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A különböző nyelvű, de egymással közösségbe élő népek nyelvében meg-
figyelhető kölcsönhatás a helyesírási gyakorlatra is kiterjed. Ez tapasztalható 
a Vajdaságban, sőt valószínűleg a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztár-
saság egész területén élő magyarság esetében, annál is inkább, mivel az itteni 
magyarságnak a vele testvéri közösségekben együtt élő délszláv és más 
nyelvű nemzetekkel, népekkel és népcsoportokkal való kapcsolata nem eset-
leges, alkalomszerű, hanem állandó, folyamatos, át- meg átszövi életünk min-
den megnyilvánulását a politikai tevékenységtől a művelődésen és szórako-
záson át mindennapjaink legszokványosabb nyelvi megnyilvánulásaiig. 

Mindez a nyelvi egyenjogúság és a többnyelvűség általánosan elterjedt 
gyakorlata folytán, amely a szóbeliség és írásbeliség úgyszólván valamennyi 
területére egyaránt kiterjed, hatványozottan jelentkezik. Habár a nyelvi 
kölcsönhatásnak különösen a műveltség terjesztésében, a kulturális értékek 
megismerésében s ezáltal a nemzetek kölcsönös megismerkedésében és az 
egymás iránti megbecsülés elmélyítésében, tehát politikai téren is számtalan 
előnye van, a nyelvi interferenciák révén bizonyos hátrányokat is rejt 
magában, mint amilyenek a barbarizmusoknak (az eredeti szókincs szavainak 
idegen szavakkal való felcserélése), a tükörkifejezéseknek (az eredeti 
szókincs szavainak az idegen szókapcsolatokat tükröző szerkezetbe állítása) a 
terjedése, az idegen mondatszerkezetek megjelenése a nyelvben, a különböző 
nyelvek helyesírási szabályainak felcserélése, illetve keveredése. 

Mindez a felsorolt káros nyelvi tendenciáknak az iskolai oktató munka 
vagy a nyelvi ismeretterjesztés, azaz az iskolai és publicisztikai nyelvművelés 
útján való tudatosítása révén könnyen kivédhető, sajnos azonban az e téren 
eddig tapasztalható valamennyi erőfeszítés sem hozta meg az elvárható ered-
ményeket, véleményem szerint egyrészt az iskolai nyelvművelő munkának a 
közoktatás általános helyzetével kapcsolatos fogyatékosságai, másrészt az 
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iskolán kívüli, elsősorban a sajtó útján gyakorolt nyelvművelés alkalom-
szerűen esetleges, rendszertelen, nem következetes voltából eredően. 

A felsorolt káros nyelvi hatások közül célom a helyesírási interferencia 
megvizsgálása egy meglehetősen szűk területen, a magyar nyelvű tartományi, 
illetőleg községi hivatalos lapok, közlönyök vonatkozásában. Vizsgálódása-
imat természetszerűleg a szóban forgó területen sem terjeszthettem ki a tel-
jes anyagra, csupán a VSZAT Hivatalos Lapjának, továbbá Ada, Csóka, 
Kanizsa, Topolya és Zenta községek hivatalos lapjainak 1-2 számát néztem át 
néhány évre visszamenően. Úgy vélem azonban, hogy ez a nem éppen 
bőségesnek mondható anyag is híven tükrözi a szövegeknek, illetve 
fordítóknak helyesírási' szintjét, illetőleg az erre vonatkozó ismeretek többé-
kevésbé meglehetősen bizonytalan voltát. 

A szerbhorvát és a magyar nyelv helyesírási rendszere "köztudottan" 
eltérő. Az előbbi csaknem tisztán fonetikus, azaz hangjelölő (kiejtés szerinti) 
írásmódot alkalmaz, az utóbbira viszont a szóelemző (etimologikus) írásmód 
a jellemző. A köztudattal szemben az igazság az, hogy mindkét nyelv he-
lyesírásában megtalálhatók a kiejtés szerinti, a szóelemző és a hagyományos 
írásmód elemei, ám a két nyelv helyesírására kétségkívül az írásmódok 
egyikének vagy másikának a túlsúlyra jutása jellemző. így a szerbhorvát 
nyelvre sem teljesen érvényes már a Vuk Karadzic által meghirdetett: "írj, 
ahogyan beszélsz, és olvass, ahogyan írva van!" (pl. a d hang s előtti 
zöngétlenedését, a dst hangkapcsolatban létrejövő mássalhangzó kiesését, a 
szóhatáron előállt hangtani változásokat a helyesírás nem tükrözi), ám a 
magyar helyesírás mégis inkább tekinthető szóelemzőnek a szóelemek 
írásban történő feltüntetéséhez való ragaszkodása miatt, noha szavaink 
írásakor főleg a kiejtés szerinti írásmód dominál, sőt helyesírásunk a tol-
dalékolás esetében beállt hangtani változások egy részét is fonetikusan 
tükrözi (pl. moss, nézzük, higgyed). Sajátos módon azonban a kétféle 
írásmód az iskolázottságtól, a nyelvi tudatosságtól függően jól elkülönül 
egymástól, és az e téren tapasztalható ingadozások, amelyek a vizsgált 
szövegekre nem jellemzőek, esetlegesek (feltehetősen gépelési vagy szedési 
hibából, elírásból jöttek létre), nem tulajdoníthatók a helyesírási interferencia 
hatásának. 

