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Az Értelmező Szótárban a rokonság címszó alatt a következőket olvas-
hatjuk: „Valakivel családi kapcsolatban levő személy . . . Valakivel vérségi, 
leszármazási viszonyban levő személy . . . Valakivel rokonsági viszonyban 
levő személy." 

A rokonság tehát intézmény, emberek közötti viszonyok együttese, 
amely leszármazási vagy házassági kapcsolatok révén jött létre. Szabályozza 
a kölcsönös jogokat, kötelességeket, az elvárt magatartásmódokat, 

A társadalmi viszonyokat nyelvi kifejezések hordozzák. A rokonságra 
vonatkozó nyelvi kifejezések összessége képezi a rokonsági terminológiát. 
Ez a rendszer szorosan összefügg a rokonsági rendszerrel, a társadalmi viszo-
nyokra épül, de mégsem azonos vele. Szépe György állítja, hogy a „rokon-
sági elnevezések rendszere bizonyos mértékig szűri és strukturálja a társadalmi 
rokonsági viszonyokat". (Általános nyelvészeti tanulmányok VIII. kötete, 
182. oldal). Olykor nemcsak a jelenlegi állapotokra utalnak, hanem a múltban 
uralkodott családi viszonyokra is, mert a nyelvi kategóriák a társadalmi 
rendszernél lassabban változnak. 

Az ősközösségben, sőt a feudalizmusban is még nagycsaládban éltek 
az emberek, amely olyan bonyolult szervezet volt, ahol együtt laktak a szülők, 
a gyermekek és a vérrokonok. Az egyén rokoni kapcsolatai szerteágazóak 
voltak. Az Ego a ranglétra valamelyik fokán foglalt helyet, és normák, szabá-
lyok határozták meg viszonyát a többi családtaghoz. A rokoni viszonyok és 
kapcsolatok változatossága miatt a rokonságra vonatkozó elnevezések is 
nagyszámúak. 

A törzscsaládra vonatkozó rokonságterminológia ehhez képest kevésbé 
tagolt. Ez azzal magyarázható, hogy a családba tartozó tagok száma is jóval 
kisebbre csökkent, csak a legfiatalabb gyermek maradt a szülőkkel egy ház-
tartásban. 

A kapitalizálódással lassan kialakult a kiscsalád, amelybe csak a szülők 
és nem-házas gyermekeik tartoztak. A családi, rokoni kapcsolatok tehát, 
ha megfigyeljük, a történelem folyamán mindinkább lazultak, és ennek meg-
felelően a rájuk vonatkozó elnevezések száma is csökkent, ma kevésbé dif-
ferenciáltak mint azelőtt. Már rég megszűnt a nagycsaládokat összetartó 
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önellátó gazdasági érdek, ma a rokonság csak az erkölcsön és a magatartáson 
alapszik. 

A rokonságterminológiának a fajfenntartás rendjében volt döntő szerepe. 
A rokonsági viszonyok kultúránként változnak. Vannak társadalmak, ahol 
engedélyezett, sőt kötelező az endogámia, vagy az exogámia, a bigámia, 
vagy amonogámia, ahol az özvegynek újra kell, vagy nem szabad többé 
házasodnia. Különböző törvények szabályozzák, a rokonsági viszonyokat, a 
rokonságszámításnak különböző formái vannak, de hasonlóságok és azonos-
ságok is észlelhetők közöttük. Az elnevezések vizsgálata, amint már emlí-
tettem, szorosan összefügg a rokonsági rendszerek vizsgálatával; a rend-
szereket kell feltárni, a korábbi állapotokat rekonstruálni. 

Jelen dolgozatom témája a szerbhorvát és magyar rokonságra vonatkozó 
köznyelvi elnevezések összevetése. Morgan felosztása szerint (Az ősi társa-
dalom) mindkét rendszer a leíró rendszerek közé tartozik (a szülőket és a 
szülők testvéreit egymástól eltérő rokonnak számítják). A. kifejezések egy 
része osztályozó jellegű, külön terminusok (műszók) nevezik meg őket, 
másik részük pedig leíró típusú kifejezés (ábrázolják a rokonsági viszonyokat). 
Az előbbiek sajátos nyelvi rendszerben fordulnak elő. 

A dolgozat három részből áll 1. táblázat 

2. leíró rész, 

3. szójegyzék. 

A táblázat a rokonságra vonatkozó kifejezéseket tartalmazza, amelyeket 
adatközlőimtől jegyeztem fel. A táblázat előtt sematikusan felvázoltam mind-
két nyelv rokonságrendszerét, 

A leíró rész a begyűjtött anyag elemzése. A szójegyzék is két részből 
áll: a magyar-szerbhorvát és a 

szerbhorvát-magyar megfeleltetésekből. 

Adatközlőim 

Név fogl- életkor hely 

Burucki János — 84 Ürményháza 
Szilágyi Anna — 79 Versec 
Szulocki Eszter fordító 28 Szilágyi 
Nyári Márta tanár 25 Kisorosz 
Horvát Mária közgazdász , 40 Újvidék 
Hrkman Leposava egyetemi halig. 24 Kordun 
Milenkovic Radmila — 79 Belgrád 
Milovanovic Ljuba újságíró 55 Belgrád 
Rajsic Vera háziasszony 57 Ub 
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A R O K O N S A G R A V O N A T K O Z Ö E L N E V E Z E S E K . . . 

magyar szerbhorvát 
személyemlítés megszólítás személyemlítés megszólítás 

I. szülők/ 
roditelji 
a) apa /otac 

1. édesapa, 
édesapám 

2. apa, apu 
apuci, apuka, 
apus, apukám, 
apuska, apám, 
apácska (kedv. 
biz.), apámu-
ram (nép. 
rég.) após 
(idős apa) 

édesapám (ritk) 
apa, apu, apuci, 
apuka, apus, 
apukám, apuska, 
apám, apácska 
(kedv. biz), 
apámuram (nép, 
rég) 

1. otac oce 

3. papa, papus, 
papuska (biz. 
kedv.) 

papa, papus, 
papuska (biz. 
kedv.) 

2. babo (nép) babo (nép.) 

/ 

• 

4. tata, tatuka 
tatus, tati, 
tatuska, ta-
tukám, ta-
tuskám (biz.) 

tata, tatuka, 
tatuska, tatus, 
tati, tatukám, 
tatuskám (biz.) 

3. tata, tatica, 
tatko, taja, 
tale (biz.) 

tata, tatice, 
tatko, taja, tale 
(biz.) 

! 

í 

5.' atya (vál.) 
atyuska, a -
tyuka, atyám, 
atyus, atyus-
kám, atyukám 
(kedv., rég.) 

4. caca (nép.) caca 

6. édesatya (rég. 
vál.) 

7. szülőapa (vál.) V 

8. öreg, öregem 
(biz.) 

öregem 5. stari (biz.) stari, matori 
(vulg.) 

9. fater (vulg.) fater 6. cale (argo) cale (argo) 

b) anya / 
majka 

I 

1. édesanya, 
édesanyám 
(kedv.) v 

édesanyám 
1. majka, maj-

cica (biz.) 
majko, majcice 

2. anya, anyu, 
anyuci, a-
nyuka, anyus 
anyuskám, a-
nyácska (biz. 
kedv.) 

anya, anyu, 
anyuci, anyuka, 
anyus, anyus-
kám, anyácska, 
(biz. kedv.) 

2. mater, mati 

• 

I 

1 ; 

3. mama, mami, 
mamuka, má-
mi (ritk, 
rég.) mamika 
mamikám, 
mamuska, 
mamácska 
(kedv.), ma-
muci (gyerm.) 

mama, mami, 
mamuka, mámi 
(ritk, rég.) 
mamika, mami-
kám, mamuska, 
mamácska, 
(kedv.), mamuci 
(gyerm.) 

3. mama, ma-
mica (kedv.) 

mama, mamice 

I 7 



B U R U C K I EDIT 

magyar szerbhorvát 
személyemlítés megszólítás személyemlítés megszólítás 

4. muter, mű-
tér ka muti 
(idegen) 

muter, muti 
(idegen) 

4. keva (vulg.) kevo 

5. öreg, öreg-
lány (ritk.) 

öregem 5. stara, ma-
tora (vulg.) 

stara 

6. szülőanya 
(vál.) 

6. nana, dada nano 

7. édes (nép.) édes (nép.) 

8. szülém, szü-
likém (nép.) 

szülém, szülikém 
(nép.) 

-

II . nagy-
szülők 

a) nagy-
apa/deda 

1. nagyapa, 
nagyapó, 
nagypapa, 
nagytata, 
nagyapám 
(biz, kedv.) 
nagyatya (rég.) 

nagyapa, nagy-
apó, nagypapa, 
nagytata (biz.) 
kedv.) 

1. deda, deka 
dedica, dedo, 
(biz. kedv.) 
djed, djedo ' 
(nép.) 

deda, deko, 
dedice, dedo 
djede, djedo 

• 

2. öregapa, ö-
regapó, öreg-
tata, öregpa-
pa (nép.) 

öregapa, öreg-
apó (nép.) 

2. starac, 
matori, sta-
ri, starina 
(kissé durv.) 

• 

3. ótata, ópapa, 
ótati, ópapi 
(vál.) 

ótata, ópapa, 
ótati, ópapi 
(vál.) 

3. cica, cile 
(kissé durv.) 

cica 

4. apó (nép.), 
apus, apóka 

apó, apóka 

5. édeszlém 
(nép.) 

édeszlém (nép.) 

6. máskapó 
(nép.) 

máskapó (nép.) 

b) nagya-
nya/baba 1. nagyanya, 

nagymama, 
nagyanyó 
(kedv.) 

nagyanya, 
nagymama 

1. baba, baka, 
bakica, ba-
buska, bajka 
(kedv.) 

bakó bakice, 
babuska (kedv.) 

2. öreganya, 
öregmama 
(nép.) 

öreganyó (nép ) 2. stara, starka, 
starica, sta-
ramajka 
(nép.) 

stara 

» 

j 

3. nyanya, 
nyanyika (nép. 
kedv.) 

nyanya, nya-
nyika (kedv.) 

-
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• magyar szerbhorvát 

személyemlítés megszólítás személyemlítés megszólítás 

4. mama, mami- 3. majka, maj-
ka, mámi kica (biz.) 
(biz.) mamus, 
mamsi 

5. szüle, öreg- szüle, szülikém 4. bakuta, ba- bakuta, babeti-
szüle, szüli- (nép. rég.) betina, ba- no, babuskero 
kém, szülike 

(nép. rég.) 
bac, babus- (durv.) 

(kedv.) kera (durv.) 
6. anyó (nép. anyó, anyóka 5. nana, nona 

(nép.) 
nano, rtono 

rég.), anyóka (nép.), anyus 
5. nana, nona 

(nép.) (nép.) 
(kedv.), anyus (ritk.) 
(ritk.) 

7. édesanyó, é- édesanyó, édes-
desszüle szüle, édesnya-
(nép.), édes- nya (gyerm.) 
nyanya 
(gyerm.) 

8. édeszlém édeszlém (nép.) 
(nép.) 

9. máskanyó máskanyó (nép.) 
(nép.) 

10. öregcseléd 
1 (nép.) • 

III . déd- 1. dédapa, déd- dédapó 1. pradeda, 
szülők/ — nagyapa pradjed 

(nép.) 
a) dédapa/ 2. dédős (ritk. 
pradeda rég.) 

3. ősapa (ritk. 
rég.) 

b) dédanya/ 1. dédanya, déd- dédanyó 2. prababa, pra- bakó 
prababa nagyanya 

(ritk.) 
2. dédi, dédike 

(gyerm.) 
3. másik anya 
4. ősanya (elav.) 

baka, pra-
majka 

IV. szép- 1. szépapa, 1. cukundeda 
szülők/ — szépnagyapa 
a) szépapa 2. déd-dédapa 
cukundeda (nép. táj.) 
b) szépanya/ 1. szépanya, 1. cukunbaba 
cukunbaba szépnagyanya 

2. déd-dédanya 
(nép. táj.) 

V. ükszü- 1. ükapa, ük- 1. pracukun-
lők/ — nagyapa, ük- deda (ritk. 
a) ükapa/ ősapa (elav.) nép.) 
pracukun- 2. szépapa 
deda (ritk., táj.) 
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magyar szerbhorvát 

személyemlítés i megszólítás személyemlítés megszólítás 

3. ősapa, ős-
nagyapa • 1 
(elav. táj.) 

4. dédük, déd-
ükapa (ritk. 

• rég.) -

b) ükanya/ 1. ükanya, ük- 1. pracukun-
pracukun-- nagyanya, deda (ritk. 
baba ükősanya 

(elav.) 
2. szépanya 

(ritk. táj.) 

3. dédük, dé-
dükanya, dé-
düknagyanya 
(nép. táj.) 

4. ősanya, ős-
nagyanya 
(elav.) 

_ -

nép.) 

VI. gyer- 1. gyermek, gyerekem, gyer- 1. dete, deten- dete, detence 
mek/dete gyerek, gyer- kőc (biz.) ce detesce, (ritk.) 
a) utód/ kőc (kissé deticak 
potomak biz.) (kedv.) 

2. utód (kissé 2. potomak 
vál.) 

3. magzat (i-
r.od.), mag 
(rég, vál.), 
írmag (nép.) 

i 4. ivadék (vál.) 
5.- maradék i 

(rég.) ! | 
6. nemzet, | 

nemzetség i 
(nép. rég.) 

1,. család (nép.) 
8. sarj, sarjadék 

(vál.) 
9. származék 

(ritk. vál.) 

b) nemi meg- 1. család, 
különböztetés cseléd (nép.) 
nélkül (bez 
rodova) 2. gyerek, 1. dete, de-nélkül (bez 
rodova) gyermek, 

gyerkőc (biz.) 
tence, detes-
ce, deticak 

10 
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magyar szerbhorvát 
személyemlités megszólítás személyemlítés megszólítás 

3. kisbaba, 
(kedv.), ba-
ba, kisded 
(rég. vál.) • . 

• 

2. beba, sisan-
ce, dojence, 
odojce, po-
vojce 

• . 

4. újszülött 

• 1 

3. novoroden-
ce, podmla-
dak, prid, 
porod, 
prinova 

• ' ' ! 
5. magzat, mag 

(nép. vál.) 
4. cedo cedo 

6. klapec, kla-
pek (tréf.) 

klapec, klapek 
(tréf.) 

5. svrca (tréf.) svrco (tréf.) 
• 

7. poronty (biz. 
vagy pejor.) 

8. pulya (nép.) 

6. deran, deris-
ste, derle, 
derancic 
(pejor. vagy 
kedv-) 

derane 

9. rajkó (tréf.) rajkó (tréf.) 7. pticad, pilez, 
sitnez, nejac 

/ ' 

• 

10. elsőszülött, 
elsőszülött 
gvermek 
(vál.) 

11. egyke 

12. kedvenc 
(ritk.) 

13. ikrek 

- 1 

8. prvenac, pr-
vorodence, 
prvence 

9. jedince 

10. mezimce 

11. blizanci, 
blizancici 
(kedv.), 
bl izand 

12. cepkun 
(nép.) 

13. zgepce 
(tréf.) 

1 

zgepce 

f iú/ sin 1. f iú, f iam, 
fiacskám 
(kedv.) 

2. kisfiú, kisr 
fiam (kedv.) 

f iam, fiacskám 
(kedv.) 

kisfiam 

1: sin, sincic 
(kedv.) 

3. gyerek (nép.) 
gyerkőc (biz.) gyerkőc 

2. decak, dcca-
cic, deckic, 
decko decko 

11 
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magyar szerbhorvát 
személyemlítés megszólítás személyemlítés megszólítás 

4. fiúgyermek, 
férfigyermek, 
(vál.), gyer-
mekifjú (elav.) 

• 

3. muskarcic, 
muskarce 

4. malisa, mali 

5. klinac 

6. balavac, ba-
lavunder 
(pejor.) 

malisa, mali 

klinac 

balavee (pejor.) 

5. kamasz 7. .deran, kli-
pan 

8. Siparac 

9. frkun (nép.) 

