főmondattól vesszővel elválasztott mellékmondatot viszont általában 
nem. Stevanovic szerint azokat a mellékmondatokat választjuk el vessző-
vel a főmondattól, melyeknek nincsen determináló funkciójuk: „Ispred 
odnosne recenice se . . . stavlja zarez onda kada se ona odnosi na neku 
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reč koja već sama ili s nekom drugom odrednicom označava tačno od-
ređeni pojam, a ona tome već određenom pojmu pripisuje ono što se u 
njoj iznosi."4 Az ilyen fa j ta mondatok a főmondatban már konkretizált 
jelentésű mondatrészt értelmezik, gyakran csupán valamilyen megjegy-
zést fűznek az általa kifejezett fogalomhoz, utólagosan közölnek vala-
mit róla. Pl. Čekali smo strica mog druga na železničkoj stanici, koji je 
stigao pre pola pet. 

Ezt a mondatot semmi esetre sem szabad így magyarra fordítanunk: 
Vártuk a barátom nagybátyát a vasútállomáson, aki fél öt előtt érkezett 
meg. Ebből a mondatból az derülne ki, hogy a barátom nagybátya előbb 
megérkezett, mint ahogy mi kiértünk az állomásra, tehát várhat juk nap-
estig. A fenti szerbhorvát mondat valójában azt jelenti, hogy „vártuk a 
barátom nagybátyát a vasútállomáson, és ő fél öt előtt meg is érkezett". 

A szerbhorvát nyelvben a koji vonatkozó kötőszó használatának 
vannak olyan esetei is, amikor ez a kötőszó a magyar jelen idejű mel-
léknévi igeneves szerkezetnek megfelelő mellékmondatot vezet be. Pl. 
Dečak koji sedi (egy festmény címe). Magyarul: Ülő fiú. — A szerb-
horvát nyelv strukturális lehetőségei nem engedik meg, hogy mellék-
mondat helyett ilyenkor igenevet használjunk, míg a magyar nyelvnek 
ősi, finnugor sajátsága, hogy — bizonyos esetekben —- igeneves szerke-
zetet használ mellékmondati funkcióban. Természetesen az igeneves 
szerkezet nem mindig jobb, mint a vonatkozó mellékmondat, sőt gyak-
ran jóval bonyolultabb, nehézkesebb. 

A szerbhorvátban a vonatkozó szerkezet rendszerint kötelező. Az 
alábbi példákban a szerbhorvát szöveg el sem képzelhető melléknévi 
igeneves szerkezetként, viszont a magyar szöveg transzformációja 
(v. szintaktikus modulációja) könnyűszerrel elvégezhető: 

„ . . . és olyan orvosi bizonyítványokat adna ki, mely a jelöltek va-
lódi egészségi állapotát tükrözné." (ZO:HL 162.) = olyan orvosi bizo-
nyítványt adna ki, mely valóban tükrözi a jelöltek egészségi állapotát 
v. a jelöltek egészségi állapotát valóban tükröző orvosi bizonyítványt 
adna ki. 

„ . . . és más ügyek intézéséről, melyek két vagy több tanács érde-
keit képviselik" (VB:HL 43.) = és más olyan ügyek intézéséről, melyek 
két vagy több tanács érdekeit képviselik v. két vagy több tanács érde-
keit képviselő más (v. egyéb) ügyek intézéséről. 

A fenti mondatok a tetszőleges szintaktikus modulációra5 vonatkoz-
nak. Tarnóczi szerint a szintaktikus moduláció tetszőlegessége abban 
nyilvánul meg, hogy „ugyanazon a nyelvközösségen és nyelvrendszeren 
belül bárki a kifejezési lehetőségek sokrétű tarkasága között válogat-
hat"6. Létezik azonban kötelező szintaktikai moduláció is. Az idegen-
szerű kifejezéseket, állandósult szókapcsolatokat, szerkezeteket stb. rend-
szerint csak modulálással vagy adaptálással (valami hasonlóval való he-
lyettesítéssel) lehet lefordítani. P. a kiömlött tej felett sírni / kiabálni 
anglicizmust Országh László így modulálja: a megtörtént bajon kese-
regni, Kossá János szerint viszont a kifejezést leghelyesebb adaptálni: 
eső után köpönyeg.7 

A szerbhorvát vonatkozó mellékmondatok magyarra való fordítá-
sakor a kötelező szintaktikai modulációnak többféle esete is lehetséges. 
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Megtörténik például, hogy a szerbhorvátról a nyelvi interferencia hatá-
sára helytelenül magyarra fordított mondat nem szándékolt időviszo-
nyok képzetét kelti fel. Ennek a jelenségnek legfőbb oka az, hogy a ma-
gyarban a vonatkozó névmás rendszerint időben előbb történt dologra 
utal.8 Például: 

„előzőleg állapítsuk meg a kiépítendő autóbuszállomás lokációját, 
melyet a sombori Városrendezési Intézet a Közművesítési-Lakásügyi 
Titkársággal és a Belügyi Titkársággal együttesen dolgoz ki" (ZO:HL 
162.) = . . . előzőleg állapítsuk meg a megépítendő buszállomás elhelye-
zését. A helyszínrajzot a zombori Városrendezési Intézet a . . . -val 
együtt dolgozza ki (v. készíti el). — Hiába van ott a főmondatban az 
előzőleg időhatározó, a mondat értelme az, hogy valami olyant kell meg-
állapítani, amin már néhány intézmény közösen dolgozik. Szándékosan 
nem neveztük meg a tárgyat, mert magyarul egy szóval nem is lehet 
megnevezni. A lohadja ugyanis jelenthet helyet, elhelyezést és helyszín-
rajzot is. A fenti mondatban ugyanaz a szó egyszerre hordozza mind-
két jelentést. A főmondat felé a lokáció helyet jelent, a mellékmondat 
felé viszont helyszínrajzot. A jelentésbeli kontamináció másik oka az 
eredeti mondat pongyola megfogalmazása lehet: „ . . . da se prethodno 
utvrdi lokacija za izgradnju autobuske stanice, da izradi Zavod za urba-
nizam u Somboru u saradnji sa Sekretarijátom za stambeno-komunalne 
poslove i Sekretarijatom za unutrasnje poslove." Mindjárt szemünkbe 
tűnik, hogy itt nincs is vonatkozó mondat, tehát a fordító nem innen 
vette a vonatkozó szerkesztésmódot. Ezenkívül a második mondatból 
hiányzik a tárgy (lokaciju). Ezt a tárgyat nem helyettesítheti az előző 
mondatban lévő lokacija, mert alanyesetben van. 

„Az Alap képviselő-testülete meghozza: 
— az Alap statútumát, melyet a Községi Képviselő-Testület erősít 

m e g , . . . " (ZO:HL 155.) = Az alap közgyűlése meghozza az alapnak a 
községi képviselő-testület által jóváhagyandó statútumát, . . . (Jobb len-
ne külön mondatot alkalmazni, de a kötött forma — felsorolás — ezt 
nem teszi lehetővé.) Nyilvánvaló dolog, hogy a községi képviselő-testület 
addig nem hagyhatja jóvá a statútumot, amíg az alap közgyűlése meg 
nem hozza. 

„A szolgálat és a képviselő-testület munkájánál, az eszközök hasz-
nálatával rendelkező személy a képviselő-testület titkára, aki saját fel-
hatalmazását átadhatja a segéd rendelkező személynek is." (TK:HL 6.) 
(Naredbodavac za koriscenje sredstava za rad sluzbe i Skupstine je se-
kretar Skupstine, koji svoja ovlascenja moze preneti na pomocne na-
redbodavce.) = A szolgálat és a képviselő-testület munkájára előirány-
zott eszközök (v. pénzeszközök) felhasználásáról a képviselő-testület tit-
kára dönt, de megbízatását átruházhatja más személyre is. — Ebből a 
példából is látszik, de az előbb idézettek is igazolják, hogy a baj nem 
jár egyedül, a fordítás szövegében gyakran több hiba is felhalmozódik. 
Sajnos sok a szubjektív jellegű hiba, és az objektív hibák között is szá-
mos olyan akad, melyet nem lehet az interferencia segítségével meg-
magyarázni. — Miért helytelen ebben a példamondatban a vonatkozó 
kötőszó használata? Azért, mert az aki kötőszóban utalást érzünk, köny-
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nyen úgy is értelmezhetjük a mondatot, hogy a titkár az a személy, aki-
ről már tudjuk, hogy megbízatását átadhatja másnak is. 