A magyar és a szerbhorvát helyesírás közös jellegzetessége, hogy betűíró 
és hangjelölő rendszerűek, hangkészletük nagyjából egyező, azzal, hogy a 
magyar nyelv magánhangzókészlete valamivel gazdagabb. A szerbhorvát 
nyelv a latin betűs mellett cirill betűs írásmódot is használ, ám a két írásmód 
egyenrangú használata folytán a szerbhorvát nyelvet az ilyen eredetű 
közszavak és tulajdonnevek írásának tekintetében latin betűs írásmódúnak 
tekintjük. 

A szerbhorvát nyelv latin betűs írásmódjának betűkészlete nem sokban 
különbözik a magyar betűkészlettől. Bizonyos nehézségek azonban mégis 
jelentkeznek a betűrendbe sorolás és a magyar- tulajdonneveknek a 
szerbhorvát szövegben szokásos átírása esetén. 

A betűrendbe sorolás esetén nehézséget okoz, hogy a magyar szövegbe 
hogyan vegyük át az eredeti szerbhorvát nyelvű szövegben már betűrendbe 
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sorolt tulajdonneveket (személyneveket), lévén hogy magyar nyelvű hivatalos 
lapjaink szövege teljes egészében fordítói szöveg. Latin betűs ábécé alkal-
mazása esetén csupán az ö, ii magánhangzók, valamint a C, DJ,($) S mással-
hangzók betűrendi helyével van gond, az előbbiek ugyanis a magyar 
betűrendben az O és Ú betű után, a szerbhorvátra történt átírás esetén azon-
ban az E és I betű helyére az utóbbiak a magyar ábécében a T, illetőleg a G, 
valamint az R betű után, a szerbhorvátban viszont C, a D és az S után 
kerülnek. 

Tévedéssel mind a magyar, mind a szerbhorvát nyelvű hivatalos 
kiadványokban találkozhatunk, ez utóbbiakban a leggyakoribb a mellékjeles 
betűknek a mellékjel nélküli azonos betűk elé sorolása, valószínűleg a 
magyar ábécé S, SZ sorrendjének téves analógiájával. 

A helységnevek betűrendbe sorolásakor a települések szerbhorvát és 
magyar megnevezésének eltérő volta (pl. Novi Sad - Újvidék, Sombor -
Zombor) miatt a névsor a forrás- és célszövegbcn teljesen megváltozhat. Ez 
viszont a rovatrend feltehetően kívánatos párhuzama végett számos esetben 
nem volna célszerű. Ezért hivatalos lapjaink ilyen esetekben a helységneveket 
eredeti alakjukban hagyják, azaz nem fordítják le, és ez A magyar helyesírás 
szabályai 208. pontjának 2. bekezdése értelmében teljes mértékben elfogad-
ható (a helységnév magyar változatának zárójelben történő esetleges 
feltüntetésével). 

A személyneveket tartalmazó névsoroknál azonban - ha az eredeti sor-
rendhez a sorszámok azonossága végett ragaszkodnunk kell - , zárójelben 
feltétlenü fel kell tüntetnünk, hogy a betűrendbe sorolás a szerbhorvát nyelv 
latin, illetőleg cirill betűs írásmódjában használatos betűrend (abeceda, ill. az-
buka) szerint történt. Ezt az eljárást kell követnünk a helységnevek esetében 
is, ha valamilyen oknál fogva magyarban használatos elnevezéseket alkalmaz-
zuk, de az eredetivel azonos sorrendet kívánjuk megtartani. 

A betűrendbe soroláson kívül is időnként nehézséget okoz a személynevek 
írásmódjának pontos megállapítása. A délszláv eredetű személynevek ese-
l tében a hibalehetőség kisebb ugyan, amióta az 1954-ben aláírt Újvidéki 
Megállapodás (Novosadski sporazum) értelmében a szerbhorvát nyelv keleti 
és nyugati változatában egyaránt alkalmazható a cirill és latin betűs írásmód, 
így tehát a szerb eredetű tulajdonnevek - a horvát eredetűekhez hasonlóan -
a latin betűs írásmód szerinti eredetiben írandók magyar szövegben is, tehát 
nem szükséges minden egyes névnél utánajárni, hogy vajon szerb vagy horvát 
eredetű-e, ami az esetek jelentős hányadában szinte a lehetetlenséggel volt 
határos, tekintve, hogy a szerbhorvát anyanyelvűek nem kis része sem 
szerbnek, sem horvátnak nem vallja magát, tehát ha pontosan meg akartuk 
volna állapítani, hogy nevét az eredeti írásmód szerint kell jelölni, vagy 
megközelítő hangértékben a magyar ábécé betűivel kell-e átírni, akkor 
kénytelenek lettünk volna megtudakolni, hogy e-ző vagy ije-ző dialektusban 
beszél-e az illető. 

Továbbra is fennáll a macedón, a bolgár, valamint a kárpátukrán (ruszin) 
eredetű tulajdonnevek átírásának a szabálya, ám ezeknek az elkülönítése a 
szerbhorvát személynevektől már jóval kisebb gondot okoz. A szlovén, cseh 
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és a szlovák, valamint a román eredetű nevekre a latin betűs írásmódot 
használó nemzetek tulajdonneveinek jelölésére vonatkozó szabály alkal-
mazandó. 