10. obesenjak 
okacenjak 
(tréf.) 

derane, klipane 

d) lány/kei 1. lány, leány 
(vál.), jány 
(nép.), lyány 
(nép.), lány-
ka (irod.) 

lányom 1. kei, kcer, 
keejjka, cerka, 
cerkica (biz.) 

cerko 

• 1 | 
s 

• 

2. kislány 

3. gyermek, 
gyermeklány, 
lánygyermek 
(nép. vál.) 

kislány, kis-
lányom (kedv.) 

2. devojcica, 
devojee, de-
vojeurak 

3. dete 

4. klinka 
5. frkunica 

(nép.) 
6. siparica 

devojcice 

sine 

VII . unoka/ 
unuce 
a) nemi 
megkülön-
böztetés , 
nélkül/bez 
rodova 

1. unoka, uno-
kácska, kis-
unoka, unoka-
gyerek (vál.) 
onoka (táj.) 

unokám, uno-
kácskám (biz. 
kedv.) 

1. unuce 

» 

b) fiú/musko 1. unoka 1. unuk 

2. unokafi, 
fiúunoka, em-
berunoka 
(vál. nép.) 
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magyar szerbhorvát 
személyemlítés megszólítás személyemlítés megszólítás 

c) lány/ 
zensko 

1. unokám, 

2. unokalány, 
asszonyunoka 
(nép.) 

1. unuka 

VII I . déd-
unoka/pra-
unuce 

1. dédunoka 
dédunokafi, 
dédunokalány 
(elav. nép.) 

2. második u-
noka (nép.) 

1. praunuce, 
praunuk, 
praunuka 

IX. szép-
unoka/cukun-
unuce 

1. szépunoka 
(ritk.) 

2. harmadunoka, 
harmadik 
unoka (nép.) 

I 

1. cukununuce, 
cukununuk, 
cukununuka 

X. ükunoka 1. ükunoka, ük-
onoka (nép.) 

2. ősunoka 
(elav.) 

3. negyedunoka, 
negyedik uno-
ka (elav.) 

XI. testvér/— 
a) nemi 
megkülön-
böztetés 
nélkül/ 
bez rodova 

1. testvér, 
testvérke 
(kedv.) 

2. édestestvér 
(vál.) • 

3. vértestvér 
(elav.) 

4. egyvér 
(költ. rég) 

b) fiú/musko 1. fivér 

. / 1 

2. fiútestvér 
(ritk.), 
férfitestvér 
(ritk. rég.), 
embertestvér 
(nép.) 

1. brat, brale, 
braco, bata, 
batica, bra-
tac, (biz. 
kedv.) 

brale, braco, 
bato, batice 
(biz. kedv.) 
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magyar szerbhorvát 
személyemlítés megszólítás személyemlítés megszólítás 

c) idősebb 
fivér/stariji 
brat 

1. bátya, bátyám-
uram (nép.), 
bá (nép. biz.), 
bátyuka (táj.) 

2. testvérbátya 
(vál.) 

3. fivér 

-

d) fiata-
labb fivér/ 
mladi brat 

• • • 

1. öcs, öcsi 
(biz. kedv.), 
öcskös (biz. 
kedv.), öcsi-
kém (kedv.), 
öccse (nép.) 

2. kisöcs (vál.) 
3. testvéröcs 

(vál.) 

öcsi, öcskös, 
öcsikém (kedv.) 

e) lány/ 
zensko 

1. lánytestvér, 
leánytestvér 

2. nőtestvér 
(ritk.) 

* 1. sestra, ses-
trica, seka, 
seja, sele 
(biz. kedv.) 

sestro, sestrice, 
seko, sejo, sele 
(biz. kedv.) 

f ) idősebb 
nővér/starija 
sestra 

1. nővér, nő-
vérke (kedv.) 

2. néni (biz.), 
néne (nép.), 
testvérnéne, 
testvérnénje 
(ritk. vál.) 

nővérke, nő-
vérkém (kedv.) 
néni, néne (nép.) 

g) fiatalabb 
nőtestvér 

_ 

1. húg, kishúg, 
húgocska 
(kedv.), 
húgom, hu-
gám (nép.), 
testvérhúg 
(vál.) 

2. öcs, kisö-
csém (ritk. 
nép.) 

húgom, kishú-
gom, húgocskám 
(kedv.) 

öcsém 

XII . testvér 
házastársa/ 
supruznik 
brata ili 
sestre 

a) fivér 
felesége/ 
supruga 
brata 

1. sógornő 
2. ángy (nép.), 

ángyi (nép. 
kedv.), gyán-
gyi (gyerm.), 
ángyika 
(kedv.), 
ángyó, án-
gyomasszony 
(vál. Titk.), 
ángyónéni 
(nép.) 

» -

ángyi (nép. 
kedv.), gyán-
gyi (gyerm.), 
ángyika (kedv.) 
ángyó, ángyom-
asszony (vál. 
ritk.), ángyónéni 
(nép.) 
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1 magyar szerbhorvát 
személyemlítés megszólítás személyemlítés megszólítás 

3. meny (ritk. 
rég.), me-
nyemasszony 
(ritk.) 

1. snaja, snaha 
svaca (nép.) 

snajo, snaho 
svaco (nép.) 

j b) nővér 
férje/sestrin 
suprug 

Y 

1. sógor 
2. süv (nép. 

elav.) 
3. rér,' rérike 

(ritk. vál.) 
y. 

4. örebbik uram, 
öregebbik 
uram (ritk. 
nép.) 

sógorom 

rérike 

1. sogor 
2. surak 

sogore 

5. vejkó (nép.) vejkó (nép.) 3. zet zete 
- > 4. svak, svojak 

c) testvér-
lányok férjei/ 
muzevi sestara 

1. sógor 
2. testvérsógor 

(nép.) 
3. vőtárs (elav.) 

sógor, sógorom 
testvérsógor 
(nép.) 
vőtárs (elav.) 

1. sogor sogore 

( 

4. zete (táj.) 2. zet 
3. surak 
4. svak, svojak 

zete 

XIII . test-
vér gyer-
meke/dete 
sestre ili 
brata 

1. unokaöcs 

2. kisöcs 

öcsém 1. sestric, 
sestricic 
(kedv.) 

2. necak' 

sestricu (ritk.) 

a) nővér 
fia/sestrin sin 

> 

b) nővér 
lánya/sestrina 
kei 

1. unokahúg 

2. kishúg, hú-
gocskám 
(kedv.) hu-
gám, hugocs-
ka, hugica 
(nép.) 

kishúgom, hú-
gocskám (kedv.) 
húgocska, hu-
gicám (nép.) 

1. sestricina, 
sestricna 

2. necaka, ne-
cakinja (nép.) 

sestricino (ritk.) 
• I 

necako (ritk.) 

c) fivér 
fia/bratovljev 
sin 

1. unokaöcs 1. bratanac, 
bratic, bra-
tánic (kedv.) 

braticu (ritk.) 

2. kisöcs, öcsi-
ke, öcskös 
(kedv.) 

öcsém, öcsikém 
öcskös (kedv.) 

2. sinovac 

3. necak 

15 



16 B U R U C K I E D I T 

magyar szerbhorvát 
személyemlítés megszólítás személyemlítés ' megszólítás 

d) fivér 
lánya/bra-
tova kći 

1. unokahúg, 
2. húgocska 

(kedv.), húga, 
húgám (nép.), 
hugica (nép.) 
kishúg 

húgocskám, 
hugám (nép.), 
hugicám (nép.) 

kishúgom 

1. bratanica, 
bratučeda, 
bratičina 
bratanična 
(nép.) 
bratčina, 
bratična 
(nép.) 

2. sinovica, 
sinovka, si-
novična, si-
novkinja 
(nép.) 

3. nećaka, ne-
ćakinja 

bratanice (ritk,) 
bratučedo, 

sinovice, smov-
kinjo (ritk.) 

nećako (ritk.) 

XIV. szülök 
testvére/brat, 
sestra ro-
roditelja 

a) anya fi-
vére/mamin 
brat 

b) apa fi-
vére/ocev 
brat 

c) szülők 
nővére/sestra 
roditelja 

1. nagybácsi, 
nagybátya 

2. bácsi, bácsika 
(kedv.) 

3. bátya, bá-
tyó (nép.) 
bátyus (biz.) 

1. nagybácsi, 
nagybátya 

2. bátya, bácsi 
bácsika 
(kedv.) 

1. nagynéni 

2. néni, nénike 
(kedv.), nena, 
nénje (nép.) 

bácsi, bácsika 
(kedv.) 
bátya, bátyus 
(kedv.), bátyó 
(nép.) 

bátya, bácsi, 
bácsika (kedv.) 

néni, nénike 
nena, nénje 
(nép.) 

1. ujak, uja, 
ujkica, ujka, 
ujac (kedv.) 

1. stric, stri-
ka, štrikan, 
striko, strile 
(kedv. biz.) 

2. čika, čiča 

3. amidža 

1. tetka, tet-
kica, teta 
tetića, tetuša 
(biz. kedv.) 

ujko, ujo, uj-
kice (kedv.) 

strice, striko, 
strile 

čiko 

tetka, tetkice 
teto, tetiće 
(biz. kedv.) 

XV. szülők 
testvérének 
házastársa 
supružnik 
brata/sestre 
roditelja 

a) apa fivé-
rének fele-
sége/zena 
očevog brata 

1. nagynéni, 
nénike (kedv.) 
néni (biz.) 

2. ángy, ángyi 
(biz.), ángyó 
(nép.), gyán-
gyi (gyerm.), 
ángyika 
(kedv.), án-
gyomasszony 
(vál.), ángyó-
néni (nép.) 

nénike, néni 
(kedv. biz.) 

ángyi (biz.), 
ángyó (nép.), 
gyángyi (gyerm.) 
ángyika (kedv.), 
ángyomasszony 
(vál.) 

1. strina strino 

16 
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magyar szerbhorvát 
személyemlítés megszólítás személyemlítés megszólítás 

b) anya fi-
vérének fe-
lesége/zena 
maminog 
brata 

1. nagynéni, 
nénike (kedv.) 
néni (biz.) 

• 

nénike, néni 
(kedv. biz.) 

1. ujna, ujnica 
(kedv.) 

ujnice (kedv.) 

c) szülők 
nővérének 
férje/muzevi 
sestara 
roditelja 

1. nagybácsi, 
bácsi (biz.) 
bácsika 
(kedv.) 

2. sógor (táj.) 

bácsi (biz.), 
bácsika (kedv.) 

-

1. tetak, teca teco 

XVI. szülők 
testvérének 
gyermeke/ 
dete sestara/ 
brace rodi-
telja 

1. unokatestvér 

a) nemi meg-
különbözte-
tés nélkül/ 
bez rodova 

' ' f : ív"' 
-

b) szülők 
nővérének 
lánya/kci 
sestara ro-
ditelja 

1. unokahúg 

2. unokanéne 
(kissé nép. 
vagy vál.) 

húgom 

néni (ritk.) 

1. sestra od 
tetke 

2. teticna, te-
ticna (nép.) 
teticina 
(ritk.) 

sestro (ritk.) 

3. unokanővér 3. rodaka, 
rodica (nép.) 

rodako 

c) szülők 
nővérének 
fia/sin 
sestara ro-
ditelja 

1. unokaöcs 

2. unokabátya 

3. unokafivér 
(vál.) 

öcsém, öcsi 
(kedv, biz.) 
bátya, bátyám 
(kedv.) 

1. brat od 
tetke 

2. tetkic, tetic 
(vál.) 

3. rodak (ritk.) 

brate (ritk.) 

d) apa fi-
vérének 
lánya/kci 
ocevog brata 

1. unokahúg 

2. húgom, hú-
ga, hugám 
(nép.) 

hugám, húgom | 

1. sestra od 
strica 

2. stricicna, 
(nép.) 

sestro (ritk.) 

3. unokanéne 
(kissé nép. 
vagy vál.) 

néni (ritk.) 3. bratuceda, 
prvobratu-
ceda (ritk. 
nép.) 

4. unokanővér 4. rodica, ro-
daka (ritk.) 

17 
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1 magyar szerbhorvát 

személy említés megszólítás személyemlítés megszólítás 

1 5. kuzina (vál.) 
1 

e) apa fi- j 1. unokaöcs öcsém, öcsi 
(biz.) 

1. brat od brate 
vérének 

öcsém, öcsi 
(biz.) strica 

fia/sin 
ocevog brata 2. unokabátya bátya, bátyám 2. stricevic fia/sin 
ocevog brata 

3. unokafivér 
(vál.) 

3. bratuced 
prvobratuced 

4. öcs, kisöcs, öcsi, kisöcsém (nép.) 
öcsiké (kedv.) öcsikém (kedv.) 4. bratanac 

5. amidza (nép.) 

• " , , 
/ -

6. kuzen (vál.) 
f ) anya 1. unokahúg 1. sestra od sestro 
fivérének ujaka 
lánya/kei 2. húg, kishúg, húgom, hugocs- 2. ujcevicna, maminog 
brata húgocska kám, kishúgom ujakovicna maminog 
brata (kedv.) (kedv.) (ritk.) 

3. unokanéne néni (ritk.) 3. rodaka, ro- rodako (ritk.) 
(kissé nép dakinja, ro- t 
vagy vál.) dica (táj.) 

4. unokanővér 
g) anya fi- 1. unokaöcs 1. brat od ujaka brate 
vérének 
fia/sin 
majcinog 
brata 

2. öcs, kisöcs, öcsém, öcsikém 2. ujakovic vérének 
fia/sin 
majcinog 
brata 

öcsiké (kedv.) (kedv.) öcsi ujcevic (ritk.) 
vérének 
fia/sin 
majcinog 
brata 

öcsiké (kedv.) 
(biz.) 

ujcevic (ritk.) 

3. unokabátya bátya, bátyám 
(kedv.) 

3. rodak 

4. unokafivér 
(vál.) 

• 

XVII. uno- t 
katestvér • 

házastársa/ 
supruznik 
deteta brata/ 
sestre rodi-
telja 
a) unokahúg 1. sógor sógorom 1. sogor 
férje/muz 2. kissógor 
sestre (od (ritk. nép.) 
tetke, strica 

(ritk. nép.) 

ili ujaka) 

b) unokanő- 1. sógor sógorom 1. sogor 
vér férje/ 2. unokasógor 
muz sestre (ritk. nép.) 
(od tetke 

(ritk. nép.) 

strica ili \ 
ujaka — 
starija) 

i 

18 



A R O K O N S A G R A V O N A T K O Z Ó E L N E V E Z É S E K . . . 

magyar szerbhorvát 
személyemlítés magszólitás személyemlítés megszólítás 

c) unokafi-
vér felesége/ 
žena brata 
(od tetke, 
strica ili 
ujaka) 

1. sógornő 
2. ángy, ángyi, 

gyángyi 
(gyerm.) 

ángyi, gyángyi 
(gyerm.), ángyó 
(nép.) 

1. snaha, snaja 

• 

• 

XVIII. uno-
katestvér 
gyermeke/ 
dete sestre/ 
brata 

a) nemi 
megkülön-
böztetés 
nélkül/bez 
rodova 

1. másodfokú 
unokatestvér, 
másodunoka-
testvér, 
második 
unokatestvér 
(vál.) 

b) fiu/muško 

i 
/ 

1. kisunokaöcs 
2. ősunokaöcs 

(ritk. rég.) 
3. unokakisöcs 

(nép.) 
4. kisunokabáty 

(ritk. nép.) 
5. ősunokabáty 

(ritk.) 

kisunokaöcsém 1. sestrić sestriću (ritk.) 

6. második 
unokaöcs 

2. sinovac 
3. bratanac 

sinovče (ritk.) 

c) lány/  
žensko 

1. kisunokahúg 
(nép.) 

2. ősunokahúg 
(vál. rég.) 

3. ősunokanéne 
(vál. rég.) 

4. második uno-
kahúg (nép.) 

t 

1. sestričina 

2. sinovica 
3. bratanica 

sestričino 
(ritk.) 

XIX. utódok 
házastársa 
supružnici 
potomaka 
a) fiam 
menyasszo-
nya/nevesta 

1. mátka (nép.) 
kegyes mátka 
(nép. rég.), 
mátkalány 
(nép. rég.) 

1. nevesta, ne-
va (nép.) 

nevesto (ritk.) 