Teljesen indokolatlan a vonatkozó névmás használata a következő 
fordításokban, mert jelzős szerkezettel egyszerűbben is megoldható a 
szerbhorvát vonatkozó szerkezet magyarra való fordítása: 

de különösen olyan feladatokat, amelyek a következőkre vo-
natkoznak" (TK:HL 4.) = különösen pedig a következő feladatokat 
(végzi) 

„vagy pedig valamilyen más igazolt okok miatt, amelyek gátolják 
a munkát . . ." (ZE:HL 539.) (ili iz drugih razloga opravdane sprecenosti 
u toku godine) = vagy pedig valamely más igazolt elfoglaltság (v. gátló 
körülmény) miatt (A szerbhorvát szövegben nincs is vonatkozó mellék-
mondat. Az u toku godine — az év folyamán időhatározónak valójában 
nincs is különösebb szerepe a mondatban, tehát nyugodtan kihagyható 
a fordításban. Egyébként is csak nagy üggyel-bajjal lehetne beleillesz-
teni a magyar szövegbe.) 

„az eddigiek helyett, amelyek ideiglenesek" (KU:HL 9.) = az eddigi 
ideiglenes (statútumok és ügyrend) helyett. 

A vonatkozó névmásnak kötőszói szerepben való mértéktelen hasz-
nálata következtében az a nézet terjedt el a magyar nyelven beszélők 
és írók körében, hogy általában helytelen a vonatkozó névmással kez-
dődő mellékmondatok alkalmazása. Szende Aladár szerint buzgó nyelv-
védőink „nem választották el . . . a vonatkozó névmás helyes használatát 
a helytelentől, hanem a fürdővízzel együtt ki akarták önteni a gyereket 
is".9 A vonatkozó mellékmondatok használatát helytelenítő szemlélet 
elősegítette az alárendelt mondatokat általában elítélő nyelvhelyességi 
babona elterjedését: „Van olyan értékelő ítélet is — írja Nagy J. Béla 
—, hogy az összetett mondatok szerkesztésében jobb a mellérendelés, 
mint az alárendelés, mert az összetett mondat tagjainak egymás mellé 
rendelése jobban egyezik a magyar nyelv természetével."10 

Mi az igazság? Egyrészt „vannak olyan alárendelő mondatszerke-
zetek, amelyekkel a mindennapi beszédben, a nép nyelvében is lépten-
nyomon találkozunk", másrészt viszont „sok vonatkozó mondat helyett 
valóban mellérendelést kíván a magyaros stílus".11 A vonatkozó mon-
datnak az elbeszélés, fejtegetés folytatására való használata latin és né-
met minta követéséből eredő fejlemény: „A nyelvek közül a latin ked-
veli nagyon a vonatkozó névmásos mondatkapcsolást. Hogy aztán mi 
magyarok derűre-borúra vonatkozó mondatokat írunk, azzal mi a latin 
nyelvet és a németet utánozzuk, mert a latin nyelv hatására a német-
ben is elszaporodtak az ilyen mondatok. De a német nyelvészek sem 
helyeslik a vonatkozó névmásos mondatszerkesztés elburjánzását, ők is 
különbséget tesznek a vonatkozó mondatoknak két csoportja, az igazi 
és a nem igazi vonatkozó mondatok között. Az igazi vonatkozó mondat 
jelző mondat, jelzőnek mondat alapjában való kifejezése, a nem igazi 
vonatkozó mondatokkal pedig másféle mondatviszonyokat szoktunk ki-
fejezni, de helytelenül, például időbeli egymásutánt, ellentétet, okot, 
célt, föltételességet."12 A jugoszláviai magyar nyelvhasználatban a latin 
és a német nyelvi hagyomány továbbélését nagymértékben elősegíti a 
szerbhorvát nyelv hatása is. 
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Imre Samu szerint „a vonatkozó névmásnak vagy a vonatkozó ha-
tározószónak efféle használatát hagyományos nyelvművelő irodalmunk 
helyteleníti" ugyan, de „legújabb nyelvművelő irodalmunkban . . . van-
nak, akik az évszázados irodalmi és köznyelvi nyelvhasználatra s a 
klasszikus és legmaibb költészetbeli mintákra való tekintettel kevésbé 
szigorúan ítélik meg némelyik, azelőtt helytelenített mellékmondati tí-
pust".13 Véleményünk szerint a vonatkozó névmást és a vonatkozó ha-
tározószót nem lenne szabad mellérendelő tartalmú vagy tartalmilag 
különálló mondatok összekapcsolására használnunk, mert ezáltal félreér-
tést okozhatunk. Nem tudjuk, kire gondol Imre Samu, amikor legújabb 
nyelvművelő irodalmunkra hivatkozik, de maga sem mer egyértelműen 
kiállni a „főmondattól lényegében független, önálló gondolattartalmat" 
kifejező, „bementem a szobába, ahol leültem"-féle vonatkozó mellék-
mondatok mellett, elismerve, hogy „ez a kérdés mindenesetre tisztá-
zásra vár".14 

Ferenczy Géza szerint „csak akkor helyes a vonatkozó névmásnak 
meg a vonatkozó határozószónak a használata, ha ott van a tőmondat-
ban vagy beleillik valamilyen rámutatószó"15; Kossá János pedig így 
nyilatkozik: „A vonatkozó névmás és mondat közelebbi megjelölésére, 
meghatározására szolgál a főmondat valamely részének. Megjelölni, meg-
határozni pedig csak olyasmivel lehet, ami előbb ismert tulajdonsága 
neki, vagy már előbb megtörtént vele, tehát azzal, ami megelőzi állítá-
sunkat. Jövendő sorsával és következményeivel, vagyis addig ismeret-
len tényezőkkel semmit sem lehet meghatározni."16 

Az elbeszélés folytatására szolgáló vonatkozó névmás vagy vonat-
kozó névmási határozószó helyettesíthető mutató névmással, mutató 
névmási határozószóval, személyes névmással, személyragos határozó-
szóval, személyragos névutóval, mellérendelő kötőszóval stb. vagy egy-
szerűen el is hagyható.17 Például: 

„A Srbobran, Túrija és Nádalja lakóhelységek tűzoltó-egységei a 
tevékenységüket önkéntes tűzoltó-egyesületek keretében végezhetik, 
amelyekben a tagsági jog önkéntességi alapon lesz biztosítva a többi 
polgár számára is." (SzT:HL 295.) = Szenttamás, Túria és Nádalja hely-
ség tűzoltó-egységei önkéntes tűzoltó-egyesületek keretében tevékeny-
kedhetnek. Ezeknek önkéntességi alapon tagja lehet a többi polgár is 
(v. minden polgár). 

„A kombinált községi tűzoltó-egységet az a tűzoltó parancsnok irá-
nyítja, akit a Községi Képviselő-testület Társadalmi-politikai Tanácsa 
nevez ki négy éves időtartamra, amelynek letelte után ismételten kine-
vezhető erre a tisztségre." (SzE:HL 296.) = A kombinált községi tűzol-
tó-egységet az a tűzoltó-parancsnok irányítja, akit a községi képviselő-
testület társadalmi-politikai tanácsa nevez ki négy éves időtartamra. 
Ennek a négy évnek a letelte után ismét kinevezhető erre a tisztségre. 

„A kombinált községi tűzoltó-egység parancsnokának kinevezése 
pályázat alapján történik, amelyet a Községi Képviselő-testület válasz-
tási és kinevezési bizottsága ír ki és bonyolít le." (SzE:HL 296.) = A 
kombinált községi tűzoltó-egység parancsnokának kinevezése pályázat 
alapján történik. A pályázatot a községi képviselő-testület választási és 
kinevezési bizottsága ír ja ki és bonyolítja le. 
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„A képviselő-testület szolgálatát a képviselő-testület és annak tes-
tületei szükségleteivel és feladataival összhangban szervezik, amely saját 
hatásköréből végzi feladatait, mint szervezésileg és működésileg egysé-
ges szolgálat." (TK:HL 5.) = A képviselő-testület szolgálata a képvise-
lő-testületnek és szerveinek a szükségleteivel és feladataival összhang-
ban létesült, a hatáskörébe eső feladatokat szervezésileg és működésileg 
egységes szolgálatként végzi. (v. szervezésében és működésében egységes). 

„Ezeknek az egységeknek a létszáma a tűzvédelmi tervvel lesz meg-
határozva, amelyet a helyi közösségek tanácsai fognak meghozni." 
(SzT:HL 295.) = Ezeknek az egységeknek a létszámát a tűzvédelmi terv 
fogja meghatározni. A tűzvédelmi tervet a helyi közösségek tanácsa hoz-
za majd meg. 

"... közelebbről a munkahelyek rendszerezéséről és a belső szerve-
zésről szóló okirattal rendezik el, melyet a szolgálat munkaközössége és 
a képviselő-testület titkára hoz meg . . . " (TK:HL 5.) (. . . blize se odreduju 
aktom o unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta, kője do-
nose radna zajednica sluzbe i sekretar Skupstine . ..) = bővebben a beso-
rolási rendszerről szóló szabályzat tartalmazza. Ezt a szolgálat munkakö-
zössége és a képviselő-testület titkára hozza meg. 