Örvendetes, hogy a nálunk, Jugoszláviában már az ötvenes évek közepétől 
többé-kevésbé elég következetesen alkalmazott fenti szabályt a közelmúltban 
Magyarországon is elfogadták (l.A magyar helyesírás szabályai, 11. kiadás), s 
ezt a nyelvi tényt az Édes Anyanyelvünk c. népszerű nyelvi folyóirat 1985. 
október-decemberi számában (12. oldal) Ladó János is megállapítja (Kovács 
János által és általam a fenti kérdésben egy korábban megjelent cikkhez 
fűzött észrevételünkre válaszolva). 

Sajátságos módon az előbbinél jóval nagyobb gondot okoz a szerbhorvát 
forrásszövegben előforduló magyar személynevek "visszafordítása". A Szerb 
Matica és a Horvát Matica kiadásában 1960-ban megjelent A szerbhorvát 
nyelv helyesírása (Pravopis srpskohrvatskog jezika) 253. pontjában kimondja 
ugyan: "Az idegen tulajdonneveket a mi nyelvünkben kétféleképpen írjuk: az 
eredeti írásmód szerint, azaz úgy, ahogyan az átadó nyelvben írják (főként a 
latin betűs írásmódban) és fonetikusan, azaz kiejtés szerint (főként a cirill 
betűs írásmódban). Meg kell hagyni mindkét mód használatának a 
szabadságát. A fonetikus írásmód használata esetén azonban - ha a nevek 
kevésbé ismertek - a nevek első ízben történő említésekor zárójelben meg 
kell jelölni az eredeti írásmódot. Ha pedig a szóban forgó neveket a mi 
nyelvünkben az átadó nyelv írásmódja szerint írjuk, első ízben zárójelben 
meg kell jelölni a kiejtésüket. Tudományos művekben, közép- és főiskolák 
tankönyveiben és hasonló könyvekben cirill betűs írásmód esetén első ízben 
kötelező feltüntetni az ilyen szavak eredeti írásmódját, latin betűs írásmód 
esetén viszont kötelező az eredeti írásmód használata első említéskor a 
kiejtés zárójelben történt megjelölésével", mégis - talán a szabály egy kissé 
túlságosan is liberális megfogalmazása miatt ("a kétféle írásmód haszná-
latának szabadsága") az eredeti írásmód, illetőleg a kiejtés megjelölésének 
kötelező voltát nem veszik túl komolyan, inkább csak a szabály második felét, 
a tudományos művekre, tankönyvekre és hasonló kiadványokra vonatkozót 
alkalmazzák némileg következetesebben. 

A nyugati nyelvterületen működő kiadók inkább alkalmazzák a 
személynevek eredeti írásmódjának az alkalmazását, de még ott sem követ-
kezetesen. Furcsa dolog, hogy a magyarországi tulajdonneveket inkább az 
eredeti írásmód szerint, a jugoszláviai magyar eredetűeket fonetikusan írják, 
így megesik, hogy ugyanannak a családnévnek eredetétől függően más lesz az 
írásképe (pl. Vörös és Veres). "Visszafordításkor" teljes a bizonytalanság: his-
zen a szerbhorvát betűkészlettel visszaadódott névről lehetetlen megállapítani 
annak eredeti írásmódját (a Veres lehet Veres, Vörös vagy Wöeres, a Cikos 
Csikós és Csíkos, a Gere Gere vagy Gerő stb.). Nem kevésbé képtelenség a 
hagyományos módon írt magyar családneveknek a szerbhorvát szövegben 
szereplő alakjukból való helyreállítása (a Tótnak írt családnév egyaránt lehet 
Tóth vagy Tót, a Takac Takács mellett Takách és Takáts is, hogy ne 
szaporítsuk a példákat úgyszólván a végtelenségig). 

A keleti nyelvterületen (így Vajdaságban is) úgyszólván kizárólagos az 
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átírás, tehát a korábbi helyesírási szabályzat alkalmazása, amely szerint: "Ha 
szükség van szavainkra, különösen személyneveinknek, családneveinknek és 
földrajzi neveinknek a külföldnek szánt okmányokban és iratokban való 
feltüntetésére, cirill vagy latin betűs írásmódunkkal írjuk őket aszerint, hogy 
cirill vagy latin betűk használatosak-e az említett okmányokban... Ha idegen 
okiratokat kell aláírnunk, az aláírást is cirill vagy latin betűs írásmódunk 
szerint eszközöljük... Az idegen nyelv betűit a mi betűinkkel át kell írni. Ha a 
legkisebb gyanú is felmerül, hogy valamely név vagy helynév az átírásban jól 
felismerhető-e, a fonetikus írásmód mellett cirill vagy latin betűkkel 
feltüntethető az eredeti írásmód is... Ez különösen azokban az esetekben 
érvényes, ha valamely újfajta elnevezést honosítunk meg a mi irodalmunkban". 

A szabályt idéző egyébként az anyanyelvápolás szempontjából rendkívül jó 
kézikönyv (Z. Vukadinovic: Srpski u sto casova, Bcograd 1952.) még hozzá is 
teszi (161.o.):"Az idegen szavakat úgy írd, ahogyan egy más nyelvet nem 
ismerő jó szerb vagy horvát ki tudná mondani". A szerbhorvát eredetű szavak 
idegen szövegben ajánlott írásmódjával szemben meglehetősen szűkkeblű 
álláspont, ámbár elismerhetjük, hogy az idegen szavak és tulajdonnevek ol-
vasatának gondját sommásan megoldja. Mégis úgy véljük, hogy a latin betűs 
írásrendszert alkalmazó modern európai nyelvek helyesírási gyakorlatában az 
idegen eredetű személynevek eredeti írásmódjának átvétele a gyakoribb, s ez 
célszerűbbnek is bizonyul a nyelvi bezárkózás, elszigetelődés felszámolása 
szempontjából. 