• 

19 



20 B U R U C K I EDIT 

magyar szerbhorvát 

személyemlítés megszólítás személyemlítés megszólítás 

sina „ . 
2. jegyes, je-

gyes mátka 
(vál. rég.) 

2. zarucnica 
3. verenica 
4. prosenica 

b) fiam 
felesége/ 
zena sina 

1. meny, me-
nyemasszony 
(nép.) meny-
asszony (nép. 
ritk.) 

2. új asszony 
(nép. vagy 
vál.) 

menyem (ritk.) 1. snaja, sna-
ha, snajka 
(kedv.) 

2. mlada 

snajo, snaho, 
snajko (kedv.) 

c) lányom 
vőlegénye/ 
mladozenja 
kcerke 

1. vőlegény 

2. jegyes úr 
(nép.), jegyes 
(nép.), h ím-
jegyes (nép.) 

3. mátka legény 
(nép. elav.) 

4. öröm ember, 
öröm legény 
(vál.) 

\ 
1. mladozenja 

2. verenik 

3. zarucnik 

4. srecnik 
(ritk.) 

mladozenjo 
(ritk.) 

lányom 
férje/kcerkin 
muz 

1. vő, vej, 
vejkó (nép.), 
vejemuram 
(vál.), kisvő 
(ritk. nép.) 

vejemuram (vál.) 

I 

1. zet zete 

2. fiam, fiam-
uram (ritk. 
(vál.) 

fiam sine 

e) unoka 
felesége/ 
zena unuka 

1. meny 

2. kissógorasz-
szony (nép.) 

1. snaja, sna-
ha, snajka 

snajo, snaho, 
snajko (kedv.) 

f ) unoka 
férje/unukin 
muz 

1. vő, vej, kisvő 
(vál.) kisvejkó 
(nép.), uno-
kavő (vál.) 
másodvő 
(ritk. rég.) 

1. zet zete 

XX. nagy-
szülők ol-
dalági ro-
konai/rodaci 
babe i dede 

1. nagybácsi 
bácsi (kedv.) 

2. bátya (nép.) 

bácsi, bácsika 
(kedv.) 
bátya (nép.) 

1. deda-strika deda 

a) nagyapa 
fivére/dedin 
brat 

• ••' ' 1 
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magyar szerbhorvát 
1 személyemlítés megszólítás személyemlítés megszólítás 

. b) nagyapa 
! fivérének 

felesége/ 
zena dedinog 
brata 

c) nagyanya 
fivcre/brat 
babe 

d) nagyanya 
fivérének 
felesége/zena 

1 babinog brata 

e) nagyszülő 
nővére/sestra 
babe ili dede 

f ) nagyszülő 
nővérének 
férje/muz 
babine ili 
dedine sestre 

XXI. házas-
társ/supruz-
nik 

a) házastár-
sak együtt / 
zajedno 

b) férj / 
suprug 

1. ángy, ángyó 
(nép.), ángyi 
(biz.), ángyi-
ka (kedv.), 
ángyónéni 
(nép.) 

1. nagybácsi 
bácsi (biz.) 

2. bátya (nép.) 

1. ángy, ángyó 
(nép.), ángyi 
(biz.), án-
gyika (kedv.), 
ángyomasz-
szony (nép.) 

1. nagynéni, 
néni (biz.), 
nénike (kedv.), 
nénje (nép.) 

1. nagybácsi, 
bácsi (biz.), 
bácsika 
(kedv.) 

ángyó (nép.), 
ángyi (biz.), 
ángyika (kedv.) 

I 

bácsi (biz.), 
bácsika (kedv.) 

bátya (nép.) 

ángyó (nép.), 
ángyi (biz.), 
ángyika (kedv.), 
ángyomasszony 
(ritk.) 

néni (biz.), 
nénike (kedv.), 
nénje (nép.) 

bácsi (biz.), 
bácsika (kedv.) 

1. baba-strina 

1. deda-ujka 

1. baba-ujna 

1. baba-tetka 

1. deda-teca 
deda-tetak 

1. házastársak 
(vál.), háza-
sok, házasfe-
lek (hiv.), 
házaspár 

2. hitvesek 
(vál.), hitesek 
(nép. elav.), 
hitestársak 
(vál.), hitves-
társak (vál.) 

3. pár 
4. élettárs (vál.), 

életem párja 
(vál. ritk.) 

1. férj 
2. ember (nép.) 
3. úr (nép.), 

uram, uracs-
kám (kedv.), 
férjemuram 
(nép.) 

uram (ritk.), 
uracskám (kedv.) 

1. bracni par, 
bracni dru-
govi 

2. supruznici 

3. par 
4. zivotni sa-

putnici 

1. suprug 
2. cövek (nép.) 
3. muz, muzic 

(kedv.) 

baba 

deda 

baba 

baba 

deda 

muzicu (kedv.) 

21 
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magyar szerbhorvát 

személyemlítés megszólítás személyemlítés ! megszólítás 

c) feleség 
supruga 

4. házasember, 
házasúr (rég. 
vál.) 

5. házastárs 
6. hitvestárs, 

hitestárs (vál.) 
7. gazda (nép.) 

8. apa. apu, a -
puka, apjok, 
apus (kedv.), 
atyus, papa, 
tata (kedv.), 
apjukom 
(nép.) 

9. öreg, öregem 
(vulg, vagy 
biz.) 

10. hé, héka, 
hékám (nép.) 

11. fater (argo) 
1. asszony, asz-

szonytárs 
I (tréf), asz-

szonyházas 
(ritk. rég.), 
társomasszony 

• (elav.), asz-
j szony pajtás 

(elav.) 

2. feleség, fele-
ségecske 
(kedv.) 

gazdaasszony 
gazdámasz-
szony (nép.) 

4. házastárs, 
házas tár-
sacska (kedv.) 

5. hitves, hit-
vesasszony, 
hites, hitves 
feleség (elav.) 

hitvesem (ritk.) 

apu, apukám, 
(kedv.), apus, 
atyus, papa, 
táta (kedv.), 
apjukom (nép.) 

öregem (biz.) 

fater (argo) 
asszony (ritk. 

• nép.) 

hitves, hites 
(elav.) 

4. supruznik 
5. bracni drug 

6. gospodar, 
domacin 
(nép.) 

7. tata, tatica 
(kedv.) 

S. stari, maton 
(vulg. vagy 
biz.) 

9. cale (argo) 
1. zena, zenica 

(kedv.) 

2. supruga 
(vál.), sup-
rugica 
(kedv.),sup-
ruznica 
(ritk.) 

3. gospodarica 
(nép.), gos-
poda (elav.). 
gazdarica 
(elav.) 

4. bracna dru-
garica (hiv.) 

5. drugarica 

gospodaru, do-
macine (nép.) 

tata, tatice 
(kedv.) 

stari, matori 
(vulg. vagy biz.) 

cale (argo) 
zeno (nép.), 
zenice (kedv.) 
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magyar szerbhorvát 
személyemlítés megszólítás személyemlítés megszólítás 

6. pár, párom párom 6. par 
7. cselédem, 7. ljuba (nép.) ljubo (ritk.) 

szolgám (nép.) cselédem, szol-
gám (nép.) 

ljubo (ritk.) 

8. jobb fél, 8. lepsa polo-
szebb fél, vina, slabija 

polovina V gyöngébb fél, 
vina, slabija 
polovina 

másik fél (tréf.) 
(tréf.) 

9. oldalborda, 
oldalcsont 
(tréf.) 

10. anya, any-
juk (nép.), 

anya, anyjuk 
(nép.), anyu-

8. mama, ma- mama, mamice, 
kevo (durv.) 

10. anya, any-
juk (nép.), 

anya, anyjuk 
(nép.), anyu- mica, keva 

mama, mamice, 
kevo (durv.) 

anyukám, kám (tréf.), (durv.) 
anyja (nép.), anyuka, anyja 
anyuka, anyu, (nép.), anyu, 
mama, ma-
mus (kedv.), 

mama, mamus, mama, ma-
mus (kedv.), muter 
muter, any-
jukom (nép.) 
muter, any-
jukom (nép.) 

11. házikereszt 
> (tréf.) • 

. / 12. galambom galambom 9. golubica golubice, las-
(kedv.) (kedv.) lastavica tavice veverice 
tubicám tubicám (nép.) veverica (tréf.) 

, (nép.) 
tubicám (nép.) 

(tréf.) 
(tréf.) 

XXII . a há- 1. após 1. tast 
zastárs 
szülei/ 2. ipa (nép.) 2. punac 
tazbina 3. apa, apámu- apa, apámuram 3. tata ' 3. apa, apámu- apa, apámuram 3. tata ' tata 
a) a feleség ram (nép. (nép. elav.), 
apja/zenin elav.), atyus atyus (vál.), 
otac 

) 

(vál.), ked-
vesapa (nép.), 
apó 

kedvesapám 
(nép.), apó 

b) a feleség 1. anyós 1. tasta 
anyja/zenina 

2. napa (nép. napám, napadom majka 2. napa (nép. napám, napadom 2. punica majka 
elav.), napa- (nép. ritk.) 
dom (nép.) 

* 

3. mama, majka 3. anya, édes-
anyámasszony 

anyám, édesa-
* 

3. mama, majka mama, majko 3. anya, édes-
anyámasszony anyámasszony 

* 

3. mama, majka 

(nép.), mama, 
nyanya (nép.), 

(nép.), mama, (nép.), mama, 
nyanya (nép.), nyanya (nép*), 
kedvesanya kedvesanya 
(nép.), anyu- (nép.), anyukám 
kám (kedv.), (kedv.), szüle 'V • 
szüle (nép.) 

-
(nép.) 

23 



24 B U R U C K I E D I T 

magyar szerbhorvát 

személyemlítés megszólítás személyemlítés megszólítás 

c) a férj 
apja/tnu-
zev otac 

1. após 

2. ipa (nép.) 

1. svekar 

3. apa, apámu-
ram (nép. el-
av.), atyus 
(vál.), ked-
vesapa (nép.), 
apó 

apa, apámuram 
(nép. elav.), 
atyus (vál.), 
kedvesapa (nép.), 
apó 

2. tata tata 

d) a férj 
anya/mu-
zeva majka 

1. anyós 

2. napa (nép.), 
napadom 
(nép.) 

napám, napadom 
(nép. ritk.) 
anyám, édes-

1. svekrva 

3. anya, édes-
anyámasszony 
(nép.), mama 
kedvesanya 
(nép.), anyu-
ka (kedv.), 
szüle (nép.) 

anyámasszony 
(nép.), mama, 
kedvesanya 
(nép.), anyu-
kám (kedv.), 
szüle (nép.) 

2. mama mama 

XXII I . a há-
zastárs 
testvére/ 
brat ili sestra 
supruznika 

1. sógornő, 
sógornéni 
(nép.), sógor-
asszony (vál.) 

2. meny, me-
nyem (ritk.) 

sógorasszony 
(nép.) 

1. zaova 

a) a férj 
nővére/ 
muzevljeva 
sestra 

3. ángy, ángyó 
(nép.), án-
gyomasszony 
(nép), ángyi-
ka (kedv.) 

4. néne, néni 
(biz.), nén-
je (nép.) 

5. asszonyom 
(vál.), öreb-
bik asszo-
nyom, kiseb-
bik asszonyom 
(nép. elav.) 

6. zeszter (nép.) 

ángyó (nép.), 
ángyomasszony 
(nép.), ángyika 
(kedv.) 

néne (vál.), 
néni (biz.), 
nénje (nép.) 
asszonyom (ritk.) 

b) a férj 
bátyja/ 
stariji brat 

1. sógor 

2. sűbátya (nép.) 

sógor 1. dever 

muza 3. bátya, bátyám-
uram (nép.), 
bácsi (biz.) 

bátya, bátyám-
uram (nép.), 
bácsi (biz.) 
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magyar szerbhorvát 
személyemlítés megszólítás személyemlítés megszólítás 

\ 

/ 

4. örebbik uram 
öregebb uram, 
öregebbik 
uram (nép.) 

\ 

/ 
5. nagyuram 

(vál.) 
nagyuram (ritk.) -

c) a férj 
öccse/mu-
zevljev 
mladi brat 

1. kissógor 

2. sűöcs (nép.) 

3. kisuram, ki-
sebbik uram, 

' fiatalabbik 
uram (nép.) 

sógorka (kedv.) 1. dever 

d) a fele-
ség nővére/ 
zenina sestra 

1. sógornő, só-
gornéni (nép.), 
sógorasszony, 
lössógorasz-
szony (nép.) 

sógorasszony, 
kissógorasszony 
(nép.) 

1. sogorica • 

• 

2. ángy, ángyó 
(nép.), ángyi 
(biz.), ángyi-
ka (kedv.) 

ángy, ángyó 
(nép.), ángyi 
(biz.), ángyika 
(kedv.) 

2. svastika, 
svast, svaca 
(kedv.) 

svaco (kedv.) 

e) a feleség 
fivére/zenin 
brat 

1. sógor 

2. bácsi, bátya 

sógor 

bácsi, bátya 

1. sogor 

2. surak, sura, 
surjak 

sogore (ritk.) 

surak, suro 
(kedv.) 

XXIV. a há-
zastárs 
testvérének 
házastársa/ 
supruznik 
brata ili 
sestre sup-
ruznika 

1. sógor, sógor-
bácsi, test-
vérsógor 
(nép.) 

/ 

sógor 1. zet zete 

a) a férj 
nővérének 
férje/suprug 
muzevljeve 
sestre 

b) a férj f i-
vérének fe-
lesége/zena 
muzevljevog 
brata 

1. sógorasszony 
(kissé nép. 
rég.), sógor-
néni, sógorné 
(nép.), sógor-
nő 

sógorasszony 
(nép.), sógor-
néni (nép.), 
sógorné (nép.) 

• 

1. jetrva 

• 

jetrvo (ritk.) 

• 
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26 B U R U C K I EDIT 

magyar I szerbhorvát 
személyemlítés megszólítás személyemlítés megszólítás 

c) a feleség 
nővérének 
férje/muz 
zenine 
sestre 

d) a feleség 
fivérének 
felesége/ 
zena zeninog 
brata 

2. ángy, ángyi 
(biz.), án-
gyika (kedv.), 
ángyomasz-
szony (nép.), 
öreg ángy 
(nép.) 

3. menyecske-
társ (elav.) 

4. néni, nénje 
(nép.) 

5. asszonyom, 
örebbik asz-
szonyom, ki-
sebbik asszo-
nyom 

6. meny, me-
nyemasszony 
(nép.) 

1. sógor 
1 2. kissógor 

(nép.) 

3. testvérsógor 
(nép.) 

1. sógornő 

XXV. a há-
zastárs 
testvérének 
gyermeke/ 
dete brata 
ili sestre 
supruznika 

a) a feleség 
nővérének 
fia/sin 
zenine sestre 

b) a feleség 
nővérének 
lánya/kei 
zenine sestre 

ángyi (biz.), 
ángyika (kedv.) 
ángyomasszony 
(nép.) 

\ 

nem, nenje 
(nép.) 

asszonyom (vál.) 

menyemasszony 
(nép.) 

sógor 

kissógor (nép.) 

testvérsógor 
(nép.) 

sógornő (ritk.) 

1. sógor 

2. sógornő fia 

3. unokaöcs, 
öcsi 

4. bátyi (nép.) 

1. unokahúg, 
kishúg (nép.) 

2. sógornő 
lánya 

I 
sógor (ritk.) 

unokaöcsém, ö-
csi 

bátyi (nép.) 

kishúgom (nép.) 

2. deverka 

1. svastic, 
svasticic, 
svasticin 

2. pasance 

1. svasticina 
svasticna 

2. pasance, 
pasanica 

1. sogor 

2. pasenog, pa-
sanac 

3. svojak, svak 

1. sogorica 

2. surakinja, 
surjakinja, 
surnjaja 

sogorice (ritk.) 
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j magyar szerbhorvát 
személyemlítés megszólítás személyemlítés megszólítás 

c) a feleség 
fivérének 

; fia/sin 
zeninog brata 

| 

1. unokaöcs, 
kisöcs 

2. sógor fia 
3. sógor, kis-

sógor (nép.) 

kisöcsém 

sógor, kissógor 
(nép.) 