„A községi Képviselő-testület pecsétje kör alakú, melynek átmérője 
40 mm .. ." (TK:HL 1.) = . . . kör alakú, átmérője 40 mm . . . 

,,Ez azonban nem vonatkozik az iskolákra, a kulturális-művelődési 
és a művelődési-szórakozási tevékenységekre, mert itt az alakulás for-
dított, aminek a következménye a megvalósított jövedelem lassúbb nö-
vekedése és a gazdasági csökkenése ezekben a tevékenységekben." 
(KH:HL 392.) (Medutim to ne vazi za delatnost skola, kulturno-prosvet-
nu i kulturno-zabavnu delatnost, vec je to kretanje obrnuto, sto ima za 
posledicu sporiji rast ostvarenog dohotka i smanjenje ekonomicnosti u 
tim delatnostima.) = Ez azonban nem vonatkozik a tanügyre, a műve-
lődési és a szórakoztató tevékenységekre, ezekben ugyanis másképp ala-
kult a mérleg. Ennek az a következménye, hogy ezeken a területeken 
lassabban növekedett a jövedelem és csökkent a gazdaságosság. 

A vonatkozó névmás helytelen használata egyeztetésbeli helytelen-
séggel18 párosul a következő mondatokban: 

, , . . . szisztematizálni kell egy előadó munkahelyét a vagyon erede-
tének kivizsgálására, jogi egyetemi végzettséggel, aki elsősorban a va-
gyon eredete kivizsgálásával kapcsolatos munkákat végezné." (K:HL 10.) 
= . . . rendszeresíteni kell egy olyan, egyetemi végzettségű előadó mun-
kahelyét, aki elsősorban a vagyonok eredetének kivizsgálásával kapcso-
latos munkákat végezné. 

„Az Alap eszközeit kizárólag rendeltetésszerűen lehet felhasználni, 
melyet visszatérítési kötelezettség nélkül adnak." (ZO:HL 161.) = Az 
alap eszközeit visszatérítési kötelezettség nélkül adják, de kizárólag ren-
deltetésszerűen lehet felhasználni. 

„A Községi Képviselő-testület határozatával minden évben meg 
lesz határozva az eszközök szükséges része a kombinált községi tűzoltó-
egység és az önkéntes tűzoltó-egyesületeknek a lakóhelységekben lévő 
tűzoltó-egységei számára, amelyeket a jogi személyek és a jogi szemé-
lyek részei, valamint a polgárjogi személyek és a polgárok biztosítanak." 
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(SzT:HL 296.) = A községi képviselő-testület minden évben meg-
határozza a kombinált községi tűzoltó-egység és az önkéntes tűz-
oltó-egyesületek helyi egységei számára szükséges eszközök nagyságát. 
Az eszközöket a jogi személyek, a jogi személyek részei, valamint a pol-
gárjogi személyek és a polgárok biztosítják. 

„ . . . különösen pedig Stapar helységen keresztül áthaladó útszakasz 
mielőbbi befejezését illetőZegr, ahol már hosszabb ideje az úttest egyik 
fele helyenként 10 cm-nél is alacsonyabb a másik felénél." (ZO:HL 162.) 
= . . . különösen pedig a Stapar helységen keresztülhaladó útszakasz 
mielőbbi befejezését illetően, ugyanis ott már hosszabb ideje az úttest 
egyik fele helyenként 10 cm-rel is alacsonyabb a másik felénél. 

„Eszközöket a szolgálat munkájához a feladat terjedelme és össze-
tettsége alapján biztosítanak, amely a képviselő-testület feladatainak 
megvalósításából, a képviselő-testület és annak testületei munkaprog-
ramjából, valamint olyan külön feladatokból erednek, amelyeket a szol-
gálatnak a képviselő-testület és annak testületei határoznak meg." 
(TK:HL 6.) (Sredstva za rad sluzbe obezbeduju se na bazi obimnosti 
i slozenosti zadataka, koji proisticu iz ostvarivanja funkcije Skupstine, 
programa rada Skupstine i njenih tela kao i posebnih zadataka kője 
sluzbi odrede Skupstina i njena tela.) = A szolgálat munkájához az esz-
közöket (v. a pénzeszközöket) a feladat terjedelme és összetettsége alap-
ján kell biztosítani. Ezek az eszközök a képviselő-testület feladatainak, 
a képviselő-testület és testületei munkaprogramjának, valamint olyan 
külön feladatoknak a megvalósításából származnak, amelyeket a szol-
gálatnak a képviselő-testület és testületei határoznak meg. 

Simonyi Zsigmond szerint latinos és németes, ha ami-vei bevezetett 
mellékmondatot a főmondat egész tartalmára vonatkoztatunk.19 Ez a 
véleménye Ferenczy Gézának is. Az ami ezt az idegenszerű funkciót a 
latin quod-nak és a német toas-nak az utánzásával szerezte. „Bár-
mennyire elterjedt is, éreznünk kell idegenszerűségét" — mondja Fe-
renczy Géza.20 A szerbhorvát nyelvben a főmondat egész tartalmára vo-
natkoztatott sto-val kezdődő mellékmondat nem számít idegenszerűnek, 
fordítóink pedig rendszerint átveszik. Ebben az esetben nemcsak a 
szinkron jellegű interferencia hatása figyelhető meg (a szerbhorvát nyelv 
hatása), hanem a diakron, jellegű interferencia (a latin és a német nyelv 
hatása) jelenléte is. A kétféle interferencia hatása — előbbi példáinkból 
is látszik — az elbeszélés folytatására használt vonatkozó mellékmon-
datokat tartalmazó fordításokban általában érvényesül. 

„Minden fent feltüntetett önigazgatási érdekközösséget az ú j alkot-
mányok, a Vajdaság SzAT Határozata az önigazgatási érdekközösségek 
megalakításáról a társadalmi tevékenységekben alapjain és a Törvény, 
az önigazgatási érdekközösségek megalakításáról, törvényes rendeletei-
vel összhangban alakították meg, ami az alap előfeltétele a zavartalan 
munkának az 1975-ös évben." (K:HL 9.) (Ebben a mondatban a vonat-
kozó névmás helytelen használata szinte eltörpül a többi hiba mellett.) 
= A fenti önigazgatási érdekközösségek mindegyike az ú j alkotmánnyal, 
az önigazgatási érdekközösségeknek a társadalmi tevékenységekben való 
megalakításáról szóló tartományi határozattal és az önigazgatási érdek-
közösségek megalakításáról szóló törvény előírásaival összhangban ala-
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kult meg, és ez az 1975-ben végzendő munka zavartalanságának a biz-
tosítéka. 

„A társultmunka szervezet ezen két arányos mutatójának alakulását 
elemezve, mondhatjuk, hogy a növekedés pozitív, tekintettel, hogy az 
elhasznált eszközök menyiségének növekedése lassúbb mint az összbe-
vétel, ami az ügyvitel gazdaságosságának emelkedését és a jövedelem 
gyorsabb növekedését eredményezi." (KH:HL 391.) = A társult munka-
szervezet ezen két arányos mutatójának alakulását elemezve, mondhat-
juk, hogy a növekedés pozitív, arra való tekintettel, hogy a felhasznált 
eszközök mennyiségének növekedése lassúbb, mint az összjövedelemé, 
és ez az ügyvitel gazdaságosságának javulását és a jövedelem gyorsabb 
növekedését eredményezi. 

„Ennek a kollektív szerződésnek a módosítását és kiegészítését kö-
vetelheti annak minden aláírója, amiről magyarázattal együtt értesíti a 
többi aláírót." (SzT:HL 334.) = Ennek a kollektív szerződésnek a módo-
sítását és kiegészítését bármelyik aláírója (v. szerződő fél) követelheti. 
A követelést meg kell indokolni, és értesíteni kell róla a többi aláírót 
(v. szerződő felet) is. 