A személynevektől eltérően, amelyeknek írásmódja magyar szövegben 
nem vitás, csupán esetenként a helyes alak megállapítása ütközik 
nehézségekbe vagy bizonyul teljességgel lehetetlennek, a földrajzi nevek 
írásában bizonyos ingadozás tapasztalható. A Magyarország területén kívüli, 
de magyar(os) alakban is használatos elnevezésű földrajzi objektumok neve 
(a toponimák) ugyanis minikét (idegen és magyaros) alakjukban hasz-
nálatosak, az előbbiek azonban inkább csak a tudományos és közigazgatási-
hivatalos természetű szövegekben, és főleg a helységnevek esetében. 
Hivatalos lapjaink gyakorlatában mindkét eljárásra találunk példát - gyakran 
sajnálatos módon egyazon szövegen belül a helynevek magyar és szerbhorvát 
alakjainak keveredésére is. Kívánatos volna a szövegtisztaság erdekében 
eldönteni, hogy hivatalos lapjaink (és egyéb informatikai szerveink is) melyik 
módszert alkalmazzák, legalább egy-egy orgánumon vagy használati szinten 
belül egységesen, és ez esetben a szerbhorvát és szlovén eredetű földrajzi 
neveket az eredeti írásmód szerint, a macedón crcdctűckct a cirill betűs 
írásmódú nyelvek szavainak esetében szokásos átírásban, míg a magyarban 
használatosakat a magyar hangjelölés szabályai szerint írják, mert a jelenlegi 
szabályozatlan, mondhatni zűrzavaros állapot az írásmódok keveredését 
eredményezi (pl. Dcbclyacsa, Kovacsica, Kupuszina, Szubotica; Dcbcljaca, 
Kovacica, Kupusina, Subotica helyett). 

Eltérőek a helyesírási szabályok a magyar és szerbhorvát nyelvben a nagy 
és kis kezdőbetűk használatának tekintetében is. Egyaránt nagy kezdőbetűs a 
mondatok és az egyenes (sző szerinti) idézetek, továbbá meghatározott ver-
sek sorainak első szava, némely rövidítések, valamint a tulajdonnevek írása. 
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A két nyelv helyesírási rendszere azonban nem ugyanazokat a szavakat tekin-
ti tulajdonnévnek, és ez hivatalos lapjaink írásgyakorlatában gyakran válik 
hibalehetőséggé. Mindkét helyesírási rendszer szerint nagy kezdőbetűsek a 
személynevek (családi és utónevek, bece-, gúny-, fedő és álnevek), az 
elképzelt személyek és az állatok egyedi neve, a földrajzi tulajdonnevek, az 
intézménynevek, vállalatok, szervezetek, egyesületek neve, a sajtótermékek 
címe. A szerbhorvát nyelv helyesírása szerint azonban ide tartoznak az egyes 
nemzetekhez, népekhez, népcsoportokhoz, tájegységek, helységek 
lakosságához való tartozást jelentő főnevek és az ünnepek neve. Az előbbiek 
írására vonatkozó ellentétes szabályok a hivatalos lapok magyar nyelvű 
szövegeiben nem okoznak gondot, gyakrabban fordul elő a szerbhorvát 
szövegben a magyar helyesírás ide vonatkozó szabályának megfelelő kis 
kezdőbetűs írásmód (madjari, srpkinja stb.), ám az utóbbiak írásmódjának 
kétfélesége már gyakran okoz zavart, csakhogy nem bizonyíthatóan a 
szerbhorvát helyesírási szabály hatására (Újév, Május elseje, Köztársaság 
napja, Nők napja stb.). 

Noha a történelmi események, mozgalmak neve mind a magyar, mind a 
szerb nyelv helyesírásának legújabb szabályai szerint kisbetűs (még az 
októberi szocialista forradalom és a nagy honvédő háború esetében is), ezen 
a téren mindkét nyelvű szövegben gyakori a tévedés (Népfelszabadító 
Háború, ill. Narodnooslobodilacka borba, Pokret, Prvi kongres, ill. I Kongres 
stb.). A nagy- és kisbetűk használatáról a rövidítésekben később esik majd 
szó. 

A leginkább zavaró mégis a többelemű tulajdonnevek nagybetűs, illetőleg 
vegyesen nagy és kis kezdőbetűs írása tekintetében a magyar és szerbhorvát 
nyelvben eltérő, azaz részben megegyező szabályrendszer. Minthogy a 
személynevek és a földrajzi nevek írásában a szabály nagyjából azonos (az 
előbbiek állandó jelzői mindkét nyelvben nagy, alkalmi jelzői és értelmezői 
pedig kis kezdőbetűsek, akárcsak az utóbbiak köznévi elemei is), sok 
tévedést okoz a szabály különbözősége az intézménynevek írásában. A 
magyar helyesírás szabályai szerint ugyanis "a hivatalok, társadalmi szer-
vezetek, oktatási intézmények, tudományos intézmények, szövetkezetek, 
vállalatok és hasonlók többelemű hivatalos, cégszerű nevében - az és 
kötőszó, valamint a névelők kivételével - minden tagot nagybetűvel kezdünk 
(187. pont). A szerbhorvát nyelv helyesírásának megfelelő (14.) pontja így 
hangzik: "Csak az első szót írjuk nagy kezdőbetűvel, ha a soron következő 
szók valamelyike egyébként is nem nagybetűs". 

