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Dolgozatom létrejöttét elsősorban gyakorlati kérdések, megoldatlansá-
gok indokolták. Ismeretes, hogy az egymással helyettesíthető, tehát ugyanar-
ra a fogalomra vonatkozó tulajdonnevek a különböző európai nyelvekben 
gyakorta csupán jelentéktelen mértékben, leginkább helyesírási tekintetben, 
esetleg az eltérő fonémarendszer nyújtotta lehetőségek okán különböznek. 
Ez különösen a személynevek és a földrajzi nevek írására vonatkozik. 
Ugyanakkor ismeretes az is, hogy az átvevő nyelv hangrendszerébe il-
leszkedve egy-egy név gyakran igen nagy mértékben megváltozik eredeti 
alakjához képest. Sok esetben számolnunk kell az eltérő nyelvhasználati -
sőt nyelven kívüli - tradíciókkal, amelyek az ugyanarra a detonátumra 
vonatkoztatott nyelvi jelek közötti különbséget ugyancsak indokolják. (El-
végre nem hagyható figyelmen kívül, hogy a nyelv nem csupán kommu-
nikációs rendszerként, hanem kultúrahordozó "mezőként" is funkcionál.) 

A szerbhorvát nyelvű történettudományi munkák személynévhasználata a 
magyar gyakorlattal összevetve hasonlóságokat és különbségeket egyaránt 
mutat. Az újabb történeti munkák az idegen nyelvekből származó személy-
nevek mindkét tagját eredeti formájukban vagy az adott halyesírási lehe-
tőségekkel összhangban, az eredeti hangalakot megközelítően visszaadó 
módon közlik. Olyan esetben mindkét megoldással élnek, az egyik formát 
zárójelbe téve. Inkább régebbi munkákra volt jellemző a keresztnevek 
helyettesítése "hazai" megfelelőikkel. Ez a gyakorlat, noha visszaszorulóban 
van, egyelőre jóval elevenebben él, mint a magyar nyelvterületen. A magyar 
és a szerbhorvát eljárás különben néhány ponton megegyezik. Az uralkodók, 
pápák, szentek idegen eredetű keresztneve többnyire mindkét nyelvben 
lefordításra kerül - ha ugyan nem helyesebb behelyettesítésről szólni inkább 
- amennyiben az érintett névnek van szerbhorvát (illetve magyar) megfelője. 
A Jovan és a János egyaránt helyettesítheti a John-1 és a Jean-t stb. Pl. Jovan 
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Bez Zemlje (Földnélküli János), Jovan Dobri (Jó János). Ebbe a csoportba 
sorolhatjuk többek között az alábbi neveket: Filip Smeli (Merész Fülöp), 
Karlo Celavi (Kopasz Károly), papa Inocentije (Ince pápa), papa Grgur Veliki 
(Nagy Gergely pápa). Természetesen számításba kell vennünk, hogy bősé-
gesen találni olyan keresztneveket, amelyek nem ismeretesek a másik nyelv-
ben. Ezenkívül egyik esetben a szerbhorát változat, másik esetben a magyar 
áll lözelebb az eredeti formához. A szerbhorvát Ricard lényegében az eredeti 
angol hangalakot reprodukálja, szemben a magyar Richárd-dal. Ellenpéldát 
is bőven találhatunk: Vasilije (Bazileiosz), carica Zoja (Zoé császárnő, iz-
raelski kralj Juj (Jehu, Izrael királya). Tehát, mint látjuk, önnön törvény-
szerűségeit tiszteletben tartva, de a hagyomány elvét követve az uralkodói 
keresztnevek kordításánál mindkét nyelvközösség az idegen eredetű nevek 
helyettesítésére törekszik. Ebben azonban egyik nyelvszokás sem követ-
kezetes. Lássuk először egy magyar példát! Az angol Edward helyett nem 
mondunk Eduárd-ot sem Edé-t, amikor pedig a Georg-ot vígan legyörgyözzük. 
Ugynígy a Ludwig-ok, Louis-ok, Lodovico-k, Lajos-ok, Ludvig-ok, Luj-ok, 
Lodoviko-k, Lajos-ók maradnak szerbhorvát szövegkörnyezetben, s nem 
válnak sem Ludvik-ká sem Ljudevit-té. Ezek a példák természetesen szabályt 
erősítő kivételek csupán. 