A jelzői szerepű vonatkozó mellékmondat kérdésköréhez tartozik a 
rámutatószó vagy utalószó problematikája is. A rámutatószónak az a 
rendeltetése, hogy „a főmondatból utaljon a mellékmondatra, és így 
szolgálja a tagmondatoknak egységben való felfogását".21 Szende Aladár 
szerint a mutatószó „valójában az a mondatrésze a főmondatnak, ame-
lyet a mellékmondat bővebben kifejt", kitétele „mindazokban az esetek-
ben kívánatos, amikor a mondatbeli viszonyok egyébként nem nyújta-
nak elég tájékoztatást". Általában ki kell tennünk a mutatószót, ha „a 
mellékmondat tartalmát erősebben ki akarjuk emelni", vagy ha „a mel-
lékmondat minősítése nélküle nem egyértelmű".22 

Simonyi Zsigmond helyteleníti az utalószóként használt mutató név-
más német mintára történő elhagyását akkor, amikor „a jelzői mondat 
a személynek vagy dolognak valami ismeretlen vagy lényeges jegyét 
fejezi ki". Szerinte „a nyelvújítás óta igen sokszor találkozunk avval a 
kirívó németességgel, hogy elhagyják a mutató névmást s csak névelőt 
(az v. egy) vagy határozatlan névmást alkalmaznak vagy éppenséggel 
csupaszon hagyják a főnevet".23 

Az újabb magyar nyelvművelő irodalom nem ennyire szigorú a do-
log megítélésében. „A meghatározottsághoz sokszor elegendő a határo-
zott névelő is, hiszen a határozott névelő a mutató névmásból származik, 
s ma éppen a határozottá tétel a szerepe — írja Szende Aladár —. Fö-
lösleges tehát követelnünk a rámutatószót akkor, ha a névelő egymagá-
ban kétségtelenné teszi, hogy a mellékmondat melyik főnévre vonatko-
zik. Sőt néha helytelen is külön rámutató névmást tenni a névelő elé."24 

A szerbhorvát nyelv hatására fordítóink a kelleténél jóval gyak-
rabban elhagyják a vonatkozó mondat főmondatából az utalószót, a Si-
monyi által helytelenített germanizmusnak a mai magyar nyelvérzék 
által sem tolerálható változatára is lépten-nyomon rábukkanhatunk 
mondatainkban. Szükséges kitennünk a mutató névmást akkor, amikor 
„a határozott névelő éppen általánosító szerepénél fogva túlságosan tág-
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ra nyitná a vonatkozás lehetőségeit".25 A következő mondatokban — 
sajnos — ez a tágra nyitás már meg is történt: 

„A fertőző betegségek, amelyeket a káros rágcsálók terjesztenek, 
eredményes megakadályozása cé l jából . . . " (K:HL 1.) (Ez a mondat így, 
utalószó nélkül azt az illúziót kelti az olvasóban, hogy minden fertőző 
betegséget a káros rágcsálók terjesztenek. A mondat egyébként is eset-
len, nem volt éppen ötletes megoldás, hogy a fordító a vonatkozó mel-
lékmondatot beékelte a főmondatban.) = Azoknak a fertőző betegségek-
nek eredményes megakadályozása céljából, amelyeket a káros rágcsálók 
terjesztenek . . . , v. A káros rágcsálók által terjesztett (v. révén terjedő) 
fertőző betegségek eredményes megakadályozása céljából. . . 

Nem kevésbé rossz a következő mondat sem: „A létesítmények és 
földek tulajdonosai és használói kötelesek biztosítani a szakszemélyzet-
nek, amely a patkányirtást végzi, a bejutást a létesítményekbe és a föl-
dekre az irtásra szolgáló eszközök elhelyezése végett . . ." (K:HL 1.) 
Ebben az esetben leghelyesebb a vonatkozó mellékmondat helyett mel-
léknévi igeneves szerkezethez folyamodni: . . . a patkányirtást végző 
szakszemélyzetnek a létesítményekbe és a földekre való bejutást . . . 

„ . . . a feladatok elvégzésére, amelyek a törvényes előírásokból, jog-
szabályokból, elfogadott programokból erednek." (K:HL 9.) = azoknak 
a feladatoknak az elvégzésére, amelyek . . . 

,,. . . a szerveket, amelyek a szakszolgálat munkájának ellenőrzését 
végz ik . . . " (K:HL 9.) = azokat a szerveket, amelyek . . . 

„Intézkedéseket kell foganatosítani a telefon- és villanypóznák át-
helyezésével kapcsolatban — melyek közvetlenül az úttest mellett van-
nak . . ." (ZO:HL 162.) = Intézkedni kell azoknak a telefon- és villany-
póznáknak az áthelyezésével kapcsolatban, melyek közvetlenül az úttest 
mellett vannak . . . 

„ . . . köteles az utasok be- és kiszállását megállóhelyeken végezni, 
melyeket a Városrendészeti és Kommunális-lakásügyi Szaktanács hatá-
roz meg a szállító javaslatára." (BE:HL 57.) = . . . köteles az utasfor-
galmat azokon a megállóhelyeken lebonyolítani, melyeket . . . , v. (A szál-
lító) köteles gondoskodni arról, hogy az utasok be- és kiszállása a Vá-
rosrendészeti és Kommunális-lakásügyi Szaktanács által meghatározott 
megállóhelyeken történjen. 

Szende Aladár szerint „a rámutatószónak az elhagyása olyankor, 
amikor konzervatívabb nyelvérzékünk még megkívánná, arra a tenden-
ciára mutat, hogy nyelvünknek konkrétságra való hajlama feloldódik".26 

Ebben a megállapításban van valami igazság, azonban a konkrétságra 
való hajlam feloldása is csak bizonyos határokon belül történhet. Ilyen 
határ például — előbbi példamondataink is tanúsítják — a logika. 

Az a körülmény, hogy a szerbhorvát nyelvben nincsen névelő, szin-
tén hatással van a rámutatószó elhagyásából eredő elvontság fokozódá-
sára. Nem helyeselhetjük azokat a mondatokat, melyekben a mutatószót 
csupaszon álló főnév helyettesíti. Például: 

„lapterjesztők, akik a lapkiadó vállalatok, intézmények és más ki-
rendeltségei számára dolgoznak" (ZE:HL 539.) (lica koja se bave proda-
jom novina za racun novinskih preduzeca, novinskih ustanova i novin-
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skih agencija) = azok a lapterjesztők, akik lapkiadó vállalatok és intéz-
mények, illetve lapterjesztő ügynökségek számára dolgoznak 

„földművesek, akik fuvarozással mint mellékfoglalkozással jövedel-
met valósítanak meg" (ZE:HL 540.) = azok a földművesek, akik mellék-
foglalkozásként űzött fuvarozással jövedelmet szereznek stb.27 

A MUTATÓ NÉVMÁS 

A jugoszláviai magyar hivatalos nyelvben a diakron interferencia 
leggyakrabban előforduló jelensége a mutató névmás idegenszerű, né-
metes használata. A mutató névmásnak igen fontos szerepe van nyel-
vünkben: főnevet, melléknevet vagy számnevet helyettesítve olyan do-
logra, tulajdonságra vagy mennyiségre mutat rá, melyről már volt szó. 
Beszédünkben és írásunkban sokszor egy-egy mellékmondat egész tar-
talmára is utalunk vele. Pl. Azt hiszem, hogy ez jó lesz. (Ebben a mon-
datban az ez névmás főnévre mutat rá, az azt pedig mellékmondatra.) 

A századforduló magyar hivatalos nyelvében egészen „megszokott" 
dolog volt a mutató névmás német mintát követő használata, hiszen a 
német nyelv abban az időben még teljesen elevenen hatott a magyarra. 
Noha az erőszakos németesítés akkorra már megszűnt, a német nyelv 
szelleme továbbra is ott bujkált a magyar közéletben, sőt még a nép-
nyelvet is befolyásolta. ,,A hivatalos nyelv ma is a Bach-korszak néme-
tes szólásformáival van megcsúfítva" — állapítja meg Rábel László28. 
Egyáltalán nem meglepő tehát, ha 70—80 évvel ezelőtti magyar hiva-
talos szövegekben ilyen mondatokat találunk:29 

„A fellebbezés kizárólag a községi elöljáróságnál nyújtandó be, mely 
azt a nap alatt a főszolgabíróhoz beterjeszteni köteles." (BB:HL 14:226.) 

„Ezen rendelkezés alapján hozta meg Szabadka város közönsége a 
már jelzett előzetes határozatát s mutatom be a megállapított adásvételi 
szerződési tervezetet, kérvén annak elfogadását és ezen alapon való zá-
radékoltatását." (BB:HL 1:2.) 

„Helyesbítési munkálatok . . . terhelik úgyannyira, hogy azok telje-
sítésére képtelen vagyok más teendők mulasztása nélkül." (BB:HL 1:5.) 

„Csakis okleveles mérnök nyerheti el ezen munkálatokat, aki azt 
személyesen tartozik végezni." (BB:HL 1:14.) 

és az eredményt Győr vármegye alispánjával még az esetben 
is, ha az nemleges volna, t udas sa . . . " (BB:HL 3:60.) 

A diakron interferencia egyik legjellemzőbb sajátossága, hogy köz-
vetett úton fejti ki hatását. A szóban forgó germanizmus ma rendszerint 
a német nyelv közvetlen jelenléte nélkül is felbukkan, azok is elköve-
tik ezt a hibát, akik nem is tudnak németül. A mutató névmás németes 
használata különböző módon, főként szövegek által hagyományozódik, 
beépül a magyar nyelven beszélők anyanyelvi kompetenciájába, és — 
ha valaki nem tudatosítja bennük ennek a jelenségnek az idegenszerű-
ségét és helytelenségét —, akkor minden további nélkül használják is, 
tehát performanciájukban ki lehet mutatni a jelenlétét. 