Néhány szervezet-, intézmény-, illetőleg vállalatnév szerbhorvát és magyar 
megfelelője tehát: Savez komunista Jugoslavije - Jugoszláv Kommunista 
Szövetség, Opstinska konferencija Saveza socijalisticke omladine Vojvodine -
A Vajdasági Szocialista Ifjúsági Szövetség Községi Választmánya, Narodna 
banka Srbije - Szerb Nemzeti Bank, Fabrika obuce "Elita" - Elita Cipőgyár 
stb. Az ellentmondó helyesírási szabályok folytán különösen a magyar szöveg-
ben gyakori a szerbhorvát helyesírásnak megfelelő megoldás: a Szakszer-
vezeti szövetség községi tanácsa, Mosa Pijade középfokú szakirányú oktatási-
nevelési központ, Közgazdasági könyviteli központ, Elektro-Backa építészeti, 
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szerelő és befejező munkálatok munkaszervezete, Napredak könyvesbolt stb. 
A bizonytalanságot és az ingadozást feltehetőleg fokozza majd A magyar he-
lyesírás szabályai 188. pontja a) bekezdésének alkalmazása, amely szerint az 
intézménynevek egy részét hol kis, hol meg nagy kezdőbetűvel kell írni (a 
példák közül a balatonfenyvesi állami gazdaság, illetve Balatonfenyvesi 
Állami Gazdaság, a pécsi nevelőintézet, de Pécsi Nevelőintézet stb.). 
Véleményem szerint ennek a szabálynak a beiktatása nem a legszerencsésebb 
megoldás. Bizonytalanság tapasztalható az -i melléknévképzős helységnévvel 
kezdődő intézménynevekben is: Zentai Kereskedelmi Vállalat, illetőleg zen-
tai Kereskedelmi Vállalat, Kanizsai községi Képviselő-testület vagy kanizsai 
Községi Képviselő-testület. Gyakori - szerbhorvát mintára - a helység-
neveknek -i képző nélküli használata is: Csóka Húsárugyár, Coka Mezőgaz-
dasági Munkaszervezet, Tresnjevac Altalános Iskola stb. (néha a helységnév 
idézőjelben fordul elő). Valószínűleg magyar anyanyelvű szövegösszeállítók 
"jóvoltából" szerbhorvát nyelvű szövegben is előfordul a nagy kezdőbetűs 
megoldás: I Mesna Zajednica, Savez Sindikata, Opstinski Komitet, Ulica 
Marsala Tita (ez utóbbi magyar szövegben is gyakran tévesen: Tito Marsall 
utca), Trg Mira, Venac Bratstva-Jedinstva stb. (A közterületek - utcák, utak, 
terek stb. - nevének írásában egyébként a magyar és a szerbhorvát nyelv he-
lyesírása azonos szabályt állapít meg: a tulajdonnévi elemeken csupán az első 
szó nagybetűs.) 

A periodikus sajtótermékek (újságok, hetilapok, folyóiratok) címének 
írásakor az intézménynevekhez hasonlóan kell eljárnunk, tehát az és kötőszó 
kivételével minden lényeges szót nagy kezdőbetűvel kell írnunk. Erre vonat-
kozólag A szerbhorvát nyelv helyesírása nem tartalmaz ugyan külön utasítást, 
tehát az eljárás azonos a sajtótermékek címében szokásossal, ám ez nincs 
hatással hivatalos lapjaink szövegére, a nagybetűs írásmód az általam meg-
vizsgált számokban végig következetes. Ezzel szemben hivatalos lapjaink 
általánosan átvették a nagybetűs írásmódot a magyarban teljesen szokatlanul 
azokban az esetekben, amelyekben a szerbhorvát eredetiben az előzetesen 
már feltüntetett tulajdonnevekre (igazgatási szervek, szervezetek nevére, 
törvények, rendeletek címére) utaló szavak írásmódjában szokásos. így 
például magyar szövegben is nagybetűs a Köztársaság, Tartomány, Község, 
Bizottság, Választmány, továbbá a Törvény, Határozat, Rezolúció, Platform 
stb. szó, ha ezek teljes (több szóból álló) változatát a vonatkozó szöveg már 
feltüntette. Szerbhorvát szövegben nagy kezdőbetűvel kell írni az elnök, 
király, szultán, sah stb. címet. 

Az is előfordul, hogy némely törvény címében nem az első szó lesz a 
nagybetűs, hanem a magyar és szerbhorvát szórendi szabály eltérő volta 
miatt a szerkezet végére kerülő törvény szó: a rokkantsági és nyugdíjbiz-
tosításról szóló Törvény, (szerb eredetiben: Zakón o penzijskom i inva-
lidskom osiguranju), Vajdasági Szocialista Autonom Tartomány Alkotmánya 
(Ustav SAP Vojvodine). Az. előbbi helyes fordítása: Törvény a rokkantsági és 
nyugdíjbiztosításról, csakhogy a szerkezet utolsó tagjának toldalékos alakja 
miatt nehezen szerkeszthető mondatba, ezért szükség van a szórend 
módosítására, azaz a tagok sorrendjének megváltoztatására oly módon, hogy 
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az irányító, tehát nem toldalekos tag az utolsó helyre kerüljön. Ebben az eset-
ben viszont a szószerkezet már nem eredeti címként, csupán arra való 
utalásaként szerepel, ezért első szavának nagybetűs írása sem indokolt. 