1. suricic 

2. pasance 

l 

: d) a feleség 
j fivérének 
; lánya/kei 

zeninog brata 

1. unokahúg, 
kishúg (nép.) 

2. sógor lánya 

kishúgom (nép.) 1. suricna 

2. pasanica 
pasance 

-

e) a férj 
nővérének 
fia/sin 
muzevljeve 
sestre 

1. unokaöcs, 
kisöcs 

2. sógornő fia 

kisöcs 1. zaovic, zao-
vicic • 

i f ) a férj 
nővérének 
lánya/kei 
muzevljeve 
sestre 

1. unokahúg, 
kishúg 

2. sógornő lá-
nya 

kishúgom 1. zaovicina, 
zaovicna 

g) a férj 
j fivérének 

fia/sin 
! muzevljevog 

brata 

1. unokaöcs, 
kisöcs, öcs 

2. sógor fia 
3. sógor, kis-

sógor (nép.) 

kisöcsém, öcsém 

sógor, kissógor 
(nép.) 

1. jetrvic 

2. pasance 

: 

gy) a férj 
fivérének ' 
lánya/kei 

: muzevljevog 
brata 

1 " ' 

1. unokahúg, 
kishúg 

2. sógor lánya 

kishúgom 1. jetrvicna 

2. devericna 
3. pasanica, 

pasance 

i XXVI. há-
I zastárs 

unokatest-
! vérének 

házastársa/ 
supruznik 
supruzniko-
vog brata 
ili sestre (od 
tetke itd.) 

1. sógornő, 
sógorasszony 
(nép.) 

2. ángy, ángyó 
(nép.), ángyi 
(biz.), ángyi-
ka (ked v.) 

sógorasszony 
(nép.) 

ángyó (nép.), 
ángyi (biz.), 
ángyika (kedv.) 

1. jetrva jetrvo (ritk.) 

i a) férj uno-
kafivérének 
felesége/zena 

; muzevljevog 
brata (od 
tetke itd.) 

\ 
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magyar szerbhorvát 
személyemlítés megszólítás személyemlítés j megszólítás 

b) a férj 
unokanővé-

I rének férje/ 
muz muzev-
ljeve sestre 
(od tetke itd.) 

1. sógor sógorom (ritk.) 1. zet 

' I 

zete 

c) a feleség 
unokafivé-
rének fe-
lesége/zena 
zeninog 
brata (od 
tetke itd.) 

1. sógornő, 
sógorasszony 
(nép.) 

sógorasszony 
(nép.) 

1. surakinja, 
surnjaja, 
surjakinja 

2. svastika 

surnjajo (ritk.) 

svastiko (ritk.) 
svajo (kedv.) 

d) a feleség 
unokanővé-
rének férje/ 
muz zenine 
sestre (od 
tetke itd.) 

1. sógor sógorom, sógor 
(ritk.) 

1. sogor 

2. pasenog, 
pasanac 

3. svojak, svak 

Sogore (ritkO 

XXVII. az 
após/anyós 
testvére/brat 

| ili sestra 
supruzniko-
vih roditelja 

1. sógor 
2. bátya, 

nagybátya 

sógor 
bátya 

• 

1. sogor sogore (ritk.) 

a) az após/ 
anyós fivére/ 
brat sup-
ruznikovih 
roditelja 

b) az após / 
anyós nővére/ 
sestra sup-
ruznikovih 

! roditelja 

1. nagynéni, 
néni (biz.), 
nénje (nép.), 
nénike (kedv.) 

néni (biz.), 
nénje (nép.), 
nénike (kedv.) 

V 

XXVIII . az 
após, anyós 
testvérének 
gyermeke/ 
dete brata 
ili sestre sup-
ruznikovih 
roditelja 

1. unokaöcs, 
öcs 

2. sógor 

• / 

öcsém (biz.) 

sógor, sógorom 

1 a) az após, 
anyós test-
vérének fia / 
sin brata 

] ili sestre sup-
ruznikovih 
roditelja i 

28 
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» 

magyar szerbhorvát 
személyemlítés megszólítás személyemlítés megszólítás 

b~) az após / 
anyós test-
vérének 
lánya/kei 
brata ili 
sestre ro-
ditelja 

1. unokahúg 
2. sógornő 

húgom 
. . . néni 

V 

i XXIX. gyer-
1 mekem há-

zastársának 
i szülei/rodi-
j telj i deteto-
1 vog supruž-

nika 
a) gyerme-
kem házas-
társának apja / 

'otac dete-
j tovog sup-

ružnika 
b) gyerme-
kem házas-
társának 
anyja/majka 
detetovog 
supružnika 

1 nász, ná-
szom, nászu-
ram (nép.) 

1. nászasszony 
nászasszo-
nyom 

• 

Jnászom, nászu-
ram (nép.) 

* 

i 

nászasszony, 
nászasszonyom 

1 prijatelj 

1. prija 

prijatelju 

prijo 

XXX. mos-
tohasági ro-
konság/ma-
éuhinski 
odnosi 

a) mosto-
haapa/očuh 

b) mostoha-
anya/maceha 

c) mosto-
hatestvér/ — 

1. mostohaapa 
2. félatyá (el-

av.), félapa 
(vál.) 

3. apa 
4. kedvesapa 

(ritk.) 
5. mostohaszülő 
1. mostohaanya 
2. anya 

3. kedvesanya 
(ritk.) 

1. mostohatest-
vér, mostoha-
fivér, mosto-
hanővér, 
mostoha-
öcsém 

2. féltestvér 

apa, apám 
kedvesapám 
(ritk.) 

anya, anyám 

kedvesanyám 
(ritk.) 

1. čuh 

1. maćeha, 
maćuha, 
maćija, mača 

2. pomajka 

1. polubrat, 
polusestra 

29 



30 B U R U C K I E D I T 

magyar szerbhorvát 

személyemlítés megszólítás személyemlítés 1 megszólítás 

d) mostoha-
gyermek/ — 
pastorce 

1. mostoha-
gyermek 
mostohagye-
rek 

2. mostohafiú, 
mostohalány 

1. pastorak, 
pastorce, 
pastorka, 
pastorcic, 
pastorcica 

2. dovotkinja, 
dovodac, do-
voce 

XXXI. neve-
lőszülök/ 
staratelji 

1. lelki apa 
(elav.) 

1 
1. skrbnik 

a) nevelőapa/ 
staratelj 

2. tútor (ideg.) 

3. fogadott apa, 
örökbe foga-
dott apa 
(elav.) 

4. nevelőapa 

5. örökből tar-
tott apa (nép.) 

6. gyám, gyám-
apa, gyám-
atya (elav.) 

2. tutor 

3. staratelj 

4. poocim 

-

• 

b) nevelő-
anya/pomajka 

1. lelki anya 
(elav.) 

2. fogadott a-
nya, örökből 
tartott anya 
(nép.) 

3. nevelőanya 

« 

1. pomajka 

XXXII . ne-
velt gyer-
mek/sticenik 

1. lelki gyermek 
(elav.) 

2. fogadott 
gyermek 

1 
1. sticenik, 

sticenica 

2. posinak, po-
sinjen, pod-
svojen, pod-
svojce, pod-
svojkinja, 
podsvojenica, 
pocerka, 
posvojenik 

3. nevelt gyer-
mek 

3. usinjen, u-
sinjenik, 
usvojemk, 
usvojenica 

F _ 
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magyar szerbhorvát 
személyemlítés megszólítás személyemlítés megszólítás 

XXXIII . fo-
gadott 
test vér/po-
bratim, po-
sestrima 

1. fogadott 
testvér 

1. pobratim, 
posestrima, 
pobra 

2. polubrat, 
polusestra 

pobratime, 
pobro 

T 

XXXIV. ke-
resztszülők/ 
krsteni kum 

1. keresztapa, 
keresztanya 

keresztapám, 
keresztanyám 

1. krsteni kum, 
kuma 

kume, kumo 

•'i 1 
• 

XXXV. ke-
resztgyermek/ 
kumce 

1. keresztgyer-
mek r 

2. keresztfiú, 
keresztlány 

fiam, lányom 

\ 

1. kumce 

2. kumic, ku-
mica 

• 

kumce 

XXXVI. gye-
rekem ke-
resztszülei/ 
detetovi 
kumovi 

1. koma, koma-
asszony, ko-
mám, komám-
asszony, 
komámuram, 
keresztkoma, 
keresztkoma-
asszony (nép.) 

komám, komasz-
szony, komám-
asszony, ke-
resztkoma (ritk.) 

1. kumovi, 
kum, kuma, 
kumasin, 
kumak, ku-
mica 

kume, kumo, 
kuiríasine, 
kumice 

XXXVII. 
be'rmaszülők 
/krizmeni 
kum 

, 1. bérmaszülők, 
bérmaapa, 
bérmaanya 

bérmaapám, 
bérmaanyám 
(ritk.) 

1. krizmeni 
kum/kuma 

kume, kumo 

XXXVIII . 
házassági-
tanúk/ku-
movi 

1. násznagy, 
nászasszony, 
násznagyné 
(nép.) 

nászasszony, 
nászasszonyom 
násznagyné 
(nép.) 

1. vencani kum kume, kumo 

XXXIX. ár-
va/nahoce 

1. árva, árva-
fiú, árvalány 
félárva 1 

1. nahoce 

2. siroce, si-
rotan, sirota, 
sirak, siro-
fiici, sirocad 

XL. özvegy 1. özvegy, öz-
vegyember, 
özvegyasz-
szony (ritk.) 

1. udovac, 
udovica 
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B U R U C K I EDIT 

• magyar szerbhorvát 
személyemlítés megszólítás személyemlítés megszólítás 

XLI, há- 1. fattyú (pe- 1. kopile, ko-
zasságon jor.) pilan, kopi-
kívül szü- lica (pejor.) 
letett gyer- 2. poronty 
mek/van- (nép. biz. 
bracno dete vagy pejor.) 

3. szerelem- 2. dete ljubavi 
gyermek vagy í (ritk.) 
gyerek (szépí- ! i 
tő) 

V 4. természetes 
gyermek 

-

5. törvénytelen 3. nezakonito 
gyermek dete (hiv.) j 
(hiv.) 

6. bitang (nép.) i 

7. zabigyerek • 

(nép. gúny.) 

XLII . rokon/ 1. atyafi (nép.) , 1. rodaci 
rodak atyafiság 

(nép. vagy 
tréf.) 

2. enyéim, ti- 2. moji, tvoji, 
eid, övéi . . . njegovi . . . 

3. hozzátartozó 3. najblizi 

4. retyerutya 
(biz. gúny.) 

5. pereputty 
(biz. gúny.) 

6. vérrokon 4. krvni srod-
nici (hiv.) 

7. névrokon 5. imenjak 

8. drusza 

EGYENES ÁGI ROKONSÁG 

Az Ego a fölmenő és lemenő ág között foglal helyet (az elődök és az 
utódok között). Az egyenes ági rokonságnál nemzedékek szerinti megkü-
lönböztetésről van szó. 
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1. Fölmenő ág 

Elsőfokú elődök a szülők (roditelji). A magyar nyelvben és úgyszintén 
a szerbhorvátban is megvan ez az egyedítő megnevezés. Ezenkívül egykor 
a magyar nyelvben (és ez ma is megvan néhány nyelvjárásban) a szüle alakot 
is használták. Szűkebb körökben gyakori még a bizalmas hangulatú öregek 
(stari) alak is. 

Az apa megnevezésére a magyar nyelvben kilencet, a szerbhorvátban 
pedig hat szinonimát találtam. A legelterjedtebb az apa, amely az ómágyar 
kor előtti és néhány nyelvjárásban még használatos atya szavunkból fejlő-
dött ki. A táblázatból kitűnik, hogy a nyelvjárástól, szituációtól (biz., hiv., 
kedv.) függően több változata is van. A szerbhorvát nyelvben az atyának 
a caca, esetleg a babo felel meg (a nyelvjárástól függően). Az első már elavult, 
választékos, ma már inkább népies hangulata van. A szerbhorvát nyelvben 
a legelterjedtebb a tata megnevezés, és ennek a többihez viszonyítva meg-
lepő számú változata. A magyarban is megvan ez az alak, sőt mind gyakrabban 
alkalmazzuk. Az édesapám — erről feltételezhető, hogy az édesatya ana-
lógiájára jött létre — mind ritkábban fordul elő, ennek felel meg a szerb-
horvátban az otac megnevezés. 

A papa vagy szülőapa már elavulóban van, választékos, vagy pedig 
népies hangulatú. Az öreg (stari) mindkét nyelvben bizalmasságot fejez ki. 
A fater idegen eredetű szó, de a diáknyelvben gyakori, a köznyelvben durva 
megszólításnak számít. A szerbhorvátban ugyanennek a cale felel meg. 

Az anya megnevezésénél szinte ugyanaz a helyzet. A legelterjedtebb 
szavunk az anya, ennek a szerbhorvátban a kissé választékos mater, mati 
felel meg. Gyakorisági szempontból ezek után a magyarban a mama követ-
kezik, a szerbhorvátban pedig első helyen áll. 

Az édes előtagú összetett szerkezet itt is megtalálható, akár az apa sze-
mélyemlítésénél, sőt magában is előfordul némely nyelvjárásban. Az édes-
anyával a szerbhorvátban egyenrangú a majka. 

, A magyarban ritkábban használjuk az öreg terminust az anya megneve-
zésére, ennek ellenére a szerbhorvátban a stara már gyakrabban előfordul, 
sőt emellett még a matora elnevezés is használatos, de ennek már durva 
hangulata van. 

Másodfokú elődök & nagy szülők. Itt ki kell emelni, hogy a szerbhorvátban 
ilyen egyedítő megnevezés nincs, ha mindkét nagyszülőről beszélünk, akkor 
külön-külön említjük őket. 

A magyar nyelvben a legelterjedtebb a nagyapa/nagyanya megnevezés, 
ennek a szerbhorvát nyelvben a baba/deda felel meg. A magyar nyelvjárá-
sokban használatos még az öregapa/öreganya és változatai, ezeket szerb-
horvátra a kissé durva hangulatú starac/stara, illetve matori/matora kifeje-
zésekkel fordíthatjuk. Ezenkívül előfordul még az ótata/ómama, a szerbhorvát 
nyelvben pedig a cica és a bakuta (kissé durv. vagy biz.). A magyarban a 
nagyapa .megjelölésére van még néhány nyelvjárásos, vagy elavulóban levő 
kifejezés, mint az apó, édeszlém, máskapó. 

A nagyanyára sokkal több megnevezés van használatban, pl. a nyanya, 
amely a gyermeknyelvből szivárgott át a köznyelvbe. Hallani lehet még a 
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mama, mamus típusú megnevezéseket, ezeknek a szerbhorvátban a majka 
felel meg. Meg kell említeni még a szüle szavunkat, amelyet szintén csak 
a nyelvjárásokban találunk meg, és általában idősebb nőkre is vonatkoztat-
hatunk. 

Az anyó, illetve édesanyó is használatos a nagymama kategóriájának 
megjelölésére, mint a szerbhorvátban a nana, nona kifejezések. A nyelvjárá-
sokban még élő édeszlém a nagyanyára is vonatkozik, úgyszintén a máskanyó. 
Személyemlítésformaként használták a már elavult öregcseléd szóösszetételt is. 

A fölmenő ág harmadik fokától a kifejezések, illetve a szinonimák egyre 
ritkulnak mindkét nyelvben. Magyar adatközlőim a dédszülőket négyfélekép-
pen nevezik: 

dédapa vagy dédnagyapa/dédanya vagy dédnagyanya 
dédős/dédi 
ősapa/ősanya 
másik apa/másik anya 
A szerbhorvátban csak egy pár létezik: pradeda/prababa. Tehát a pra-

prefixum és a felmenő ág második fokának összetétele. 
A negyedik fokú elődök a szépszülők. Itt már csak két-két kifejezéspár 

fordul elő: 
szépapám/szépanyám 
cukundeda/cukunbaba 
Az ötödik fokú elődök az ükszülők. Elvárásom ellenére a magyarban 

meglepően sok (négy) párt találtam ezeknek a távoli ősöknek a kifejezésére: 
ükapa/ükanya 
szépapa/szépanya 
ősapa/ősanya 
dédükapa/dédükanya 
Meg kell azonban jegyezni, hogy a magyar köznyelvben csak az első 

kifejezéspár van használatban a többi a nyelvjárásokban fordul elő. A szerb-
horvát adatközlőimtől csak egy megnevezéspárt hallottam: pracukundeda/ 
pracukunbaba. 