A jugoszláviai magyar hivatalos nyelvben, szerintünk, a mutató 
névmás helytelen használata elsősorban a diakron intenferencia hatá-
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sára történik (tehát inkább hagyományos jelenség), a szinkron interfe-
rencia (a szerbhorvát nyelv befolyása) csupán erősíti a hagyományt. 
Példáink közt több olyant is találhatunk, melyben a mutató névmás 
jelenléte a fordító egyéni leleményéről tanúskodik, a szerbhorvát szö-
veg megfelelő részében nincsen sem mutató, sem pedig másféle névmás. 

A magyar nyelvben a mutató névmás helytelen használatának négy-
féle esetét különböztethetjük meg: 

1. A tárgyragos mutató névmás nyomatéktalan tárgyat helyettesít. 
A magyar nyelvben erre nincsen szükség, mert a tárgyas igeragozással 
utalni tudunk a cselekvésnek az előzőkből ismert, már említett tárgyá-
ra. Igéink nagy részével nemcsak az alanyt lehet kifejezni, hanem a tár-
gyat is. Az indoeurópai nyelveknek nincsen ilyen vonásuk, tehát pél-
dául egy német szövegben az ismétlés elkerülése végett a tárgyat föl-
tétlenül névmással kell helyettesíteni. 

A magyar nyelvben a mutató névmást nemcsak azért kell mellőz-
nünk bizonyos esetekben, mert használata helytelen és fölösleges, ha-
nem azért is, mert könnyen zavarossá, érthetetlenné teheti mondatun-
kat. Például: „Azon baromfitartók és -tulajdonosok, akik a tojóstyúkok 
tojását keltetik, kötelesek vizsgálat alá vetni azokat." (BE:HL 63.) Mire 
is mutat rá az „azokat"? A tyúkokat kell megvizsgálni vagy a tojásokat? 
Ha megkeressük a mondat szerbhorvát eredetijét, megoldódik a rejtély: 
Vlasnici odnosno drzaoci zivine duzni su izvrsiti pregled kokosi nosilja, 
od kojih se ja ja inkubiraju, na tif zivine. Egyébként a szerbhorvát mon-
dat nem is tartalmaz olyan névmást, amely hatással lett volna a fordí-
tóra, amikor a mutató névmást beiktatta a magyar mondatba. 

További példák: „A rovarirtást maguk a szervezetek és személyek 
végz ik , . . . , de rábízhatják azt a specializált szervezetre is." (K:HL 2.) 

„Novi Knezevac község képviselő-testületének pecsétje azon okira-
tok hiteléül szolgál, amelyekre azt ráhelyezik.." (TK:HL 1.) (Itt sincs 
névmás a szerbhorvát mondatban: . . . na koji se stavlja.) = azon okira-
tok hiteléül szolgál, amelyekre ráütik. (A pecsétet nem helyezni szokás, 
hanem ütni, hogy ott maradjon a nyoma.) 

minél hamarabb ki kell építeni a kerékpárutakat ott, ahol azt 
a körülmények megkövetelik és megengedik." (ZO:HL 162.) (trebalo bi 
sto pre izgraditi biciklisticke staze na pravcima na kojima okolnosti 
budu zahtevale i dozvoljavale. — Szintén csak a magyar mondat tartal-
maz mutató névmást.) = Minél hamarabb kerékpárutat kell építeni ott, 
ahol a körülmények megkövetelik és megengedik. (Kiépíteni úthálózatot 
lehet. A főmondatban fölösleges a határozott névelő, és a többes szám 
használata sem indokolt. Mivel a névelőt elhagytuk, a szórenden is vál-
toztatnunk kellett.) 

„el kell végezni a Sombor község területére szóló közlekedési mű-
szaki szabályozása terv revízióját, és esetleg azt k i igazí tani . . . " (ZO:HL 
162.) = el kell végezni a Zombor község területén folyó közlekedés mű-
szaki szabályozása tervének revízióját, és esetleges ki igazí tását . . . 

„ — a z elnöklő után hangosan elmondják az ünnepélyes nyilatkozat 
szövegét, majd azt aláírják." (KA:HL 444.) (A szerbhorvát szövegben: 
. . . zatim istu potpisuju. Az efféle rámutatás a szerbhorvát nyelv normái 
szerint is helytelen.) 
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2. A ragos vagy ragtalan mutató névmás a birtokost megnevező 
névszót helyettesíti. A birtokviszony kifejezésében is nagy az eltérés a 
magyar és az indoeurópai nyelvek között. Az indoeurópai nyelvek a bir-
tokost külön esettel (genitivus) vagy birtokos névmással jelölik, a ma-
gyar nyelvben viszont a birtokszó személyragjával is kifejezhető a bir-
tokos. Még akkor sem kell mutató névmást használnunk, ha a birtokost 
hangsúlyozzuk, vagy ha ellentétről van szó. Ezekben az esetekben vagy 
a birtokos jelölő névszót ismételjük meg, vagy pedig személyes név-
mást teszünk a személyragos birtokszó elé. Hogy kellően szemléltessük 
ezeket a lehetőségeket, bőségesen idézünk példatárunkból: 

„ . . . a Bizottság együttműködése a társadalmi-politikai szervezetek-
kel és azok együttműködése a Bizottsággal . . ." (K:HL 10.) = a bizottság 
és a társadalmi-politikai szervezetek kölcsönös együttműködése 

„ . . . a z illető tanács, annak bizottságai, albizottságai . . ." (VB:HL 
37.) ( . . . i n j ihov i . . . ) = az illető tanács, a bizottságai, az albizottságai . . . 

„A Képviselő-testület és munkatestületeinek nyári szünetét, annak 
idejét és tartalmát a Képviselő-testület határozza meg . . . " (VB:HL 37.) 
(Vreme i t ra janje letnjih odmora . . . ) = A képviselő-testület és munka-
testületei nyári szünetének idejét és tartamát a képviselő-testület ha-
tározza m e g . . . 

„A küldöttnek . . . joga van jelen lenni más tanács és munkatestü-
leteinek ülésén, és ezen tanács, illetve testület engedélye alapján részt 
venni azok m u n k á j á b a n . . . " (VB:HL 37.) (u njihovom radu . . .) = más 
tanácsnak . . . , a munkájukban . . . 

„összehangolja a helyi közösségek érdekeit, és fejleszti azok együtt-
működését" (VB:HL 40.) (uskladuje odnose i razvija saradnju sa mesnim 
zajednicama) = összehangolja a helyi közösségek érdekeit, és fejleszti a 
velük való együttműködést 

„meghozza a község Statútumát és határoz annak változtatásáról" 
(VB:HL 42.) = . . . határoz a módosításáról 

„A tanács együttes ülését a tanácsok határozatai alapján a taná-
csok elnökei hívják össze, és azok elnökei felváltva elnökölnek." (VB:HL 
43.) = . . . a tanácselnökök felváltva elnökölnek 

,,A baromfiszaporulat védőoltását, illetve annak szaporulatát egész 
évben eszközölik." (BE:HL 63.) (A mondat meglehetősen zavaros. 
A szerbhorvát eredetiből megtudjuk, hogy miről is van szó: Zastitno 
cepljenje prinovljene zivine vrsi se tokom cele godine.) = A baromfi-
szaporulat védőoltását egész évben végzik. 

„A Képviselő-testület pecsétjét Novi Knezevac község Képviselő-
testületénél őrzik, és annak használatáért a Képviselő-testület titkára 
felel." (TK:HL 1.) ( . . . a za njegovu upotrebu . . . ) = A képviselő-testület 
pecsétjét Törökkanizsa község Képviselő-testületében őrzik, a haszná-
latáért a képviselő-testület titkára felel. 

„A községi közigazgatási szerv rendelkezhet kisebb méretű pecséttel 
i s . . . , és annak átmérője nem lehet kisebb 20 mm-nél." (TK:HL 2.) 
( . . . njegov precnik ...) — A községi közigazgatási szervnek lehet kisebb 
méretű pecsétje is . . . , az átmérője nem lehet kisebb 20 mm-nél. 
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„A képviselő-testület és annak testületei szükségleteire. . ." (TK:HL 
5.) (za potrebe Skupstine i njenih t e l a . . . ) = A képviselő testületnek és 
testületeinek szükségleteire . . . 

„— dönt a munkaközösség igazgatási szerveinek létrehozásáról, 
meghatározza azok ha t á sköré t , . . . , valamint azok megválasztásának és 
felmentésének m ó d j á t . . . " (TK:HL 7.) (njihov delokrug, . . . , kao i nácin 
njihovog izbora i razresavanja . . . ) = . . . meghatározza a hatáskörü-
ket, . . . , valamint megválasztásuk és felmentésük m ó d j á t . . . 

„ . . . megfelelő intézkedések állandó kutatásával és azok foganato-
sításával . . . " (ZO:HL 161.) = . . . megfelelő intézkedések után való állan-
dó kutatással és az intézkedések foganatosításával. . . 