Az állandó rendezvények, a nyilvános elismerések, kitüntetések több 
elemű elnevezésének írásában is az intézménynevek írásával azonos szabály 
érvényes, s így a hibák is többé-kevésbé azonosak. S noha hivatalos lap-
jainkban nem bukkant fel, a teljesség kedvéért hadd említsem meg, hogy a 
szerbhorvát helyesírás szabályai szerint a levélbeli megszólításnak csak az 
első tagja nagybetűs, a magyarban viszont ezen kívül minden egyes főnév is, 
ezzel szemben a megszólításként használt névmások a magyar helyesírás 
szerint csak az egyes és többes szám alany esetében írandók nagy 
kezdőbetűvel, a szerbhorválban csak a Vi megszólítás, ha egyes számra vonat-
kozik, de ennek viszont a függő esetei is. Végezetül a szerbhorvátban az 
Allah és a Jehova szó kisbetűs is lehet (alah, jehova). 

Mivel a szerbhorvát nyelv helyesírása a magánhangzók időtartamát csak 
kivételesen jelöli (pl. sam - s A a m ) , a mássalhangzók pedig mindössze 
néhány esetben lehetnek hosszúak (najjaci, najjevtiniji, poddijalekat, nuz-
zarada stb.), ez a szabály csak a magyar beszédhangok írásbeli rövidülésében 
juthatna kifejezésre, ám ennek kimutatása a vizsgált anyagban nem volt 
lehetséges, mivel az egyébként bőven előforduló hibák inkább az írógépek 
hiányos betűkészletének és a nyomdai szedők, valamint korrektorok fogya-
tékos ismereteinek, semmint a szerbhorvát nyelv hatásának tulajdoníthatók. 
Emellett szól az is, hogy a hangok időtartamának jelölése a magyarországi 
írásgyakorlatban hasonló nehézségekkel jár. 

A két nyelv helyesírása - amint már erről említés történt - leginkább a 
hangtani változások jelöltségében, illetőleg jelöletlenségében tér cl egymástól. 
Hivatalos lapjaink szövegírói, illetőleg fordítói azonban a magyar helyesírás 
erre vonatkozó szabályait általában jól ismerik, és nem kerülnek a fonetikus 
írásmódot alkalmazó szerbhorvát helyesírás hatása alá, ami képzettségüket 
tekintve cl is várható, lévén, hogy fordítóink túlnyomó többsége fordítói vagy 
irodalom- és nyelvpedagógiai irányzatú egyetemet, főiskolát vagy legalábbis 
pedagógiai akadémiát, esetleg középfokú tanítóképzőt végzett személy. 
Sajátságos dolog, hogy a hibát inkább a szerbhorvát szövegben követik el, 
esetenként a zöngésség szerinti hasonulás jelölésével (pl. Ulica Matije Gubca 
- a Gubec személynévből, amelynek genitívusza a szerbhorvátban helyesen 
Gupca alakban írandó, vagy podpredsednik a pod és predsednik szóból, 
amelyet fonetikusan polpredsednik-nek kell írni és ejteni egyaránt). 
Valószínű azonban, hogy a tévesztésért inkább A szerbhorvát nyelv he-
lyesírásának az az új szabálya a ludas, miszerint az sz (szerbhorvát latin 
betűs jelölésben s) hangnak az előtte álló zöngés mássalhangzóra gyakorolt 
zöngétlenítő hatását nem kell jelölni. Az így keletkezett - dski, - dstvo és 
hasonló bctűkapcsolatok lehetnek hatással a pod-, pred- és más hasonló 
előtagú összetételekben a d hangnak írásban is megtartott jelölésére 
zöngétlen mássalhangzók előtt. Ennek ellenére sem zárható ki, hogy magyar 
anyanyelvű szöveglétrehozók esetében a magyar szóelemző írásmód is 
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hatással volt ennek a mondhatni már jelenségszerű helyesírási hibának a 
létrejöttében. 

A szók egybe- és különírásában is nehéz kimutatni a szerbhorvát nyelv he-
lyesírásának hatását. Bizonyos azonban, hogy a magyarban gyakori minő-
ségjelzős alárendelő szóösszetételeknek a szerbhorvát nyelvben többnyire 
minőségjelzős szerkezetek felelnek meg, s ez kétségkívül tükröződhet a 
radno vreme - munka idő, autobuska stanica - autóbusz állomás, or-
ganizacija udruzenog rada - társult munka szervezet (vagy társultmunka szeF 
vezet), zemljoradnicka zadruga - földműves szövetkezet, Savez boraca - Har-
cos Szövetség, Savez pionira - Pionír Szövetség hibás megfelelelésekben. 
Hogy ez a hatás mégsem annyira egyértelműen bizonyítható, annak az oka az 
egybe- és különírásra vonatkozó szabályrendszer meglehetősen bonyolult vol-
ta, amely a szóösszetételek és szókapcsolatok pontos jelölését a magyar-
országi írásgyakorlatban is eléggé bizonytalanná teszi. Mindenesetre nem egy 
kiváló nyelvészünk megjegyezte már, hogy ez a magyar helyesírás is-
meretének próbaköve és egyben buktatója is. 