Külön figyelmet érdemelnek a latin és a görög nevek. Használatuk 
ugyanis eltérő normák szerint történik a magyarban és a szerbhorvátban. A 
magyarban a görög és a latin nyelvből származó neveket többnyire eredeti 
alakjukban használják, ezzel szemben a szerbhorvátban többnyire elhagyják, 
esetleg új végződésekkel helyettesítik a szóvégződéseket. Pl. Duka (Dukasz), 
Prisak (Priszkosz), papa Damaz (Damasus pápa), Erazmo (Erazmus), Pio 
(Pius), Sofoklo (Szophoklész), Neron (Néró), Cicerón (Cicero). Némely görög 
nevek tőhangzói is megváltozhatnak a szerbhorvátban: Eshil (Aiszkhülosz), 
Andelo (Angelosz). Mindez számtalan csapdát rejteget az óvatlan fordító 
számára. (Nem túl régen vajdasági magyar napilapunkban Rotterdami "Eraz-
mó" kapcsán olvashattunk egy kishírt!) 

Mint már néhány példánkban láthattuk, uraldokók, szentek, pápák, 
olykor még nevezetesebb krónikaírók is gyakran kaptak a múltban erősen 
konnotatív, stilisztikailag telített, érzelmileg is erősen motivált megkülön-
böztető nevet. E névadási szokások a gyökerei talán a középkorig vagy még 
az annál is távolibb múltba nyúlnak vissza. A feudalizmus korabeli uralkodói 
ragadványnevek - legalábbis Európában - zömmel latin eredetűek, illetve 
latin (kis részben görög) közvetítéssel terjedtek el, s abból lettek lefordítva -
a későbbiek során - nemzeti nyelvekre. Konnotatív jellegük miatt az uralko-
dói ragadványnevek nemcsak lefordíthatók, de szükségképpen le is kell őket 
fordítani. Egyébként a szerbhorvát és a myagr gyakorlat egyaránt ezt az utat 
járja, nem valamiféle nemzeti megszállottságától ondíttatva, hanem éppen-
séggel az európai standardot követve. A fordító természetesen nem hagyhat-
ja figyelmen kívül a már hagyományozódott, rögzült névváltozatokat. A 
szerbhorvát és a magyar változat általában mind szemantikai, mind sti-
lisztikai tekintetben fedi egymést: Luj Sveti (Szent Lajos), Henrik Ptiőar 
(Madarász Henrik), Filip Lepi (Szép Fülöp), Edvard Ispovednik (Hitvalló 
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Edward), Harold Plavozubi (Kékfogú Harold), Henrik Lav (Oroszlán Henrik), 
Lav Mudri (Bölcs Leó), Ludvig Prekotnorski (Tengerentúli Lajos), Ludvig 
De te (Gyermek Lajos) stb. Nem ilyen egyértelmű viszont a helyzet az alábbi 
esetekben: Boleslav Hrabri (Merész Boleszláv); de bátor is lehetne), Karlo 
Glupi (Együgyű Károly; buta, ostoba, stb.), Ludvig Mucavi (Hebegő Lajos; 
dadogó, makogó). Nyilvánvaló, hogy ilyenkor a fordító nem hagyatkozhat a 
fantáziájára, hanem csakis a mágyar szakirodalom által szentesített alak-
változatokkal élhet. Tehát a sző igazi értelmében nem fordít, csupán be-
helyettesít, s bármennyire is kedvére való volna - mondjuk - Henrik 
Svadalicá-1 Rigoláys Henriknek fordítani, jobb, ha meghagyja Civakodó-nak. 

A szerbhorvátban használatos uralkodó ragadványnevek némelyikét a 
magyar szóhasználat nem ismeri. XI. Lajos francia királyt például gyakran 
ruházzák fel a Lukavi (Ravasz) megkülönböztető névvel, magyar szöve-
gekben elhelyezett legföljebb a Valois családnév tűnik fel olykor. Hódító 
Vilmos szerbhorvát megfelelője a Viljem Osvajac, de emellett járja a Kopile 
(értelme: fattyú) gúnynév is, amely magyar szövegkörnyezetben nyilván 
szokatlanul hatna. Julianus Apostata császár ragadványnevét mi nem fordít-
juk le, a szerbhorvátban viszont inkább az Otpadnik-ot használják. 