„ . . . a tűzoltó-egységek elhelyezésére szükséges objektumok építé-
sére és azok felszerelésére . . . " (SzT:HL 296.) = . . . és felszerelésére . . . 

„azok a személyek, akik virágtenyésztéssel és azok eladásából való-
sítanak meg jövedelmet" (ZE:HL 540.) (lica koja ostvaruju prihode od 
proizvodnje i prodaje cveca) == azok, akik virágtenyésztéssel és -árusí-
tással szereznek jövedelmet 

„Az ezen szakasz 1. bekezdésében említett Ügyrendi Szabályzat 
meghozataláig hasonlóképpen alkalmazandó Kanizsa Község korábbi 
Képviselő-Testületének Ügyrendi Szabályzata, amennyiben annak ren-
delkezései nincsenek ellentétben a Község Statútumával és ezen hatá-
rozattal." (KA:HL 422.) (ukoliko odredbe istog...) = . . . ha a rendelke-
zései nincsenek ellentétben a község statútumával és ezen (v. ezzel a) 
határozattal. 

3. A mutató névmás alanyt helyettesít. A magyar nyelv mondatai-
nak egyik jellemző vonása, hogy nem kell bennük ismételten megne-
veznünk az alanyt. Fölösleges és helytelen tehát a mutató névmásnak 
az indoeurópai nyelveket követő használata a következő mondatokban: 

az adókötelezett lényegesen kevesebb vagy lényegesen nagyobb 
személyi jövedelmet, illetve jövedelmet valósított meg, ha az 20%-on 
felül nagyobb illetve kisebb." (TO:HL 530.) (ako je isti) = . . . az adó-
kötelezett jóval kisebb vagy jóval nagyobb személyi jövedelmet, illetve 
jövedelmet szerzett, ha több mint 20%-kal kisebb vagy nagyobb (felté-
telezhetően: a múlt évinél). 

„— egyéb kérdésekről is dönt, amennyiben az tö rvénnyel , . . . van 
meghatározva." (TK:HL 7.) (kada je t o . . . ) = egyéb kérdésekről is dönt, 
ha a tö rvény , . . . úgy rendelkezik. 

4. A határozóragos mutató névmás ragozott személyes névmást he-
lyettesít. Ennek a jelenségnek az a tévhit a forrása, hogy a személyes 
névmás csak emberi személyre vonatkozhat. A magyar nyelvre ez a sza-
bály nem érvényes. A nyomatékos rámutatás eseteit kivéve jobb a bele, 
a tőle, a róla, a vele, a hozzá stb., mint az abba, az attól, az arról, az 
avval, az ahhoz stb. Pl.: 

„ . . . gondoskodni kell a tájékoztatás közvetítésének idejéről és mód-
járól, hogy azzal minél nagyobb hatást érjenek el." (ZO:HL 161.) (vo-
deci pri tome racuna o nacinu i vremenu plasiranja informacija kako 
bi se ostvarili sto veci efekti) = gondoskodni kell a tájékoztatás közzé-
tételének kellő idejéről és módjáról, hogy minél nagyobb hatást lehes-
sen vele elérni. 
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„Az illetékes tanács kérheti a többi tanács véleményét a határozati 
javaslatra és egyéb aktusokra és kérdésekre vonatkozóan, és köteles 
megvitatni és állást foglalni e kérdésekben és erről értesíteni azt." 
(VB:HL 42.) (Nadlezno vece moze traziti od drugih veca misljenje o 
predlogu odluke i drugog opsteg akta, kao i o drugim pitanjima koja 
pretresa i duzno je da o misljenju drugih veca zauzme stav i da ih o 
tome obavesti.) = Az illetékes tanács kérheti a többi tanácsnak a hatá-
rozati javaslatra, valamint egyéb döntésekre és vitás kérdésekre vonat-
kozó véleményét, köteles állást foglalni ezekkel a véleményekkel kap-
csolatban, és értesítenie kell róla a többi tanácsot. 

Ebben a fejezetben kell szólnunk a -nál, -nél rag németes haszná-
latáról is (főleg azért, mert gyakran a helytelenül használt mutató név-
mással szerepel együtt egy-egy mondatban). Általában olyankor kell 
kerülnünk a -nál, -nél ragot, amikor más rag vagy névutó jobban meg-
felelne a mondat tartalmának (-ban, ben; -kor; -nak, nek; stb.): 

„A szervnél a pecsétek számát a szerv vezetőjének végzésével ha-
tározzák meg." (TK:HL 2.) (Broj pecata u jednom organu odreduje re-
senjem staresina organa.) = A pecsétek számát egy szervben a szerv 
vezetője végzésével határozza meg. 

„A kis pecsétet nem lehet használni azoknál az okiratoknál, me-
lyekkel a polgárok, munka és más szervezetek jogairól és kötelezettsé-
geiről hoznak döntést, csupán egyéb eseteknél ahol — helyszűke miatt 
— ennek alkalmazása megfelelőbb." (TK:HL 3.) (u aktima; u drugim 
slucajevima; njegova upotreba) = A kis pecsétet nem lehet használni 
azokban az okiratokban, melyekkel a polgárok, a munka- és más szer-
vezetek jogairól és kötelezettségeiről hoznak döntést, csupán abban az 
esetben, ha helyszűke miatt megfelelőbb a kisebb pecsét használata. 

„A tűzvédelmi járulék elszámolási alapját a polgárjogi személyek-
nél és a polgároknál az elszámolt házadó összege képezi, tekintet nél-
kül arra, hogy a háztulajdonos vagy lakástulajdonos köteles-e azt fizetni 
vagy sem." (SzT:HL 296.) = A polgárjogi személyek és a polgárok tűz-
védelmi járulékának elszámolási alapjául az elszámolt házadó összege 
szolgál, arra való tekintet nélkül, hogy a háztulajdonos vagy a lakás-
tulajdonos köteles-e házadót fizetni vagy sem. 

„száj és körömfájás elleni védőoltás a patás állatoknál" (BE:HL 63.) 
(zastitno cepljenje papkara protiv slinavke i sapa) = a patás állatok 
száj- és körömfájás elleni védőoltása. 

Még ma is sok szakavatott és amatőr nyelvőr vélekedik úgy, hogy 
a magyar nyelv eredetiségét, épségét és szépségét főként az idegen sza-
vak veszélyeztetik. Az idegen szavak mértéktelen használatának két-
ségtelenül gátat kell vetnünk, de célt tévesztünk, ha nem lát juk be, hogy 
inkább az idegenszerűségekkel, a magyar nyelv elemeinek más nyelv 
szabályai szerint való használatával kellene törődnünk. „Az idegen szó 
azonnal észrevehető, mint a vetésből kivöröslő pipacs — mondja Rábel 
László —; tehát védekezni is lehet ellene. A magyartalan szófűzés ellen-
ben fagyöngyhöz hasonló, amely észrevétlenül megüli a fa törzsét, el-
szívja tőle az éltető nedveket és halálát is okozhatja, ha nagyon elha-
talmasodik rajta. Csak figyelmes szem veszi észre, mert a színe alig üt 
el a fa lombjától. Védekeznünk kell mind a kettő ellen "30 
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A HATÁROZOTT NÉVELŐ 

A jugoszláviai magyar hivatalos nyelvben sok baj van a határozott 
névelő használatával: fordítóink általában takarékoskodnak vele, de az 
is megtörténik, hogy olyan szövegrészben alkalmazzák, amelybe nem 
illik bele. A határozott névelő elhagyása a magyar nyelvnek latin és 
német hatást mutató öröksége. A latinban nincsen névelő, a németben 
viszont minden főnévnek van névelője. A névelő fontos szerepet tölt be 
a német névszóragozásban, és a latin hatás mellett valószínűleg gyakori 
használata is közrejátszott abban, hogy bizonyos esetekben elmarad a 
szövegből, fölöslegessé válik a közlő számára. A határozott névelő el-
hagyását (pl. Beklagte ve rne in t . . . : Alperes t a g a d j a . . . ; Verfasser 
m e i n t . . . : Szerző gondolja . . . stb.)a régebbi német nyelvészek még elítél-
ték, újabban azonban a Duden szentesítette. 

A monarchia korabeli magyar hivatalos szövegekben lépten-nyo-
mon névelőhibára bukkanhatunk: „Alispán h e l y e t t . . . " (BB:HL 1:8.), 
„ . . . vá l l a lkozó mérnök t a r toz ik . . . " (BB:HL 1:14.), „Árverezni szándé-
kozók kötelesek . . . (BB:HL 1:15.), „Felhívatnak vállalkozni szándéko-
zók . . . " (BB:HL 6:85.), „Német nyelv tudását megkívánjuk." (BB:HL 
11:167.), „Vállalkozó a késedelem igazolására e l ő a d j a . . . " (BB:HL 13:104), 
„Építtető azon eredhető károkért felelős." (BB:HL 14:232.), „Honvéd-
főreáliskolában és Ludovica akadémiában betöltendő helyekre szóló pá-
lyázat meghirdetése" (BB:HL 15:255.), „Szerb nyelv birása szükséges." 
(BB:HL. 20:365.), „Szerződési feltételek a hivatalos órák alatt a jegyzői 
irodában bármikor megtekinthetők." (BB:HL 22:386.), „Választási ha-
tárnap utólag fog kitűzetni." (BB:HL 23:391.) stb. 