Annál szembetűnőbb a szerbhorvát nyelv helyesírásának hatása a szavak 
elválasztására (a szótagolásra) hivatalos lapjaink gyakorlatában. A korábbi 
helyesírási szabályzatban ugyanis eléggé bonyolult módon, egész szabály-
rendszer rendezte az elválasztást, ez bizonyos mássalhangzócsoportoknak az 
új szótagban való átvitelére, illetőleg át nem vitelére épült. A szerbhorvát 
nyelv új helyesírási szabályzata ezt a kérdést sommásan megoldotta: a több 
szótagú szó (a szótagok száma a magánhangzók számától függ, de némely 
esetben az r is magánhangzónak számít) jóformán bárhol elvászaltható azzal, 
hogy ne maradjon szótag magánhangzó nélkül, és mássalhangzó ne alkosson 
egyedül szótagot. Hogy a szabályt túl könnyűvé tenni sem célszerű, azt az a 
tény is bizonyíthatja, hogy a szótagolás szabályának a terén történt könnyítés 
sem szüntette meg a hibákat, mert a szerbhorvát nyelvű hivatalos lapjainkban 
gyakorta találkozunk stv-arnost, sposobno-st és ezekhez hasonló elválasz-
tásokkal, sőt az összetett szavaknak az összetétel helyén való elválasztására 
vonatkozó szabályt sem tartják mindig tiszteletben. 

A magyar helyesírás szabályai szerinti egyértelmű elválasztási szabály gyak-
ran esik áldozatul ennek a helyesírási liberalizmusnak. Tartományi hivatalos 
lapunk nagyvonalúan teszi túl magát ezen a téren mindennemű szabá-
lyozáson, ott és akkor választva el a szavakat, ahol és amikor éppen kijut a 
sor végére, tekintet nélkül arra, hogy egyszerű-e vagy összetett-e az 
elválasztandó szó, esetleg netalán az elválasztás kétjegyű mássalhangzót 
metsz-e ketté. (Ezt egyébként A szerbhorvát nyelv helyesírása is tiltja a latin-
betűs írásmód esetében.) Ezt az (egyik fiatal nyelvművelőnk által) már 
"arcátlan pimaszságnak" is nevezett eljárást azzal indokolja, hogy a sorok 
tördelését egy külföldről drágán beszerzett automata látja el, amely nem 
lehet tekintettel a magyar szótagolás rigorózus szabályaira, véleményem 
szerint azonban történtek már gazdaságunkban ennél drágább beruházások 
is, amelyek tévesnek bizonyulván, leírásra kerültek, mielőtt még kifizetődhet-
tek volna. Községi hivatalos lapjaink szerencsére nem szereztek be ilyen, 
csak németül tudó drága automatát, így az elválasztás terén kénytelenek 
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megelégedni a magyar nyelvterületen szokványos tévedésekkel, amelyek 
leginkább az összetett szavaknak nem az összetétele helyén való 
elválasztásában nyilvánulnak meg (pl. fe-ladat, ter-velemzés, ren-dőrség, le-
galább, ugya-nis). 

Meglehetősen gyakoriak az átfedésekből eredő hibák az írásjelek hasz-
Xnálatában. Noha a mondatvégi írásjelek használatára vonatkozó szabályok 
nagyjából azonosak, a többi írásjel használatában van némi eltérés. A pont 
ugyanis a szerbhorvát rövidítésekben nem használatos, ha a rövidítés a szó 
utolsó betűjét is tartalmazza (pl. dr - vö. dr. a magyarban, g-dja, d-djica), a 
római számok után, a sorszámnévként használt arab számok után, ha utánuk 
bármilyen más írásjel következik (a magyarban csak a kötőjel teszi feles-
legessé ilyen esetben a pontot), viszont pontot kell tenni szöveg tagolására 
használatos nagybetűk után (a magyarban ilyen esetben félzárójel 
használatos), továbbá a háromnál több számjegyből álló számcsoportok 
tagolására (a magyarban négy számjegyig nincs tagolás, kivéve ha a 
számoszlopban ennél több számjegyű számok is szerepelnek, négynél több 
számjegy esetében jobbról bal felé haladva háromasával pont helyett 
betűközzel tagoljuk a több számjegyből álló számot). Ezekben az esetekben 
meglehetősen sok a tévedés a magyar szövegekben. 

A mondatot tagoló vessző használatában is eltér a két helyesírás, mivel a 
magyar tisztán grammatikai tagolást alkalmaz (minden egyes tagmondatot 
vesszővel választ el egymástól) a kötőszókra való tekintet nélkül, a 
szerbhorvát viszont logikailag tagol, bizonyos kötőszók előtt nem használ 
vesszőt. Ez egybeesik a magyar helyesírás régebbi szabályával, mely szerint és 
kötőszó előtt felesleges a vessző használata, ezért e téren hivatalos lap-
jainkban van némi ingadozás. 