Régi idők történelmi személyiségeinek származási helyére vonatkozó 
vezetéknevet egy időben előszeretettel fordították mind szerbhorvátra, mind 
magyarra. A VI. századi Gallia neves egyháztörténeti krónikása szerbhorvát 
szövegben a Grgur Turski névre hallgat. Akár Török Gergelynek is fordít-
hatnánk, ha nem tudnánk, hogy Tours város püspökéről van szó. 

Hibalehetőségeket rejteget a fordítók számára néhány különleges -
szerbhorvátosított - dinasztiaelnevezés is. Pl Arpadovici (Árpádok), Jage-
lovici (Jagellók), Anzuvinci (Anjuk), Cupriliéi (Köprülük). 

A délszláv eredetű személynevek általában nem okoznak gondot a for-
dítók számára: újabban többnyire eredeti alakjuknak megfelelően tüntetik 
fel a neveket - bár ezen a téren igen nagy a következetlenség a ma-
gyarországi szakirodalomban - , a cirill írású macedón neveket pedig fo-
netikusan átírják. Az uralkodók keresztnevet a már korábban jelzett ha-
gyomány értelmében - ha arra a név módot ad - magyaros alakban szokás 
feltüntetni, legyen szó fejedelemről, knézről, bánról, zsupánról, cárról vagy 
királyról. (A báni méltóságot betöltő személyeknél ezt az elvet a boszniai 
uralkodóknál szokás érvényesíteni, horvát bánoknál nem föltétlenül). Pl. 
Stevan Nemanja (Nemanja István), Stevan DuSan (Dusán István). Ha az 
uralkodónak használatos a származási helyére vonatkozó vazetékneve vagy 
más ragadványneve, akkor azt is lefordítjuk- Durad Smederevac (Szendrői 
György), Stevan Prvovenőani (Elsőnek Koronázott István). A hagyomány elve 
azonban itt sem érvényesül tökéletesen : Ljudevit horvát fejedelem egyelőre 
még nem vált Lajossá. (Mint ahogyan a magyar Lajosnak sem lettek 
Ljudevitok, szemben az Istvánokkal, akikkel Stevanokként, Stjepanikként 
találkozunk szerbhorvát szövegekben.) Olykor a hagyomány által nem szen-
tesített, tehát fölösleges magyarítással is találkozunk. I. Uros nagyzsupán 
fiát, Belost pl. aligha indokolt Bélus bánnak nevezni. A nyelvünkben megho-
nosított délszláv eredetű személyneveket viszont magától értetődően magya-
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ros formában is használhatjuk. Pl. Petar Berislavié (Beriszló Péter), Arsenije 
Cmojevié (Csarnojevics Arzén), Ulrik Celjsfá (Ciliéi Ulrik), Dmitar Jakíid 
(Jaksics Demeter), Pavle Bakié (Balics Pál), Ivan od Pa.lu.ne (Palisnai János), 
Juraj DraSkovié (Draskovich György), Rogerije Splitski (Rogerius mester). 
Föltétlenül szólni kell néhány - korábban keletkezésű - problematikus 
megoldásról is. A magyar történeti szakirodalomban, de a mi horvát-magyar 
nagyszótárunkban is Matija Gubec Gubec Máté-ként szerepel. Elvben a 
Malija miért ne lehetne Máté is? Tudnunk kell viszont, hogy a horvát 
parasztkirály eredetileg Ambroz-nak (Ambrus-nak) keresztelték, azonban 
fellépésekor még olyannyira elevenen élt a horvát jobbágyság körében az 
"igazságos Mátyás (Matija)" király iránti tisztelet, hogy Gubecban az ő 
inkarnációját látták, s róla nevezték el. A Máté, sajnosképpen ettől a nem 
elhanyagolható konnotációtól fosztotta meg a nevet. És szólni kell itt a 
horvát és a magyar múlt nagy mártírjáról, (Fran(ja) Krsto Frankapan-ról, 
illetve magyarosan Frangepán Ferencről is. Igen, Ferencről, s nem Kristófról, 
mint ahogyan régebbi vajdasági történelemkönyveinkből helytelenül tanul-
tunk. A Kristóf használata annál is inkább indokolatlan, mert valójában egy 
Frangepán Kristófról is tud a történelem, s helytelen névhasználatunkkal 
esetleges félreértésekre adhatunk okot. 