Mivel a szerbhorvát nyelvben nincsen névelő, fordítóinknak nem-
csak a hagyományokkal kell megküzdeniük, hanem a szinkron inter-
ferenciával is. Gyakori jelenség a jugoszláviai magyar hivatalos nyelv-
ben, hogy a halmozott egynemű mondatrészek közül csupán az elsőnek 
van névelője olyan esetekben is, amikor nyilvánvaló, hogy az azonos 
mondatrészek mindegyike különálló, nem egy dologra vonatkozik. Kü-
lönösen bántó ez a hiba azokban a mondatokban, amelyekben az egy-
nemű mondatrészeket kötőszó (rendszerint az „és") kapcsolja össze, tehát 
mindenképpen szükséges a második névelő kitevése is: 

„A fényképész és virágüzleteket . . ." (A:HL 146.) (Fotografske i cve-
carske r a d n j e . . . ) = A fényképész- és a v i rágüzle teket . . . (Ha nem pó-
toljuk a hiányzó névelőt, akkor a szószerkezetből azt lehet érteni, hogy 
a szóban forgó üzletek mindegyikében fényképész is dolgozik és virágot 
is árusítanak.A határozott névelővel azt hangsúlyozzuk, hogy a virág-
üzletek a fényképészektől függetlenek, önállóak, külön helyiségben 
vannak.) 

„Azon kisipari üzletek munkaidejének tekintetében, amelyeknek 
helyiségei a piacokon és vásárokon v a n n a k , . . . " (A:HL 147.) = . . . , ame-
lyeknek helyiségei a piacokon és a vásárokon v a n n a k , . . . 

„A szervezetek és közösségek részéről meghozott előírások és egyéb 
ügy i ra tok . . . " (KI:HL 155.) = a szervezetek és a közösségek részéről 
meghozott előírások és egyéb határozatok . . . 
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„a kereskedelemben és vendéglátóiparban a termékek és alkoholos 
italok f o r g a l m a . . . " (TB:HL 28.) = a kereskedelemben és a vendéglá-
tóiparban a termékek és az alkoholos italok f o r g a l m a . . . 

„a termékek és szolgáltatások. . ." (TB:HL 28.) = a termékek és a 
szolgáltatások . . . 

„a nemzetek és nemzetiségek egyenjogúságának megvalósítására . . . " 
(KA:HL 444.) = a nemzetek és a nemzet iségek. . . 

„az alkotmányosság és törvényesség megvalósítása . . ." (KA:HL 446.) 
= az alkotmányosság és a törvényesség megvalósítása. . . 

„a területvédelem és polgárvédelem.. ." (KA:HL 446.) = a terület-
védelem és a polgárvédelem . . . 

„a dolgozók és po lgá rok . . . " (KA:HL 447.) = a dolgozók és a pol-
gárok . . . 

„ . . . a háztulajdonos vagy lakástulajdonos köteles-e . . . fizetni, vagy 
sem. ' (SzT:HL 296.) = . . . a háztulajdonos vagy a lakástula jdonos . . . 

„a kereskedelem és vendéglátóipar tmasz küldöt tségei . . ." (ZO:HL 
155.) (Delegacije OOUR — trgovine i ugosti tel js tva. . . ) = a kereske-
delmi és a vendéglátóipari tmaszok küldöttségei 

„ a közművesítési és lakásügyi tevékenység tmasz küldöttségei" 
(ZO:HL 155.) = a közművesítési és a lakásügyi tmaszok küldöttségei 

„A szolgálat saját feladatainak végrehajtásában, együttműködést 
valósíi meg a közigazgatási szerv és szolgálatok szervezői egységeivel." 
(TK:1IL 5.) = Feladatainak végrehajtásában a szolgálat együttműködik 
a közigazgatási szervnek és a szolgálatoknak a szervezői egységeivel. 

„a munkacsoportokat és bizottságokat. . ." (TK:HL 5.) = a munka-
csoportokat és a bizot tságokat . . . 

„meghozza a pénzügyi tervet és zárszámadást" (TK:HL 7.) = meg-
hozza a pénzügyi tervet és a zárszámadást 

„az utasok és poggyász" (BE:HL 57.) = az utasok és a poggyász 
Felsorolásban csak akkor elegendő egyszer kitennünk a határozott 

névelőt, ha az azonos mondatrészek szoros együvé tartozását akarjuk 
kifejezni, rokon voltukat szeretnénk hangsúlyozni, egyébként azonban 
ajánlatos az azonos mondatrészek mindegyike elé határozott névelőt 
tennünk: 

„A Szolgálat köteles biztosítani a polgároknak, szervezetnek és kö-
zösségeknek. . . (KI:HL 156.) = A szolgálat köteles biztosítani a polgá-
roknak, a szervezeteknek és a közösségeknek . . . 

„ . . . megvitatja és figyelemmel kíséri az ipar, építőipar, kereskede-
lem, mezőgazdaság, erdészet, vízgazdaság, vendéglátóipar, kisipar, turiz-
mus, lakásgazdálkodási és közművesítési kérdéseket, a térségi tervezés-
sel és városrendezéssel kapcsolatos kérdéseket, a közjavak kérdé-
seit, . . . " (KA:HL 445.) = . . . megvitatja és figyelemmel kíséri az ipar, 
az építőipar, a kereskedelem, a mezőgazdaság, az erdészet, a vízgazda-
ság, a vendéglátóipar, a kisipar, a turizmus, a lakásgazdálkodás és a 
közművesítés kérdéseit, a térségi tervezéssel és a városrendezéssel kapcso-
latos kérdéseke t . . . 

„a művészet, kultúra, testnevelés, technikai kultúra, valamint más 
területek kérdéseit, melyek jelentősek a közoktatás, köznevelés, tudo-
mány és kultúra szempontjából." (KA:HL 445.) = a művészet, a kultúra, 
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a testnevelés, a technikai kultúra kérdéseit, valamint más olyan kér-
déseket, melyek jelentősek a közoktatás, a köznevelés, a tudomány és 
a kultúra szempontjából. 

„a dolgozók, polgárok, munkaszervezetek. . ." (KA:HL 447.) = a 
dolgozók, a polgárok, a munkaszervezetek . . . 

„a munka szerinti elosztás, munkaeredmények. . . " (TK:HL 6.) = a 
munka szerinti elosztás, a munkaeredmények . . . 

„a tanácsok, munkatestületek ülésein" (VB:HL 37.) = a tanácsok, 
a munkatestületek ülésein. 

„A Képviselő-testületben és testületeiben biztosítják a szerbhorvát, 
magyar és ruszin nyelv egyenjogú használatát." (VB:IIL 38.) = A kép-
viselő-testületben és testületeiben biztosítjuk a szerbhorvát, a magyar 
és a ruszin nyelv egyenjogú használatát. 

„az oktatás, a kulturális tevékenység, egészségügy, szociális bizto-
sítás, gyermekvédelem, testnevelés és a foglalkoztatottság" (VB:HL 43.) 
== az oktatás, a kulturális tevékenység, az egészségügy, a szociális biz-
tosítás, a gyermekvédelem, a testnevelés és a foglalkoztatottság 

A birtokos jelzős szerkezetek előtt általában kell a határozott névelő: 
„Képviselő-testület t i tkára" (KI:HL 156.) = a képviselő-testület 

titkára 
„Végrehajtó Tanács ti tkára" (KI:HL 156.) = a végrehajtó tanács 

titkára 
„Képviselő-testület elnöke" (KI:HL 156.) = a képviselő-testület 

elnöke 
„társadalmi-politikai tanács elnöke" (KH:HL 386.) = a társadalmi-

politikai tanács elnöke stb. (Hasonló hibát még a legrangosabb magyar 
intézmények is elkövetnek: Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtu-
dományi Intézete, Néprajzi Múzeum Könyvtára, Madách Színház ven-
dégjátéka stb.) 

„polgárok járulékai és más jövedelmek" (ZO:HL 156.) = a polgárok 
járulékai és más jövedelmek 

„kalauz, vagy egyéb közlekedési személyzet utasítása ellenére . . . " 
(BE:HL 57.) = a kalauz, vagy egyéb közlekedési dolgozó utasítása el-
lenére . . . 