A többi írásjel használatával kapcsolatos szabály a két helyesírási rendszer-
ben nagyjából egybeescik, kivéve az idézőjel használatát. A szerbhorvát he-
lyesírás szerint uganis az idézetbe iktatott idéző mondatot vesszők vagy (mint 
a magyarban) gondolatjelek közé kell tenni, az idézőjelet pedig az idéző mon-
datot bevezető írásjel előtt és az idéző mondatot befejező írásjel után is be 
kell iktatni. A magyarban ezzel szemben csak egy idézőjelpár használatos 
minden esetben. (Kivéve, ha az idézeten belül újabb idézet fordul elő.) A tag-
mondatokat elválasztó vessző a magyarban az idéző mondatot záró gondolat-
jel után, a szerbhorvátban elébe kerül. 

A szerbhorvát nyelv helyesírási szabályai szerint idézőjelbe kerülnek a 
gúnyos, ironikus, ellentétes értelmű szavak, az írásművek, folyóiratok címe, 
egyesületek, intézmények, hajók, szállodák és más hasonlók egyedi neve. Az 
idézőjel használata nem kötelező a közismert irodalmi termékek és 
folyóiratcímek írásbeli említésekor. A magyarban idézőjel csak a szó szerinti 
idézet és nem kötelezően az írásművek több elemű címe esetében 
használatos. A szerbhorvát helyesírás hatására azonban hivatalos lapjainkban 
is előfordul az intézmények és munkaszervezetek elnevezésében az egyedítést 
célzó szavak vagy szókapcsolatok idézőjeles feltüntetése: pl. "Derby" 
Cipőgyár, "November 29." Húsárugyár, "Coka" Mezőgazdasági Munkaszer-
vezet, "Senta" Kereskedelmi Vállalat stb. Ez a hiba valószínűleg annak a 
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szabálynak a téves értelmezéséből ered, hogy az intézménynevek idézőjeles 
részét (a jeles dátumokat tartalmazókon kívül) nem kell lefordítani. 

Végezetül hadd tegyek említést a rövidítésekkel, betűszókkal kapcsolatos 
eltérésekről a két helyesírási rendszerben. A rövidítésekben a pont hasz-
nálatáról már szó esett. Hadd tegyem hozzá, hogy a mérték- és pénzegységek 
rövidítése után használt pont mind a magyar, mind a szerbhorvát helyesírás-
ban hiba. A pénzegységek megnevezésének rövidítésében (a váltópénz kivé-
telével) azonban a magyarban nagy (pl. Ft, Din) a szerbhorvátban kis 
kezdőbetűvel kell használni. A mozaikszókban egyik nyelv helyesírása sem 
ismer pontot, ám a szerbhorvátban a többclemű intézménynevek rövidí-
tésekor csupa nagybetűs (pl. NOB, JNA, SSSR stb.) és vegyesen nagy- és kis-
betűs (Avnoj, Skoj, Nin stb.) alakot is ismerünk, a magyarban általában az a 
szabály, hogy a rövidítésekben az eredeti nagy- és kisbetűk megmaradnak 
(pl.: Budapest rövidítése Bp., Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa r. 
KGST. A szabály alól azonban számos kivétel is akad, ami nem éppen alkal-
mas a tévedések kiküszöbölésére. A hivatalos lapok gyakorlatában ez pl. a 
tmasz, Tmasz, TMASZ (feloldva: társultmunka-alapszervezet), öék, Öék, 
ÖÉK (feloldva: önigazgatási érdekközösség), kkt, KKt, KKT (községi 
képviselő testület) alakok "békés egymás melleit élésében" jut kifejezésre. A 
helyes megoldás véleményem szerint a tmasz vagy - tulajdonnévben - a 
Tmasz stb. a helyes-

Befejezésül a hibák és tévedések felsorolása és eredetük kiderítésének 
megkísérlése után hadd éljek egy javaslattal a helyzet javítására. Azon felül, 
hogy oktatási rendszerünk valamennyi fokán, de különösen a fordító-
képzésben az anyanyelvi készségek udatos ápolásán és fejlesztésén kívül 
szükség van a szerbhorvát nyelvvel való állandó összevetésre, valamint az 
eltérések és egybeesések folytonos tudatosítására többek között a helyesírás 
terén is, nem kevésbé fontos a rendszeres és folyamatos nyelvművelés a már 
működő pedagógusok, fordítók, újságírók, lektorok, s egyáltalán mindazok 
számára, akik a nyelvvel hivatásos szinten kapcsolatba kerülnek, sőt a nyelvet 
nem munkaeszközként használók, tehát valamennyi magyarul beszélő 
számára is lehetővé kellene tenni a folytonos nyelvművelést a rádió, televízió 
magyar nyelvű adásai útján, és a sajtóban rendszeres nyelvművelő rovat 
újbóli megindításával vagy akár negyedévenként megjelenő népszerű 
nyelvművelő folyóirat megalapításával is. S noha ezen a téren tagadhatatlanul 
sok minden történik (példa rá a jelen tanácskozás is), a közéletünkben 
szóban és írásban használt nyelv azt bizonyítja, hogy mindez még nem elég: a 
nyelvművelést minden eszközzel támogatni kell, hgoy a nyelvi egyenjogúság 
ne maradjon a törvényben tételesen is megfogalmazott lehetőség, hanem dol-
gozóink olyan joga legyen, amelyet a szocialista önigazgatás adta lehetőségek 
között eszközként használhatnak fel életük könnyebbé, szebbé és emberibbé 
tételének érdekében. 

11 