Ez is nagyon ritkán fordul elő, az ilyen távoli rokonokat egyszerűen 
ősöknek nevezik: predak, vagy pedig körülírással határozzák meg: 

otac mog cukundede vagy 
deda mog pradede. 
Amint említettem, a szerbhorvát nyelvben már a felmenő ág második 

fokán hiányzik egy átfogó, mindkét nem kifejezésére használatos kifejezés, 
a magyar nagyszülők, dédszülők, szépszülők, ükszülők megfelelője. A szerb-
horvátban nem mondhatjuk azt, hogy moji preroditelji a prababa/pradeda 
helyett, vagy moji cukunroditelji a cukundeda/cukunbaba helyett. Ha pél-
dául a nagyszülőket akarják megnevezni, akkor külön-külön említik mind-
kettőt: baba i deda. 

Megfigyelhetjük, hogy a nemzedékek szerinti megkülönböztetés a fel-
menő ágon egy alapszóból és egy jelzős összetételből jön létre. A magyarban 
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alapszóként az anyám/apám kifejezéspár jelentkezik (habár előfordulhat ilyen 
funkcióban a nagyapám/nagyanyára másodfokú előd is). A szerbhorvátban 
az alapszó mindig a második fokú előd, nevezetesen a baba/deda. A jelzők 
a magyarban a következők: nagy- (a másodfokú elődre vonatkozik), déd-
(harmadfokú előd), szép- (negyedfokú előd), és ük- (ötödfokú előd); a szerb-
horvátban pedig ezt a funkciót a pra- és a cukun- prefixum tölti be (harmadik 
és negyedik fokú előd jelölésére). 

A megszólító terminusok itt nagyrészt ugyanazok mint a személyem-
lítési formák. Megfigyeltem azonban, hogy a negyedik és ötödik fokú elődök 
megszólítási formáit nem használják. Ez azért van, mert nem akadtam olyan 
adatközlőre, kinek éltek volna ilyen elődei, tehát nem is szólíthatta őket. 

2. Lemenő ág 

A lemenő ág (amely az utódokat jelöli) sok mindenben megegyezik a 
felmenővel. Érdekes megemlíteni, hogy a gyermek mint utód megnevezésére 
a magyarban kilenc szinonimát gyűjtöttem, míg a szerbhorvátban csak kettő 
fordul elő. 

A gyermek vagy gyerek kifejezésnek a dete felel meg, míg az utód szónak 
a potomak. A magzat irodalmi szövegekben szokott előfordulni, rövidebb 
változata a mag vagy írmag pedig már elavult, választékos, de a nyelvjárá-
sokban még él. Úgyszintén az ivadék, a maradék, nemzet, család, sarjadék, 
származék is. 

A gyermek nemi megkülönböztetés nélküli megnevezésére a szinonimák 
száma mindkét nyelvben megegyezik. Ide soroltam a különböző fejlődési 
stádiumban levő gyermekek megnevezését, az újszülöttől a kamaszkorig. 
Minden korra vonatkozik a gyermek/dete és a már ritkán előforduló magzat/ 
cedo kifejezések. A kisbabának a szerbhorvátban a beba felel meg, de van 
még néhány szinonimája, melyeket szintén ide kell sorolni, mint a sisance, 
dojence, odojce, povojce. Az utóbbi szerbhorvát megnevezést a pólyás mel-
léknév is helyettesítheti a magyarban. Néhány tréfás megnevezést is följe-
gyeztem, mint a: klapec, rajkó, vagy a szerbben a svrca, pticad, sitnez, zgepce 
stb. A poronty szavunknak bizalmas vagy pejoratív jelentése van, mint a 
szerbhorvátban a derannak. 

Az elsőszülött gyermeket is mindkét nyelv megkülönbözteti, ugyanígy 
azt is, ha a családban csak egy gyermek van, vagy ha ikrek születnek (egyke/ 
jedince, ikrek/blizanci). 

A fiúutód megnevezésére a szerbhorvátban sokkal több szinonima áll 
rendekezésünkre mint a magyarban. A fúnak a sin felel meg, a gyereknek, 
ahogy a nyelvjárásokban nevezik a fiúutódot, a decak. Az említett két szóból 
jött létre a fiúgyermek szóösszetétel a magyarban, ezt szerbhorvátra a mus-
karcic kifejezéssel tudnánk visszaadni. A kamasz megfelelője a deran, klipan, 
vagy siparac. Ezenkívül létezik még a klinac, balavac kissé pejoratív hangulatú 
megnevezés. A frkun már elavult szó, és csak nyelvjárásokban él még. 

A lányutód megnevezésére már kisebb a lehetőség. A magyar nyelvben 
a leggyakoribb a lány és nyelvjárási formái, valamint a kislány, gyermek 
megnevezések. A szerbhorvátban ezeknek a kei, devojcica és dete felel meg, 
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valamint a fiúutódoknál felsorolt alakok analógiájára talákoztam a klinka, 
frkunica és siparica formákkal. Felfigyeltem arra, hogy a szerbhorvátban 
igen gyakori a lánygyermek megszólítására a sine személyfelhívásforma, 
személyemlítésformaként nem fordul elő. 

A második fokú utód az unoka. A magyar nyelvben itt már nincs nembeli 
megkülönböztetés, mint a felmenő ágon és a lemenő ág első fokán. Olyan 
általános kifejezés ez, mint a szüleim, és arra utal, hogy már kevésbé fontos 
az utód neme. Az unoka különben szláv eredetű szó, csakhogy a szerbhorvátban 
megőrizte a nemek szerinti megkülönböztetést, mert van egy semleges nemű 
unuce és ezen kívül az unuk-unuka kifejezéspár. A magyarban, ha fontos 
az unoka nemének kiemelése, ezt szóösszetétellel tesszük: unokafi/unokalány 
(ez azonban ma már kissé választékos és csak nyelvjárásokban fordul elő). 

' Ugyanez az eset a harmadik, negyedik és ötödik fokú utódok megne-
vezésével is: 

I II . fok: dédunoka, vagy második unoka, praunuce, praunuk/ 
praunuka 

IV. fok: szép unoka, vagy harmadunoka cükununuce, cukununuk, 
cukununuka 

V. fok: ükunoka, vagy negyedunoka pracukununuce, pracukun-
unuk /pracukununuka. 

Ha megfigyeljük, megállapíthatjuk, hogy az alapszó a lemenő ágban 
nem az első fokú utód (sin, kei; fiam, lányom), mint a felmenő ág esetében, 
hanem a második fokú utód: unoka/unuce. 

A lemenő ágban található három, illetve két prefixum jelentése szonos 
mint a felmenő ágban, azzal, hogy itt a magyar másodfokú nagy jelző nem 
fordul elő. A déd-/pra- előképző tehát továbbra is harmadik fokú, a szép-/ 
cukun- negyedik fokú, az ük-/pracukun- pedig ötödik fokú utódot jelent. 
Ezek reális használati lehetősége igen csekély, talán ez az oka annak, hogy a 
szerbhorvátban az ötödik fokú előd és utód megnevezésére használatos 
kifejezéseket sokan nem ismerik. 

Megszólításkor az elődök az utódokat keresztnevükön szólítják. Kivétel 
talán csak az elsőfokú utód személyfelhívási formája, amely így is hangozhat: 
fiam-lányom, sine/kceri. 

Észrevehetjük, hogy akár a felmenő, akár a lemenő ágról van szó, a 
rendszer szélei felé közeledve a terminusok ritkulnak, a szinonimák gyéreb-
bek, és használatuk sem mindig világos. 

OLDALÁGI ROKONSÁG 

Az EGO-val egy generációs szinten levő rokonok a testvérek. A szerb-
horvát nyelvben nincs ilyen általános, mindkét nemet egy fogalommal jelölő 
kifejezés. A nembeli megkülönböztetés azonban mindkét nyelven belül 
megtalálható: fivér/nővér, brat/sestra. Tehát, ha szerbhorvátul azt akarjuk 
kifejezni, hogy két egyén testvér, akkor a nemektől függően így mondhatjuk: 
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óni su brat i sestra, 
oni su braca, 
one su sestre. 

Magyarul ugyanezt így fejezzük ki: 
ők testvérek, 
ők fivérek, 
ők nővérek. 

Ezenkívül a magyafban előfordul a fiútestvér/lánytestvér körülírásos 
megnevezés is. Már ebből is látszik, hogy az EGO generációs szintjén levő 
rokonok alapszava a vér, a prefixumok pedig a test-, a fi- , (a fiam szóban 
is előfordul) és a nő-, illetve a -nő, -né szufixum (ez a néném alakban is 
fellelhető). Ezeket tehát motivált szavaknak tekinthetjük, míg a szerbhorvát-
ban műszó értékű kifejezésekről van szó. 

Olykor a testvér a nyelvjárásokban még egy előtagot kap, és az édesanya/ 
édesapa analógiájára az édestestvér forma használatos. Az ómagyar korban 
a vértestvér és az egyvér voltak használatban. 

A magyar nyelvben lehetőség van a fiatalabb fi- és nővér megkülönböz-
tetésére : 

idősebb fivér 
fiatalabb fivér , 
idősebb nővér 
fiatalabb nővér 

A szerbhorvátban ez a lehetőség nem áll fenn, ha nagyon szükséges feltüntetni 
ezt a mozzanatot, akkor ezt a kategóriát körülírással fejezik ki: 

moj stariji brat, 
moja mlada sestra . . . 

Leszögezhetjük tehát, hogy a magyarban az első fokú oldalági rokonság 
kifejezésére a tőszók aránya: 

2 : 1 

fivérem , 
J testvérem 

nővérem ' 

Itt tulajdonképpen két rendszer van: 

1. korkülönbséget figyelembe vevő megnevezések, 
2. korkülönbséget figyelembe nem vevő megnevezések. 
A szerbhorvát nyelvben ezzel szemben csak két tőszó van (brat, sestra), 

de emellett van még néhány becézett forma is, mint a: 
— sejo, sele, sestrice, 
— bato, brale, braco, batice. 

— bátyám vagy bátyámuram, 
— öcsém, kisöcs vagy testvéröcs 
— néném vagy nénim (újabban nővérem), 
— húgom, öcs (nyelvjár.) 

4 
bátyám, 
öcsém, 
néném, 
húgom, 
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Megszólításkor vagy a birtokos személyragos formákat (bátyám — 
öcsém, néném — húgom), vagy pedig a becézett formákat használjuk (öcsi, 
néni). Leggyakoribb mégis a keresztnéven való szólítás. A szerbhorvátban 
a keresztnév mellett a már említett becézett alakokat használják. 

Az oldalági viszonyok kiterjednek egy nemzedékkel fölfelé és lefelé is. 
A szülők testvérei és a testvér gyermekei tartoznak ide. 

A szülők fiútestvére a magyar nyelvben a bátyám szóból alakult ki. Hogy 
a szülők fiútestvérét a hagyományos elnevezésmódtól eltérően terminológiailag 
is megkülönböztessék más hozzátartozótól, létrejött a nagy- prefixumos 
forma: nagybátya, nagybácsi. Életkorra és bármilyen más viszonyításra 
való tekintet nélkül, önállóan az apától megkülönböztetve jelöli a szóban 
forgó féríirokont. 

Ugyanez az eset a szülők nővérével is. Tehát, függetlenül az életkortól, 
az apai/anyai ágtól, a szülők testvérei a nágybácsi és nagynéni. 

Nem ez a helyzet a szerbhorvát nyelvben. Itt ugyanis a második fokú 
oldalági rokonság jelölése nagymértékben különbözik az európai terminusok-
tól (így a magyartól is). Az európai nyelvek többségében nem tesznek különb-
séget az apai és az anyai ág között (a szerbhorvátban ezt úgy nevezik, hogy 
srodstvo po tankoj ili debeloj liniji). A szerbhorvát következetesen őrzi a 
hagyományos viszonyokat, amelyeket egykor más nyelvek is kifejeztek, de 
ezek V. Vartburg magyarázata szerint csak addig maradtak fenn, amíg tör-
vényes különbség volt az apa és az anya testvére között a gyermek iránti 
kötelességeikben. Az ilyen különbség eltűnése után az európai nyelvekben 
az ezeket a kategóriákat jelölő kifejezések is kivesztek. A szerbhorvátban 
azonban megmaradtak. A második oldalági fokon ez abban nyilvánul meg, 
hogy a fivérek megnevezése különbözik attól függően, hogy az apai vagy az 
anyai ághoz tartoznak-e. Az anya fivére ujak, az apáé pedig stric (esetleg 
cika, vagy amidza), az életkortól függetlenül. 

A szülők nővérének megnevezése ezzel ellentétben megegyezik mindkét 
ágon: tetka. 

A megszólítási formák a magyarban olyan általánosak, hogy távoli rokont 
is jelenthetnek, vagy egy közösség szinte minden tagjának szólhatnak: bácsi, 
bátya, néni, néne. Láthatjuk, hogy a megszólító terminológia nem külön-
bözteti meg az oldalági rokonság első és második fokát. 

A szülők testvérének gyermekei az unokatestvérek. Az unoka- prefixum 
jelentése itt másodfokú rokont jelent. Az unokatestvér szintén figyelmen 
kívül hagyja az életkort, akár a testvér. A fivér/nővér analógiájára alakult 
ki az unokafivér/unokanővér forma. Az unokatestvéri viszony is kiterjeszthető, 
az említett elsőfokú unokatestvér mellett van még másodfokú (unokatestvé-
reim gyermeke) és ritkábban előfordul harmadfokú unokatestvér megnevezés 
is. Az idősebb unokatestvér esetében használatos az unokabátyám/unoka-
néném terminus is, a fiatalabb unokatestvér megnevezésére pedig az unoka-
öcsém/unokahúgom, az elsőfokú oldalági rokonok analógiájára. 

A szerbhorvátban a szülők testvérének gyermekeire vonatkozó elnevezé-
sek rendszere igen bonyolult. Talán épp bonyolultságuk miatt kevésbé hasz-
nálják a műszó jellegű kifejezéseket, inkább a körülírással élnek. Mint ahogy 
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nincs a testvérhez hasonló általános, nemi megkülönböztetés nélküli meg-
nevezésük, így ezen a fokon sem találkozunk az unokatestvérnek adekvált 
módon megfelelő szóval. Azonban, a szerbhorvátban másként jelölik az anya 
vagy az apa fivérének gyermekeit: 

a) az apa fivérének gyermekei — stricevic/stricicna, 
bratuced/bratuceda, 
bratanac/bratanica, 

b) az anya fivérének gyermekei — ujcevic/ujcevicna, 
ujakovic/ujakovicna. 

Azonnal szembetűnik, hogy ezek a kifejezések a stric, brat és az ujak elne-
vezésekből jöttek létre, tehát az ő gyermekeit jelölik. 

Az előbbivel ellentétben, a mindkét szülő nővérének gyermekére vonat-
kozó megnevezések ugyanazok: tetkic/teticna, vagy teticina. Ez is.a szülők 
nővérét jelentő tetka szóból jött létre kicsinyítő képzőkkel. 

Már említettem, hogy ezeket a formákat még a szerb anyanyelvűek 
is (különösen a fiatalabb generáció) elhanyagolják, és szívesebben használ-
ják a: 

brat/sestra od strica, 
brat/sestra od ujaka, 
brat/sestra od tetke 

formákat, vagy pedig a rodak/rodaka szópárt használják. Előfordul még 
a francia nyelv hatására a kuzen/kuzina is, de választékos hangulata van. 

Unokatestvérek a testvérek gyermekei is. Itt azonban az általános unoka-
testvér forma mellett csak a fiatalabb rokonra utaló unokaöcs/unokahúg 
fordul elő. Az unoka prefixum jelentése ebben az esetben az, hogy az illető 
nem idősebb az EGO-nál. Ezenkívül a nyelvjárásokban gyakori a kishúg/ 
kisöcs és különböző változatai. 