„fiatalkori bűnözés megakadályozásában" (K:HL 10.) = a fiatalkori 
bűnözés megakadályozására 

Érdekesek azok az esetek, amikor a birtokos szerkezetben halmozott 
egynemű jelzők vannak. Ilyenkor rendszerint mindegyik determináns 
elé kell tennünk határozott névelőt: 

„a vezető, kalauz és utasok háborgatása" (BE:HL 57.) = a vezető, 
a kalauz és az utasok háborgatása 

„a Társadalmi megállapodás és az Önigazgatási megegyezés ren-
delkezéseivel összhangban" (TK:HL 6.) = a társadalmi megegyezés és 
az önigazgatási megállapodás rendelkezéseivel összhangban 

„az állami szervek, társadalmi-politikai szervezetek és egyesületek 
munkaközösségeinek küldöttségei" (ZO:HL 155.) = az állami szervek, 
a társadalmi-politikai szervezetek és az egyesületek munkaközösségeinek 
küldöttsége 
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Hivatalos nyelvünkben a kijelölő jelzős szerkezetek előtt gyakran 
indokolatlanul nincsen határozott névelő. Ezt a jelenséget szemléltetik 
következő példáink: 

„kisipari férfi fodrászüzleteket" (A:HL 147.) (frizerske zanatske rad-
nje za muskarce) = a kisipari férfifodrász-üzleteket 

„községi közigazgatási és más szervek, szervezetek és közösségek" 
(KI:HL 156.) = a községi közigazgatási és más szervek, szervezetek és 
közösségek 

„községi Képviselő-testület elrendelhet i . . ." (KI:HL 156.) = a köz-
ségi képviselő-testület elrendelhet i . . . 

„Abban az esetben, ha ezen szakasz szerinti adó fizetését a munka-
adó magára vállalja . . . " (ZE:HL 540.) = . . . , ha az ezen szakasz sze-
rint adó f izetését . . . 

„e társadalmi tevékenység területén felmerülő összetett felada-
tok . . . " (ZO:HL 161.) = az e társadalmi tevékenység. . . (v. ennek a tár-
sadalmi tevékenységnek a . . . ) 

„ . . . illetve e területet szabályozó előírások . . . " (ZO:HL 162.) = az 
e területet (v. ezt a területet) 

„a gazdasági rendszer és fejlesztési politikai kérdései" (KA: HL 445.) 
= a gazdasági rendszer és a fejlesztési politika kérdései 

„az önigazgatási érdekközösségekbe, önigazgatási alapokba" (ZO:HL 
155.) = az önigazgatási érdekközösségekbe, az önigazgatási alapokba 

„a társult munka szervezetekben, társadalmi-politikai szervezetek-
ben" (ZO:HL 155.) = a társult munkaszervezetekben, a társadalmi-po-
litikai szervezetekben 

Végül szólnunk kell a határozott névelő fölöslegesen való haszná-
latáról is. Nem használunk határozott névelőt helysegek, országok, tar-
tományok, földrészek stb. neve előtt; az összefoglaló nevek előtt; újsá-
gok, folyóiratok nevében; birtokos személyragos szavaink előtt, ha a 
személyragnak meghatározó szerepe van stb. Az elemzett hivatalos szö-
vegekben általában kicsi volt az efféle hibák száma, főleg helységnevek 
előtt találtunk fölöslegesen használt névelőt: 

„A kombinált községi tűzoltó-egység a Srbobran Község Képviselő-
testülete honvédelmi osztályának tartozékát képezi..." (SzT: HL 296.) 
= A kombinált községi tűzoltó-egység Srbobran (v. Szenttamás). 

J E G Y Z E T E K 
1 M. Stevanovlé: Gramatika sprskohrvatskog jezika za gimnazije 319. old. ! vő. Stevanovlé: i. m. 321. old. 3 Stevanovlé: 1. m. 320. old. 
' Stevanovlé: 1. m. 321. old. s Fordítástechnika 69. old. 8 uo. 
7 vö. Fordítástechnika 71. old. és Kossá János: így Írunk ml II. kötet 48 49. old. 
' vö. Magyar nyelvhelyesség 294—295. old. 
• Magyar nyelvhelyesség 293. old. 
10 Egy emberöltő nyelvünk védelmében 126. old. 
» Egy emberöltő . . . 127. old. 
" Egy emberöltő . . . 127—128. old. 
" A mai magyar nyelv rendszere. Leíró nyelvtan II. kötet 398. old. 
" MMNyR. II. uo. 15 Anyanyelvi őr já ra t 160—161. old. 
" Így írunk mi I. 129. old. 
" vö. Egy emberöltő . . . 128—131. old. 
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,a vö. Magyar nyelvhelyesség 294. old. és Anyanyelvi ő r já ra t 161. ,s Helyes magyarság 57. old. 10 Anyanyelvi őr já ra t 159. old. 21 Magyar nyelvhelyesség 300. old. !! vö. Magyar nyelvhelyesség 301. old. 
" Helyes magyarság 53. old. 21 Magyar nyelvhelyesség 302. old. !s Magyar nyelvhelyesség 302. old. 
" Magyar nyelvhelyesség 302. old. 27 Felhasznált példáinkat az alábbi vajdasági hivatalos kiadványokból idézzük: 

— Ada Község Hivatalos Lapja, VII. évf., 6. sz., 1973. ápr. 28. (Rövidítése A:HL. 
A rövidítés után következő szám az oldalszámot jelöli.) 

— Apatin község Hivatalos lapja, XI. évf., 8. sz., 1974. júl. 12. (AF:HL). 
— Becse Község Hivatalos Lapja, IX. évf., 2. sz., 1973. márc. 14. (BE:HL). 
— Csóka Község Hivatalos Lapja, IX. évf., 2. sz., 1975. márc. 5. (Cs:HL). 
— Kanizsa Község Hivatalos Lapja, VII. évf., 9. sz., 1974. ápr. 26. (KA:HL). 
— Kikinda Község Hivatalos Lapja, X. évf., 11. sz., 1974. szept. 26. (KI:HL). 
— Kishegyes Község Hivatalos Lapja, VII. évf., 11. sz., 1974. dec. 30. (KH:HL). 
— Kula Község Hivatalos Lapja, XI. évf., 1. sz., 1975. márc. 15. (K:HL). 
— Novi Beőej Község Hivatalos Lapja, XI. évf., 2. sz., 1975. ápr. 1. (TB :HL). 
— Novi Knezevac község Hivatalos Lapja, VII. évf., 1. sz., 1975. febr . 10. (TK:HL). 
— Sombor Község Hivatalos Lapja, IX. évf., 10. sz., 1974. jún. 13. (ZO:HL). 
— Srbobran Község Hivatalos Lapja, IX. évf., 10. sz., 1974. dec. 31. (SzT:HL). 
— Temerin Község Statútuma, 1974. márc. 5. (TE:ST). 
— Topolya Község Hivatalos Lapja, VII évf., 9. sz., 1974. dec. 24. (TO :HL). 
— Verbász Község Hivatalos Lapja, X. évf., 8. sz., 1974. máj . 27. (VB:HL). 
— Zenta Község Hivatalos Lapja, VIII. évf., 20. sz., 1974. dec. 30. (ZE:HL). 
— ZitiSte Község Statútuma, 1974. márc. 5. (BGy :ST). 

" Rábel: 103. 21 Idézeteinket Bács-Bodrog Vármegye Hivatalos Lapjából vettük, 1905., III. évf., 
1—27. sz., Zombor, Bit termann N. és fia (rövidítése: BB:HL). 50 Rábel: 90. 

• A fejezetek megírásához a következő idoralmat használtuk fel: Szarvas Gábor: 
A magyar mutató névmás, Nyr. 15: 4—16.; Helyes magyarság 87—91.; Grétsy László: 
Hova mutat?, Szaknyelvi kalauz 165—167.; Tompa József: Akkor szép az erdő, mikor 
(az?) zöld . . . , Anyanyelvi őr jára t 155—157.; A -nál, -nél rag helytelen használatáról: 
Helyes magyarság 31.; Halász Gyula: Édes anyanyelvünk 158.; Dengl János: Magyar 
nyelvhelyesség és magyar stílus 302.; Papp Antal: Tudományos nyelvünk magyar ta-
lanságai 48.; Nyr. 81: 164.; Magyar nyelvhelyesség: 261—262.; Nyelvtan—Stílus—Szónoklás 
388—389., így írunk ml II. 129—130. Helyes magyarság 92—94.; Rábel: 137—138.; Borbély 
Gy.—Borbély S.: Nyelvünk védelme 42—46.; Nagy J. Béla: A Péter tyúkja , MNy. 55; 
263—70.; MMNyR, I. 270—272.; Magyar nyelvhelyesség 278—280.; Imre Samu: Hibák a 
határozott névelő használatában, Iskolai nyelvművelő 274—279.; Szaknyelvi kalauz 
181—186.; Nyelvőrségen 352—353.; Anyanyelvi ő r já ra t 154—155.; Anyanyelvi kaleidoszkóp 
135—138. 
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