A szerbhorvát nyelvben minden unokatestvérnek, attól függően, hogy 
nővérem vagy fivérem lányáról vagy fiáról van-e szó, más-más terminus 
felel meg: 

a) nővérem gyermekei — sestric/sestricina, 
necak/necaka, 

b) fivérem gyermekei — bratanac/bratanica (ha nő az EGO), 
sinovac/sinovica (ha férfi az EGO), 
necak/necaka. 

Az említett főalakok mellett is van még néhány becézett és nyelvjárási forma 
(vegyük csak a bratanicá alakot: bratuceda, braticina, bratanicna, braticna). 

Megszólításkor vagy a becézett formákat használjuk, vagy ami gyakoribb 
eset, keresztnevükön szólítjuk unokatestvéreinket. 

A nagyszülők oldalági rokonainak megnevezése a magyarban nem tér 
el a szülők oldalági rokonainak megszólításformáitól: nagybácsi vagy bácsi, 
bátya, nagynéni, néni . 'A szerbhorvát nyelv azonban itt is eltérést mutat: 

39 



40 B U R U C K I EDIT 

a) a nagyapa fivére — deda-strika, 
b) a nagyapa fivérének felesége — baba-strina, 
c) a nagyanya fivére — dcda-u-jak, 
d) a nagyapa fivérének felesége — baba-ujna, 
e) a nagyszülők nővére — baba-tetka, 
f) a nagyszülők nővérének férje — deda-tetak vagy deda-teca. 

Láthatjuk, hogy ezek az összetételek tulajdonképpen az egyenesági rokonság 
felmenő ágának második fokán található kifejezéspárból (baba, deda), és a 
szülők testvérének a megnevezéséből jöttek létre. 

Megszólításkor csak az egyenesági leszármazás második fölmenő fokát 
használjuk. 

HÁZASSÁGI ROKONSÁG 

Eddig, amint láttuk, nem volt fontos meghatározni, hogy az EGO milyen 
nemű, most azonban ettől függ a házastárs nemi meghatározása. Érdekes, 
hogy erre a rokonsági kategóriára találtam a legtöbb szinonimát a magyarban 
is és a szerbhorvát nyelvben. 

A férjem szavunk az én férfim jelentésváltozás eredménye. Két embernek 
a házasságban való összetartozására, a házasságkötéssel kapcsolatos szoká-
sokra, a férjnek és a feleségnek egymással szembeni szociális helyzetére 
utalnak az: úr, házasúr, házasember, házastárs, pár„ hitvestárs, gazda stb. 
Ezek szerbhorvát megfelelői a: suprug, cövek, muz, gospodar, domacin stb. 

Eredetileg más rokonsági kapcsolatokra vonatkozó kifejezések is betölt-
hetik ezt a funkciót. Ilyen pl. az apa/otac és különböző változatai — a való-
ságosan, vagy csak potenciálisan jelen levő gyermek nézőpontjára való utalás. 

Két ember összetartozását legjobban a házaspár, hitvestárs, élettárs 
fejezi ki. Tehát a házas vagy hitves melléknév és a pár, illetve a társ főnévből 
álló szóösszetétel*. A szerbhorvátban ezt a szerepet a bracni melléknév és 
a par vagy drug főnév tölti be(. 

A magyar hékám állítólag a hé, hej figyelemkeltő indulatszóból alakult ki. 
Hasonló az eset a feleség megnevezésével is, erre szintén nagyszámú 

(13—9) szinonimát gyűjtöttem. A magyarban a legelterjedtebb a feleség, 
majd az asszony megnevezés, a szerbhorvátban pedig a supruga és a zena. 
A gazda alapszóra, amely férjet jelent, a magyarban az asszony főnevet kap-
csoljuk, így kapjuk az egyes vidékeken ma is szívesen alkalmazott gazda-
asszony formát. 

Egykor gyakrabban használták a nejem, cselédem, szolgám megnevezést, 
sőt még most is itt-ott hallani lehet az elsőt közülük. A jobb fél, szebb fél, 
gyöngébb fél, tehát a minőségjelzővel ellátott fél főnév — a házassági intéz-
mény mint egész egyik fele — nemcsak a magyar jiyelvben tűnik fel, ugyanez 
megtalálható a szerbhorvátban is: lepsa, bolja, slabija polovina. 

Az sem ritkaság, hogy a feleséget valamilyen kedves kis állatka nevével 
szólítja meg a férj, sőt a népdalokban ez nagyon gyakran előfordul: 

galambom, tubicám . . . 
golubice, veverice, lastavice . . . 
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A szerb népdalokban és népmesékben gyakorisági szempontból első 
helyen állt a ljuba elnevezés, ez a ljubiti igéből fejlődhetett ki. 

Van a magyarban a feleségnek néhány tréfás hangulatú megnevezése 
is, mint az oldalborda, oldaícsont, vagy a házikereszt. Mindezek az elne-
vezések, ha jobban megfigyeljük, azt mutatják, hogy hol volt a helye az asz-
szonynak, és milyen volt a nő, feleség helyzete: az egész egy része volt csak, 
dísz, a házi munkák ellátója. 

Ezek közül megszólításkor leggyakoribb az apu/anyu, tata/mama típusú 
személyfelhívás és keresztnéven való szólítás. 

Házasságkötés után kialakulnak a beházasodási viszonyok. Itt újra meg-
különböztetünk felmenő és lemenő ágat. A felmenő ágba a házastárs szülei 
tartoznak. A magyarban a férjnek is és a feleségnek is apósa és anyósa van. 
Az -ós szufixum az apám/anyám kiterjesztésféléje. Megszólításkor ezenkívül 
az apóst ipának vagy apának is nevezhetjük, az anyóst pedig napának vagy 
anyának. Tehát ugyanúgy, mint amikor a házastársak megnevezésére a 
gyermek nézőpontjára utalunk, és használjuk az anya/apa, illetve mama/tata 
alakokat, a házastársak szüleinek megszólításakor a házastársak nézőpontját 
vesszük figyelembe, és úgy szólítjuk őket, mint férjünk, vagy feleségünk. 

A szerbhorvátban a férj és a feleség szüleinek megnevezése különbözik. 
A férj apját svekar-nak, anyját pedig svekrva-nak nevezik, a feleség apját 
pedig tastnak, illetve punacnak, anyját meg tasta-nak, vagy punica-nak. 

A házassági rokonság lemenő ágán gyermekeink házastársát találjuk. A 
lánygyermek férje a vő vagy vej, a fiúgyermek felesége pedig a meny. A 
hímnemű és nőnemű EGO-nak egyaránt lehet veje, illetve menye. Szerb 
megfelelőjük ezeknek a kifejezéseknek a zet és a snaja, vagy snaha. 

Megszólításkor a magyarban ritkán fordul elő az említett kifejezéspár, 
inkább keresztnéven szokásos a vej és a meny szólítása, a szerbhorvát nyelvben 
azonban elterjedt a snaho/zete megszólítás is. 

A házastárs testvérével sógorsági viszonyban van az EGO. ,A házastárs 
nővére sógornő (egyes vidékeinken még sógorasszony, ángy, néne, zeszter 
stb), fivére pedig sógor (bátya, sűbátya, sűöcs, kisuram, örebbik uram stb.) 

A szerbhorvát különbséget tesz a férj és a feleség nővére és fivére között: 

a) a feleség nővére — svastika vagy sogorica (Vajdaságban a magyar 
nyelv hatására), 

b) a férj nővére — zaova, 
c) a feleség fivére — surak vagy sogor, 
d) a férj fivére — dever. 

Ezeket azonban csak személyemlítéskor használják széleskörűen, megszó-
lításra személynevek szolgálnak. 

Sógorsági viszony áll fenn a magyarban a házastárs testvérének házastársa 
és az EGO között is. A szerbhorvátban ennek ellenére különbözik a rokonsági 
terminológia az előbbi kategóriától. A férj nővérének férje zet, a férj fivéérnek 
felesége pedig jetrva vagy deverka. A feleség nővérének férje pasenog, svojak 
vagy sogor (magyar hatásra), a feleség fivérének felesége pedig surakinja, 
svastika vagy sogorica. 
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Amint a táblázatból is kitűnik, a magyar nyelvjárásokban is van a sógoron 
és sógornőn kívül más kifejezés, de a köznyelvben nem használjuk őket. 

A házastárs unokatestvérének házastársára ugyanezek a terminusok hasz-
nálatosak. 

A magyar nyelvben a házastárs testvérének fiát is sógornak nevezzük, 
vagy pedig unokaöcsnek, a lánygyermeket meg unokahúgnak. A szerbhorvát-
ban ez a viszony sokkal bonyolultabb: 

a) a feleség nővérének gyermekei — svastic/svasticina, 
b) a feleség fivérének gyermekei — suricic/suricina, 
c) a férj nővérének gyermekei — zaovic/zaovicna, 
d) a férj fivérének gyermekei — jetrvic/jetrvicna vagy 

deveric/devericna. 

Mindezek az alakok, ha megfigyeljük a házastárs testvérének megnevezéséből 
jöttek létre, kicsinyítő képzők hozzáadásával. 

A harmadik sógorsági viszony, amely a magyar nyelvben megtalálható, 
az az EGO és a testvér házastársa közötti kapcsolat. A fivér feleségére a 
sógornő megnevezés mellett más kifejezés is előfordul vidéken, ilyenek pl. 
az ángy és a meny személyemlítésformák (ezeknek meglepően sok becézett 
alakjuk is van). Az utóbinak felel meg tulajdonképpen a szerbhorvátban 
használatos snaja (snaha) is. 

A nővér férjét valamikor süvnek, vagy lérnek nevezték, ezek a formák 
azonban ma már kivesztek. A szerbhorvátban a surak, svak, svojak, sogor, 
zet fejezik ki ugyanezt a viszonyt. 

A magyarban az említetteken kívül a testvérlányok férjei közötti megne-
vezésként hallható még a testvérsógor és a vőtárs kifejezés. 

A magyarban, amint látjuk, a sógorság nincs pontosan meghatározva. 
Említettük, hogy ez a viszony a következő esetekben fenn áll: 

1. a házastárs testvére, 
2. a testvér házastársa, 
3. a házastárs testvérének házastársa, 
4. testvérem házastársának testvére. 

A nyelvjárásokban a sógorság taftalma még gazdagabb, a rokonsági viszonyok 
mellett szolidáris kapcsolatokat is jelölhet. Vegyük csak például szemügyre 
Lőrinczi Réka gyűjtésében hányféle jelentésben fordul elő a sógor meg-
n evezés: 

1. házassági férfirokon, 
2. a másik házasfél fivére, i 
3. nővér férje, 
4. nagynéne férje, 
5. a feleség fivére, 
6. a férj fivére, 
7. nővér férjének fivére, 

52 



A R O K O N S Á G R A V O N A T K O Z Ó E L N E V E Z É S E K ... 
25 

8. vő társ, 
9. nőrokon férje, 

10. a házastárs férfirokona, rokon házastársának férfirokona, 
11. az anyós vagy após testvérének fia 
12. testvér házassági rokona testvérének fia, 
13. szülő nővérének férje, 
14. szülő testvére házastársának fivére, 
15. testvér veje, 
16. az após vagy anyós fivére, 
17. házastárs testvérének fia (J. Lőrinczi Réka: A magyar rokonsági 

elnevezések rendszerének változásai). 
Meg kell még említenünk a szülők testvérének házastársát. Ennek a 

rokonsági viszonynak a megnevezése a magyarban igen egyszerű: a nagynéni 
férje a nagybácsi, a nagybácsi felesége pedig a nagynéni (esetleg ángyó). 

Nem így van azonban a szerbhorvát nyelvben. Az apa fivérének felesége 
a strina (a stric felesége), az anya fivérének (az ujaknak) a felesége pedig 
az ujna. Mindkét szülő nővérének (tetka) férje a tetak vagy teca. 

Megszólításkor is ugyanezeket a formákat használjuk, a magyarban és 
a szerbhorvát nyelvben egyaránt. 

A gyermekem házastársának szüleit a nászom, vagy a nászuram, illetve 
a nászasszony szavak jelölik. Ennek a szerbhorvátban a prijatelj/prija kife-
jezéspár felel meg (valószínűleg a barát jelentésű, szintén prijatelj alakból 
jött létre). 

SZOLIDÁRIS VISZONYOK 

Ide elsősorban a keresztelő révén létrejövő egyházi viszonyokat kell 
sorolni. A kereszt- prefixumos formák kiterjednek az egyenes ági rokonság 
felmenő és lemenő ágának első fokára: 

— keresztszüleim: keresztapám/keresztanyám, 
— keresztgyermekeim: keresztfiam/keresztlányom. 

Ezeket az összetett szavakat a szerb a következő jelzős szerkezettel adja vissza: 
krsteni kum/krstena kuma/kumce. Megszólításkor a jelzőt elhagyja, csak 
az alapszó marad meg. 

Az előző kapcsolatból következik a komaság. Gyermekem keresztapja 
vagy keresztanyja nekem komám, illetve komaasszonyom (ezeknek még 
néhány összetételes alakváltozatuk van: komámuram, komámasszonyom, 
keresztkoma, keresztkomaasszony). Szerbhorvát megfelelője a kum/kuma. 

A komaság (különösen falun) nagyon kiterjedt szolidáris viszony, mert 
egy embernek egy gyermeke révén is több komája van, arról ne is beszéljünk, 
ha több gyermek van a házban. 

A bérma-viszony, amely szintén egyházi alapú, a magyarban a követ-
kezőképpen vázolható fel: bérmaszülők — 

bérmaapám vagy bérmakeresztapám 
bérmaanyám vagy bérmakeresztanyám. 
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Az alapszó tehát az apám/anyám vagy a keresztapám/keresztanyám. A szerb-
horvátban ezeknek az összetételeknek a kriznieni kum/krizmena kuma jelzős 
szerkezet felel meg, a krsteni kum/krstena kuma analógiájára. 

Megszólításkor a magyarban a teljes alakot használjuk, a szerbben pedig 
csak a rövidített kum/kuma formákat. 

A következő szolidáris viszony a házasságot kötők és a házassági tanúk 
között létesül. Ez már nem szükségszerűen egyházi. A magyarban az ilyen 
kapcsolat megnevezésére a násznagy/nászasszony szavakat használjuk, akár 
személyemlítésről van szó, akár megszólításról. A szerbhorvát nyelvben 
azonban a személyemlítési forma: vencani kum/vencana kuma, a megszó-
lításnál pedig a jelzőt elhagyjuk, és csak a kume/kumo marad meg. 

EGYÉB ROKONSÁGI VISZONYOK 

A „szülőcsere" útján létrejön a mostohasági rokonság. Ez a viszony 
kiterjed minden elsőfokú egyenes és oldalági kapcsolatra: 

— mostohaapám — anyám férje, de nem édesapám, 
— mostohaanyám — apám neje, de nem édesanyám, 
— mostohatestvérem — mostohaszülő gyermeke, de nem édestestvérem, 
— mostohagyermekem — házastársam gyermeke, nem saját gyermekem, 

valamint ide sorolható még a: 
— féltestvér — testvérem, de csak egy közös szülőnk van. 
A mostoha prefixum az édes- ellentéte, arra utal, hogy nem édes szü-

lőkről, gyermekekről van szó. A szerbhorvát nyelvben ezt a viszonyt műszó 
jellegű kifejezések fejezik ki: a mostohaapát ocuhnak nevezik, a mostohaanyát 
pédig macehának.jjA mostohagyermek a dovoce/dovotkinja (a" dovoditi igéből 
jött létre), a féltestvér pedig polubrat (a magyarnak szinte tükörfordítása). 

A gyermekek mostohaszüleiket mindkét nyelven úgy szólítják, mintha 
édes szüleik lennének. 

A következő kategória a nevelő-viszony. A nevelő szülők se nem édes-, 
se nem mostohaszülők, csak a gyermekek nevelésével foglalkoznak, gondos-
kodnak róluk. A magyarban hat szinonima fordul elő ilyen jelentésben, 
ezeknek nagy része jelzős szerkezet: 

lelki apa/anya/gyermek, 
fogadott apa/anya/gyenmek, 
nevelőapa/anya, nevelt gyermek, 
örökből tartott apa/anya/gyermek. 

Leggyakrabban azonban a gyám szót használjuk, ritkábban az idegen nyelvből 
származó tútor megnevezést. A szerbhorvátban a következő kifejezések for-
dulnak elő: 

— skrbnik (valószínűleg az opskrbiti, ellát igéből alakult ki), 
— staratelj (a starati se, gondoskodik valakiről jelentésű igéből képezték), 
— tutor (latin eredetű, gyámot jelent), ' 
— poocim (ez a szó a szerbhorvátban jelehthet mostohaapát is), 

52 



A R O K O N S Á G R A V O N A T K O Z Ö E L N E V E Z É S E K 45 

— pomajka (csak nevelőanyát jelent), 
— sticenik (nevelt gyermek). 
Hátra maradt még az elhalálozás következtében iétrejött elnevezések 

megfigyelése. Az elhúnyt házastársa az özvegy/özvegyember/özvegyasszony. 
A szerbhorvátban ennek az udovac/udovica felel meg. Megszólításkor nem 
használjuk őket, csak személyemlítéskor. 

Ehhez közel áll az árva szó, amely olyan gyermeket jelöl, akinek meghalt 
egy vagy mindkét szülője. A félárvának csak az egyik szülője él. Ha a magyar-
ban ki akarjuk fejezni az árva nemét is, akkor ezt szóösszetétel segítségével 
tesszük: árvafiú/árvalány. 

A szerbhorvát nyelvben ezt a kategóriát a njihoce semleges nemű főnév, 
illetve a sirotan, sirota, siroce szavak jelölik. 

A házasságon kívül született gyermekek megnevezésére hét szinonimára 
akadtam a magyarban, míg a szerbhorvátban csak hármat találtam. Ezek 
közül leggyakrabban a jogilag is definiált törvénytelen gyermek/nezakonito 
dete kifejezéseket és a fattyú/kopile pejoratív hangulatú elnevezést használjuk. 

Általában a rokonságra vonatkozó kifejezéseknek a magyarban hat szino-
nimája van. A ma már tágabb, szolidáris viszonyokat jelölő atyafi; akkor a 
hozzátartozó; ezenkívül a birtokos névmással is ki tudjuk fejezni a rokonsági 
viszonyt: enyéim, tieid, övéi . . . Az utóbbi a szerbhorvátra is érvényes: 
moji, tvoji, njegovi/njeni . . . 

A magyarban tréfásan a retyerutya és a pereputty fejezi ki az ilyen kap-
csolatot. A vérrokon megnevezés úgyszintén megvan a szerbhorvát nyelvben, 
de nem összetett szóként, hanem jelzős szerkezetként: krvni srodnici. A 
névrokont (druszát) a szerbben imenjaknak nevezik. 

Ezek alapján leszögezhetjük, hogy a szerbhorvát és a magyar rokonságra 
vonatkozó terminológia sokban eltér egymástól. Ennek okát az eltérő 
nyelvi szerkezetekben és a kultúrában kell keresni. Amint láttuk, legnagyobb 
eltérés abban van, hogy a szerb terminológia sokkal differenciáltabb, mint 
a magyar. Megkülönböztet (amint már említettem) apai és anyai ágat is, 
ez a magyarban nem létezik. 

A szerbhorvátban érezhető a török nyelv hatása is, pl. a következő sza-
vaknál: daidzicna, kurdéi, askurdel stb. Ez annak a következménye, hogy 
a törökök ötszáz évig uralták ezt a területet. Ezenkívül magyar hatást is 
megfigyelhetünk, különösen a Vajdaságban élő szerbeknél, mind gyakrabban 
használják a sogorica/sogor személyemlítésformákat, de csak a következő 
jelentésekben: 

1.^a feleség fivére, 
2. a nővér férje,-
3. a feleség nővérének férje, 
4. a feleség nővére, 
5. a feleség fivérének felesége. 

Van a szerbhorvátban is olyan terminus, amely több rokonsági viszonyt 
nevez meg, pl. a nővér férjét és a lánygyermek férjét is zetnek nevezik. A 
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magyarban e két kategória megnevezése eltér sógor/vő. Ugyanez az eset a 
szerbhorvát snaha/snaja terminussal, amely egyúttal a fivér és a fiúgyermek 
feleségét is jelöl, a magyarban ennek a sógornő/meny kifejezések felelnek meg. 

Ezenkívül említettük, hogy a magyarban több átfogó, nemi megkülön-
böztetés néküli forma van: testvér, unokatestvér, nagyszülők, dédszülők stb. 

A magyar nyelv az oldalági rokonság első fokán különbséget tesz az 
életkorban is, említettük már, hogy külön formája van a fiatalabb és idősebb 
f i - és nővérek jelölésére. Ugyanez az unokatestvérek esetében is érvényes. 
A szerbhorvát nyelvben ilyen megkülönböztetés hiányzik. 

Vannak a magyar nyelvben olyan szavak is, amelyek funkciója kibővült 
és ma már szolidáris viszonyt is jelölnek. Ilyen pl. a bácsi/néni, ezt a meg-
szólítást idősebb személyekre alkalmazzuk, még akkor is, ha semilyen rokon-
sági viszonyban nem vagyunk velük, vagy pl. a fiam/lányom, komám (az 
utóbbi többek között cimborát, pajtást is jelent). 

Mondhatjuk tehát, hogy egyes megnevezéseknél a szerbhorvát egzaktabb 
a magyarnál, de a magyarban ugyanakkor több szinonima van egy-egy kap-
csolat megnevezésére. 

Eltérések mellett azonban hasonlóságok is vannak a két nyelv rokonsági 
terminológiájában, csak néhányat említek meg végül még egyszer: 

— mindkét rendszerben megvan az egyenes, oldalági, házassági rokonság 
szerinti csoportosulás (ezen belül pedig a rokonsági kategóriák megegyeznek), 

— a nemek szerinti megkülönböztetés is többé-kevésbé következetesen 
megnyilvánul, 

— a jelöletlen alapterminusok képviselik az elsőfokú rokonsági viszonyo-
kat mindkét nyelvben, a jelölt (prefixumos) kifejezések pedig a további rokon-
sági viszonyokat (kivétel csak a baba/deda és az unoka-unuk), 

— az egyenes ági rokonságnál a fölmenő és lemenő rokonság megneve-
zése mindkét nyelvben meglepő szimmetriát mutat stb. 

Megfigyeltem azt is, hogy a vajdasági szerbhorvát anyanyelvűek nemigen 
használják a bonyolult rokonsági rendszerűket, különösen a mindennapi 
nyelvhasználatban nem (még akkor sem, ha jól ismerik). Sokszor körülírással 
élnek, annak ellenére, hogy van a szóban forgó kategóriára külön műszó 
jellegű terminus. 

Végül azt mondhatjuk, hogy a magyar rokonsági terminológia is sokkal 
gazdagabb volt egykor, még ma is érezhető egyfajta egyszerűsödési tendencia. 
Ennek oka csak az lehet, hogy a rokonsági viszonyok is egyszerűbbekké 
váltak, a családtípusokon belül is egyszerűsödési folyamat játszódott le (nagy-
család — törzscsalád — kiscsalád). 

Ezek után arra a következtetésre juthatunk, hogy a szláv népek sokkal 
tovább éltek nagycsaládi szervezetben, mint a magyar. A nagycsaládban 
megvolt az egyének hierarchikus ranglétrája. A rang egyben megszabta a 
jogokat és kötelességeket is — ezeket a patriarhális viszonyokat őrizte meg 
a rokonsági terminológia. Ezenkívül a fajfenntartásban volt nagy szerepe a 
differenciált rokonságrendszernek, mert így kevésbé volt lehetséges az egy 
családon belüli házasodás és vérfertőzés. 
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A ROKONSÁGRA VONATKOZÓ SZAVAK JEGYZÉKE 

1. MAGYAR— SZERBHORVÁT 

a, á 

ángy (ángyó, ángyomasszony, ángyi-
ka, ángyi, gyángyi, ángyónéni) 

anyó (anyóka, anyus) 
anya (anyu, anyuci, anyukám, anyus, 

anyuska, anyácska) 

anyjuk (anyja) 
anyós 

apa (apu, apuka, apus, apuci, apuska, 
atyus, apámuram) 

apos 

apó (apus, apóka) 
árva (árvafiú, árvalány) 
asszony (asszonyom, asszonyházas, 

asszonytárs) 

atya (atyuka, atyus, atyuska) 
atyafi (atyafiság) 

1. zaova 
2. snaha 
3. deverka 
4. jetrva 
5. baba-strina 
6. baba-ujna 
7. strina 
1. baba 
1. majka (mamica) 
2. supruga 
3. tasta 
4. svekrva 
5. maceha 

supruga 
1. svekrva 
2. tasta 
1. otac 
2. suprug 
3. tast 
4. svekar 
5. ocuh 
1. tast 
2. svekar 

deda 
siroce, nahoce 

1. zena 
2. supruga 
3. zaova 
4. jetrva 

otac (caca) 
rodak, rodbina 

bácsi (bácsika) 1. ujak (ujka) 
2. stric (strika, strikan) 
3. teca (tetak) 
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bátya (bátyámuram, bátyó, bátyus, 
bátyuka) 

bérmaanya 
bérmaapa 

4. 
5. 
6. 
7. 

dev^r 
šogor 
deda-ujak 
deda-strika 
deda-tetak 

1. brat (stariji) 
2. stric (strika, štrikan) 
3. ujak (ujka) 
4. šogor 
5. dever 

krizmena kuma ,  
krizmeni kum 

c s 

család-

cseléd 

1. 
2. 
1. 
o 

porodica 
dete 
sluga 
žena, supruga 

dédanya (dédnagyanya) 
dédapa (dédnagyapa, dédős) 
dédszülők 
dédunoka (dédunokafi, dédunokalány) 
dédükanya 
dédükapa 

prababa 
pradeda 
pradeda i prababa 
praunuče (praunuk, praunuka) 
pračukunbaba 
pračukundeda 

e, e 

édes (édesanyó, édesszüle) 
desanya 
dédesapa 
egyke 
élettárs 
elsőszülött (elsőszülött gyermek) 
ember 

i \ 
enyéim, tieid, övéi . . . 

baba 
majka 
otac 
jedince 
životni saputnik 
prvenac, prvorođenče 
čovek 
suprug 
moji, tvoji, njegovi . . 

fater 

fattyú 
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ćale, otac 
suprug 
kopile 
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félatya 
feleség 
féltestvér 
férj 
f iú (fiam, fiacska, fiúgyermek) 
fiútestvér (férfitestvér) 
fivér 

fogadott gyermek 
fogadott testvér 

ocuh 
supruga 
polubrat, polusestra 
suprug 
sin (sincic) 
brat (brale, braco, bata) 

1. brat 
2. stariji brat 

usvojeno dete 
pobratim, posestrima 

gazda 

gazdaasszony 

gyám (gyámapa, gyámatya) 
gyermek (gyerek, gyerkőc) 

gy 

1. gospodar 
2. suprug 
1. gospodarica 
2. supruga 

staratelj 
1. dete, detence 
2. sin, kei 
3. potomak 

harmadunoka (harmadik unoka) 
házasember (házasúr) 
házastársak (házasok, házasfelek, há-

zaspár) 
házastárs 

i 

héka (hé, hékám) 
I 

hitves (hites, hites társ) 
húg (húga, húgám, húgocska, húgica) 

hozzátartozó 

cukununuce 
suprug 
bracni par 

1. supruznik 
2. bracni drug/drugarica 

suprug ili supruga u nekim dija-
lektima 
supruznik (drug ili drugarica) 

1. mlada sestra 
2. bratanica 
3. sestricina 

rodak 

ipa 

ivadék 

1. tast 
2. svekar 

dete, potomak 
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j 

jegyes 
jobb fél 

k 

keresztapa 
keresztanya 
keresztgyermek (keresztfiú, keresztlány) 
kisbaba (kisded) 
klapec (klapek) 
kishúg 

\ -

kisöcs 

kissógor 

kissógorasszony 

kisunokahúg 

kisunokaöcs 

kisuram (kisebbik uram) 
koma (komám, komaasszonyom) 

1 

lány (lányka, lánygyermek) 

lánytestvér 
lelki anya 
lelki apa 
lelki gyermek 
lér 

verenik, verenica 
bolja polovina 

kršteni kum 
krštena kuma 
kumče, kumica 
beba 
deran 

1. bratanica 
2. sestričina 
3. mlada sestra 
1. mlađi brat 
2. bratanac 
3. sestrić 
1. šogor 
2. dever 
3. pašenog 
1. šogorica 
2. svastika 
3. jetrva 
4. zaova 
5. šurakinja 
6. snaha 
1. sestričina 
2. bratanica 
i 1. sestric 
2. bratanac 

mlađi dever 
kumovi (kum, kuma) 

1. devojka 
2. kći 

sestra 
pomajka 
poočim, skrbnik 
štićenik, štićenica 
zet 
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m 

magzat (mag) 
mama (mami, mamuka, mámi, mamika, 

mamuska) 
maradék 
másik anya 
másik apa 
második unoka 
mátka 
meny (menyasszony, menyemasszóny) 

mostohaanya 
mostohaapa 
mostohagyermek (mostohafiú, mosto-

halány) 
muter 

dete, potomak 
1. mama (mamica) 
2. baba 

potomak 
prababa 
pradeda 
praunuče 
nevesta 

1. snaha (snaja, snajka) 
2. zaova 
3. jetrva 

maćeha 
očuh 

pastorče, pastorka 

majka, keva 
n 

nagyanya (nagymama) baba (baka) 
nagyapa (nagyapó, nagypapa, nagytata) deda 
nagybácsi 

-
1. ujak 
2. stric 
3. teča 

nagybátya 1. ujak 
2. stric 
3. teča 

nagynéni 1. tetka 
2. ujna 

/3. strina 
4. baba-tetka 

\ 
5. baba-ujna 
6. baba-strina 

nagyuram stariji dever 
napa (napadom) 1. svekrva 

2. tašta 
nászasszony prija 
nász (nászom, nászuram) prijatelj 
násznagy venčani kum 
néni (nena, néne, nénike, nénje) 1. tetka (teta) 

2. starija sestra 
3. zaova 
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negyedunoka (negyedik unoka) 
nemzet 
nevelő anya 
nevelő apa 
névrokon 
nővér 

nyanya (nyanyika) 
i 

ótata (ópapa) 

öcs (öcsiké, öcsi, öcskös) 

örebbik uram 

öreg 

öreganya 

öregapa (öregapó, öregtata) 
ősanya (ősnagyanya) 
ősapa (ősnagyapa) 

ősunoka 
ősunokabáty 

ősunokahúg 

ősunokanéne 

ősunokaöcs 

özvegy 
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3. ujna 
5. strina 
6. deverka 

pračukununuče 
potomak 
staratelj, pomajka 
staratelj, poočim 
imenjak 
starija sestra 

ny 

baba (baka) 

deda 

o, o 

1. stričević 
2. mlađi brat 
3. bratanac 
4. ujaković 
1. šogor 
2. stariji zet 
3. stariji dever 
1. stari, matori 
2. otac 
3. suprug 

stara majka, baba 
deda 
pračukunbaba 

1. pračukundeda 
2. čukundeda 

pračukununuče 
1. stariji sestrić 
2. „ bratanac 
1. mlađa sestričina 
2. „ bratanica 
1. starija sestričina 
2. „ bratanica 
1. mlađi sestrić 
2. „ bratanac 

udovac, udovica 
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papa 
pár 

poronty 

pulya 

pereputty 

otac 
par (bračni) 

1. dete 
2. kopile 
1. dete 
2. kopile 

rodbina 

rajkó dete 
retyerutya rođaci 

sarj (sarjadék) 

s 

potomak 
sógor 1. šogor 

2. deVer 
3. šurak, šura 
4. zet 
5. svastić 
6. pašenog 
7. svojak 
8. pašanče 
9. jetrvić 

10. deverić 
sógorasszony 1. svastika 

2. jetrva 
3. šogorica 
4. zaova 
5. šurakinja 
6. snaha (snaja) 
7. deverka 

sógornő (sógorné, sógornéni) 1. svastika 
2. šogorica 
3. jetrva 
4. zaova 
5. šurakinja 
6. snaha 
7. deverka 

sübátya dever (stariji) 
süöcs mladi dever 
süv šurak 
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SZ 

szépanya (szépnagyanya) 
szépapa (szépnagyapa) 
szépunoka 
szerelemgyermek 
szüle (szülike) 

1. čukunbaba 
2. čukundeda 

čukununuče 
nezakonito dete 
baba, bakuta 

tata (tati, tatuka, tatus, tatuska) 

természetes gyermek 
testvér 
testvérsógor 

törvénytelen gyermek 
tútor 

1. tata (tatica, tatko, taja, tale) 
2. suprug 
1. nezakonito dete 
2. brat ili sestra 
1. šurak 
2. svojak 

nezakonito dete 
tutor 

u, u 

új asszony 
unoka (unokácska, unokagyermek) 
unokabátya 

unokafi (fiúunoka, emberunoka) 
unokafivér 

unokahúg 

unokalány 
unokanéne, unokanővér 

mlada 
unuče 

1. brat od tetke 
2. brat od ujaka 
3. brat od strica 

unuk 
1. ujaković 
2. stričević 
3. tetkić 
1. s ino vica 
2. nećaka 
3. ujakovićna 
4. bratučeda 
5. tetičina 
6. svastičina 
7. šuričina 
8. zaovičina 
9. jetrvična 

10. pašanica 
unuka 

1. sestra od tetke 
2. sestra od ujaka 
3. sestra od strica 
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unokaöcs (unokakisöcs) 

unokasógor 

unokatestvér 

úr (uram, férjemuram) 
utód 

1. ujčević 
2. sinovac 
3. nećak 
4. bratučed 
5. tetkić 
6. šuričić 
7. zaović 
8. jetrvić 
9. pašanče 

10. svastičić 
1. šurak 
2. šogor 
1. brat ili sestra od tetke 
2. brat ili sestra od ujaka 
3. brat ili sestra od strica 

suprug, muž 
potomak 

ükanya (üknagyanya) 
ükapa (üknagyapa, ükősapa) 
ükunoka 

u, u 

pračukunbaba 
pračukundeda 
pračukununuče 

vérrokon 
vő (vej, vejkó, vejemuram, kisvő) 
vőlegény 
vőtárs 

krvni srodnici 
zet 
mladoženja 

1. šogor / 
2. šurak 
3. svojak 
4. zet 

zabigyerek nezakonito dete 
zeszter zaova 
zete zet 
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2. S Z E R B H O R V Ä T - M A G Y A R 

baba (baka) 

baba-ujna 
baba-strina 
baba-tetka 
bakuta 
beba 
bračna drugarica 
bračni drug 
bračni par 

\ 

brat (brale, braco, bata, batica) 

bratanac 

bratanica 
bratić 
bratičina (bra t čina, bratanična, bra-

tična) 

brat od tetke 

brat od strica 

brat od ujaka 

bratučed 
bratučeda 

1. nagyanya (nagymama) 
2. öreganya 
3. édes (édesanyó, édesszüle, édes-

nyanya) 
ángy (ángyó, ángyi) 
ángy (ángyó, ángyi) 
néni, nénike 
szüle (szülike) 
baba (kisbaba) 
házastárs 
házastárs 
házastársak (házasok, házasfelek, 
házaspár) 

1. fivér 
2. bátya (bátyámuram, bátyuka) 
3. öcs (öcsi, öcskös, öcsiké) 
1. kisöcs (öcsi, öcsiké, öcskös) 
2. unokaöcs (unokakisöcs) 

unokahúg (kishúg) 
unokaöcs (kisöcs, öcsi) 
unokahúg (kishúg, húgocska) 

1. unokaöcs (kisöcs, öcsi) 
2. unokabáty (bátya) 
1. unokaöcs (kisöcs, öcsi) 
2. unokabáty (bátya) 
1. unokaöcs (kisöcs, öcsi) 
2. unokabáty (bátya) 

unokaöcs (kisöcs, öcsi) 
unokahúg (kishúg, húgocska) 

ć, č 

ćale 

čovek 

čukunbaba 
čukundeda 
čukununuče (čukununuk, čukununuka) 

1. fater (apa) 
2. férj 
1. ember 
2. férj 
1. szépanya (szépnagyanya) 
2. szépapa (szépnagyapa) 

szépunoka 
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deda (deka, dediča, dedo, ded, dedo) 

deda-tetak 
deda-ujak 
deda-strika 
deran 
dete (detence) 
dete ljubavi 

dever 

deverka 

deverić (deveričić) 
deverićna 
drugarica 

dovotkinja/dovoče 

1. nagyapa (nagyapó, nagypapa, 
nagytata) 

2. apó (apus, apóka) 
bácsi (nagybácsi) 
bácsi (nagybácsi) 
bácsi (nagybácsi) 
klapec (klapek) 
gyermek (gyerek, gyerkőc) 
szerelemgyermek 

1. sógor (kissógor) 
2. bátya (bácsi, bátyámuram) 

ángy (ángyi, ángyó, ángyomasz-
szony) 
sógor (kissógor) 
sógornő (kissógorasszony) 

1. barátnő 
2. hitves (hites) 
3. feleség 

mostohagyermek 

gospodar 
t 

gospodarica 

1. férj 
2. gazda 
1. feleség 
2. gazdaasszony 

imenjak 1. névrokon 
2. drusza 

jedince (jedinac, jedinica) 
jetrva 

/ ' 

jetrvic 
jetrvična 

egyke 
1. sógornő (sógorasszony) 
2. asszonyom (örebbik asszonyom, 

kisebbik asszonyom) 
unokaöcs (kisöcs, öcsi) 
unokahúg (kishúg, hugocska) 
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k 

kćer (kćerka, kći) 

keva 
kopile 

krizmeni kum 
krizmena kuma 
kršteni kum 
krštena kuma 
krvni srodnici 
kumče/kumica 
kumovi (kum, kuma) 

lepša polovina 

maćeha (maćuha) 

majka (majčica) 

mama (mamica) 

mlada 

mladoženja 
, moji, tvoji . . . 

muž 

nahoče 
najbliži 
nana (nona) 

lány (lánygyermek, kislány, 
lányka) 
muter (muti, muterka) 

1. fattyú 
2. poronty 
3. szerelemgyermek 
4. törvénytelen gyermek 

I. 
bérmaapa 
bérmaanya 
keresztapa 
keresztanya 
vérrokonok 
keresztfia/keresztlánya 
koma/komaasszony 

1. szebb fél 
2. feleség 

1. mostohaanya 
2. anya (kedvesanya) 
1. édesanya 
2. mama (mami, mamuka) 
3. nagymama 
1. anya (anyu, anyuka) 
2. anyós 
3. feleség 
4. mama (mami, mamuka) 
1. menyasszony 
2. új asszony 

vőlegény 
enyéim, tieid . . . 

1. férj 
2. úr (uram, férjemuram) 

árva (árvafiú, árvalány) 
hozzátartozó 

1. nagyanya (nagymama) 
2. anyó (anyóka, anyus) 
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nećak 
nećaka (nećakinja) 
nevesta (neva) 
nezakonito dete 

očuh 

otac 

par 

pašanče • 

pašanica 
pašenog (pašanac) 
pobratim / posestrima 
polubrat/polusestra 
pomajka 

poočim -

potomak 
prababa (prabaka, pramajka) 
pračukunbaba 

pračukundeda 

pradeda (prađed) 
praunuče (praunuk, praunuka) 

prija 
prijatelj 
prošenica 

unokaöcs 
unokahúg 
mátka 
törvénytelen gyermek 

1. mostohaapa 
2. apa (kedvesapa) 
3. félatya 

•1. édesapa 
2. apa, apu, apuka 
3. atya (atyus, atyuska) 

1. pár 
2. házaspár 
1. unokaöcs (kisöcs) 
2. sógor (kissógor) 

unokahúg (kishúg) 
sógor 
fogadott testvér 
féltestvér 

1. mostohaanya 
2. lelki anya 
3. nevelőanya 
1. mostohaapa 
2. lelki apa 
3. nevelőapa 

utód 
dédanya (dédnagyanya) 

1. ükanya (üknagyanya) 
2. dédükanya 
1. ükapa (üknagyapa) 
2. dédük (dédükapa) 

dédapa (dédős, dédnagyapa) 
1. dédunoka 
2. másodunoka (második unoka) 

nászasszóny 
nász (nászúr) 

1. jegyes 
2. mátka 
3. menyasszony 
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prvenac (prvorodenče) 
prvobratučed 
prvobratučeda 

punac 

punica 

rodbina (rođaci) 

šogor 

šogorica 
šurak (šurjak, šura) 

šurakinja (šurnjaja, šurakinja) 
šurična (šuričina) 
šuričić 
štićenik/štićenica 

sestra (seja, sele, sestrica) 

sestrić (sestričić) 
sestričina (sestrična) 
sestra od ujaka 
sestra od strica 
sestra od tetke 

sin (sinčić) 

sinovac 
sinovica (sinovka, sinovična, sinovkinja) 
siroče (sirotan, sirota) skrbnik 

snaha (snaja, snajka) 
I 
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elsőszülött (gyermek) 
unokaöcs (kisöcs, öcsi) 
unokahúg (kishúg) 

1. após 
2. ipa 
1. anyós 
2. napa (napadom) 

1. rokonok 
2. atyafi (atyafiság) 

1. sógor (kissógor) . 
2. bácsi (bátya) 

sógornő (sógorné, sógorasszony) 
1. sógor (testvérsógor, unokasógor) 

2. süv 
sógornő (sógorné, sógorasszony) 
unokahúg (kishúg) 
unokaöcs (kisöcs) 
nevelt gyermek 

1. nőtestvér (nővér) 
2. lánytestvér 

unokaöcs (kisöcs, kisunokaöcs) 
kisunokahúg (kishúg, húgocska) 
unokahúg, unokanéni 
unokahúg, unokanéni 
unokahúg, unokanéni 

1. f iú (fiam, fiacskám) 
2. fiúgyermek 

unokaöcs (kisöcs) 
unokahúg (kishúg, húgocska) 
árva 

1. nevelőapa 
2. lelki apa 
1. meny (menyemasszony) 
2. ángy (ángyi, ángyó) 
3. sógornő 
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srećnik 
stara 

stara majka 

staratelj 

stari 

stric (strika, štrikan, striko, strile) 

stričević 
stričevićna (stričićna) 
strina 
suprug 
supruga 
supružnici 
svak (svojak) 
svastić (svastičić, svastičin) 

svastičina 
svastika v 

svekar 
svekrva 
svojak (svak) 

_ • V 

tašta 
tast 
tata (tatica, tatko, taja, tale) 

teta (tetića) 
tetak (teča) 
tetičina (tetična) 
tetka 
tetkić (tetić) 
tutor 

vőlegény 
1. öreg (anya) 
2. nagyanya 
1. nagyanya 
2. öreganya 
1. gyám (gyámapa) 
2. nevelő apa 
1. öreg (apa) 
2. nagyapa 
3. férj 
1. nagybácsi (bácsi, bácsika) 
2. nagybátya (bátya) 

unokafivér 
unokanővér 
nagynéni (néni, nénike) 
férj 
feleség 
házastársak 
sógor 

1. sógor 
2. unokaöcs 

unokahúg 
sógornő (sógorné, sógorasszony) 
após 
anyós 
sógor 

anyós 
após 

1. tata (tatuka, tatus, tati, tatuska) 
1. férj 
3. após 

nagynéni (néni) 
nagybácsi (bácsi) 
unokahúg, unokanővér 
nagynéni (néni, nénike) 
unokafivér, unokaöcs 
tútor 
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udovac/udovica 

ujak (uja, ujka, ujkica) 

ujaković (ujčević) 
ujakovićna (ujčevićna) 
ujna 
unuče (unuk, unuka) 

özvegy (özvegyember, özvegyasz-
szony) 

1. nagybácsi (bácsi) 
2. nagybátya (bátya, bátyó) 

unokaöcs, unokafivér, unokabáty 
unokahúg, unokanővér 
nagynéni (néni) 
unoka 

venčani kum _ 

venčana kuma 
verenik 

1. násznagy 
2. házassági tanú 

nászasszony 
1. jegyes 
2. vőlegény 

zaova. 
zaović (zaovičić) 
zaovičina (zaovična) 
zet 

sógornő (sógorné, sógorasszony) 
unokaöcs 
unokahúg 

1. vő (vej, vejkó, vejemuram, kisvő) 
2. unokavő 
3. sógor 
4. lér (lérike) 

žena (ženica) 

životni saputnik 

1. feleség 
2. asszony 

élettárs 

R Ö V I D Í T É S E K 
• I 

argo — argo 
biz. — bizalmas 
durv. — durva hangulatú 
elav. — elavult 
gúny. — gúnyos hangulatú 
gyerm. — gyermekes hangulatú 
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ideg. — idegen szó 
kedv. — kedveskedő 
nép. — népies 
rég. — régies 
ritk. — ritkán fordul elő 
pejor. —' pejoratív 
tréf. — tréfás hangulatú 
vál. — választékos 
vulg. — vulgáris 
táj. — tájnyelvi, nyelvjárásos kifejezés 

1. Szépe György: A magyar rokonsági elnevezések néhány kérdése (ÁNYT. VIII. kötet 
Bp.) 

2. J. Lőrinczi Réka: A magyar rokonsági elnevezések rendszerének változásai, Kriterion 
Bukarest, 1980. 

3. Szépe György: A magyar és francia rokonságnevek összevetése 
4. Kósa-Szántó Vilmar A rokonságterminológia városiasodásának folyamata 
5. Gordana Vuković: Nazivi za obeležavanje srodnika 

I R O D A L O M 

T A R T A L O M : 

Bevezetés 
Shémák 
Táblázat 
Egyenes ági rokonság 
1. Fölmenő ág 
2. Lemenő ág 
Oldalági rokonság 
Házassági rokonság 
Szolidáris viszonyok 
Egyéb rokonsági viszonyok 
A rokonságra vonatkozó szavak jegyzéke 
1. Magyar—szerbhorvát 
2. Szerbhorvát—magyar 
Rövidítések 
Irodalom 

oldal 

3.' 
7. 

32. 
33. 
35. 
36. 
40. 
43. 
44. j 

47. 
56. 
62. 
63. 
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6 4 B U R U C K I EDIT 

R E Z I M E 

Srpskohrvatska-mađarska analiza rodbinskih naziva 

Autor proučava paralelno sistem rodbinskih naziva na srpskohrvatskom i mađarskom 
jeziku. Materijal je prikupljao pomoću informatora. U studiji obraduje ne samo nazive 
krvnog srodstva, već i ostalih rodbinskih i sličnih veza (solidarnih, maćehijskih, vaspitnih 
itd.). Dva različita sistema dodiruju se na više tačaka, međutim, uočavaju se i neke razlike: 
neki nazivi određenog tipa nalaze se samo u jednom jeziku, nazivi za neke vrste rodbinskih 
veza bogatiji su u jednom jeziku nego u drugom i si. Rad se dopunjuje mađarsko-srpsko-
hrvatskim i srpskohrvatsko-mađarskim rečnikom rodbinskih naziva. 

Z U S A M M E N F A S S U N G 

Burucki Edit: Serbokroatisch-ungarische Analyse der Verwandt-
schaftsnamen 

Der Autor kontrastiert das serbokroatische und ungarische Benennungssystem der 
Verwandtschaftsgrade. Das Material wurde von Informanten zusammengesammelt. Nicht 
nur die Blutverwandtschaft, sondern auch andere Beziehungen (wie Solidaritätsbezie-
hungen, Stifeltern- und Erzieherbeziehungen) usw. wurden erforscht. Die zwei Verwandt-
schaftssysteme haben viele Berührungspunkte, aber es gibt auch Unterschiede, manche 
Benennungsart existiert nur in der einen Sprache, in der anderen nicht, manche Verwandt-
schaftsbeziehungen sind in der einen Sprache reicher sprachlich ausgedrückt als in der 
anderen. Diese Arbeit ist durch ein Lexikon der ungarisch-serbokroatischen und serbo-
kroatisch—ungarischen Verwandtschaftsnamen ergänzt. 
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