A tengermelléki délszlávok többnyire olasz (vagy olaszos) néven váltak 
ismertté a humanizmus korabeli Magyarországon. Ilyen esetekben indokolt 
feltüntetni a szerb vagy a horvát név mellett az olasz változatot is. Mátyás 
király festője, Ivan Duknovié, Gionawi Dalmata néven szerzett magának 
hírnevet, a kotori születésű Ljudevit Crijevié pedig sokkal ismert a magyarok 
számára, ha azt mondom: Lodovico Tubero. 

A mohamedán hitre tért délszlávok közül az egyik legfényesebb karriert 
a Sokolovióok futották be. Családnevük nálunk törökös formában - Szokoli 
- rögzült. Egyébként a török eredetű méltóságnevek gyakran szinte elvá-
laszthatatlanul egybeforrnak a személynévvel. Főként boszniai vonatkozású 
szövegekben találkozhatni effélékkel: Smail-aga Cengié, Husein-beg Gra-
dascevié, Omcr-paSa LataS. Ha a méllóságnév tényleg hatalmi viszonyt 
tükröz, akkor elválaszthatjuk a név egészétől, a pusztán rangjelző funkcióját 
emelhetjük ki, pl. Smail (Cengié) aga, Husein (Gradasőcvié) bég, Omer 
(LataS) pasa. Más a helyzet természetesen, ha a méltóságnév már nem 
tükröz semmiféle hatalmi viszonyt, de a névvel összenőve az utódokra 
hagyományozódott. 

Külön figyelmet érdemelnek a -ja végződésű, török eredetű család- és 
személynevek: Celebija, Alija stb. Amennyiben délszláv muzulmánokra vo-
natkozik egy-egy adott név, természetesen a -ja végződésű változatot kell 
megtartanunk. Mindez, magától értetődően, nem vonatkozik a szerbhorvát 
szövegkörnyezetben előforduló török nevekre. Ilyen esetben elhagyjuk a -ja 
végződést, és az eredeti alakváltozatot pontos feltüntetésére törekszünk. 

Végezetül néhány szót a szerbhorvát szövegekben előforduló magyar 
nevekről is. Használatuk során két tendencia érvényesül (gyakran egy idő-
ben): (1) a szerbhorvát nyelvszokás elveinek követése, illetve (2) az eredeti 
névalakok feltüntetésére való törekvés. (Ez utóbbi erőteljesebben jut kifeje-
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zésre a szerbhorvát nyelv horvát változatában.) Számunkra természetesen 
azok a példák az érdekesek, amelyek több-kevesebb eltérést mutatnak a 
magyar eredetitől, hiszen ezek "visszamagyarítása" olykor komoly feladatok 
elé állítja a fordítót, különösen, ha nem kíván Karinthy Frigyes nevezetes 
"Herz-féle szalámijából" ő is részesülni. 

Lássuk tehát a példákat, persze, a teljesség igénye nélkül: Ladislav 
Posmrcet (V. László, ritkábban: Posztumusz László), Andrija Mleőanin (III. 
András, régebben Velencei András), kralj Stjepan (István király), Karlo Róbert 
(Károly Róbert), Karlo Draííá (Durrazói v. Kis Károla), Sveti Emerik (Szent 
Imre), Sveti Gerard (Szent Gellért), IvaniS Korvin (Corvin János), Ivan Vitéz 
(Vitéz János), Petar od Varadina (Váradi Péter); Filip Madarin (Ozorai Pipo,, 
olasz nevén Filippo Scolari), Lovro Iloőki (Újlaki Lőrinc), Valentin Terek 
(Török Bálint), Krsto Bánié (Bánffy Kristóf), Franjo Tah (Tahy Ferenc), 
Stjepan DeShaz (Désházy István), Andrija Bátor (Báthori András), Ondrija 
Hodik (Hadik András). 

Összegezésül még csak annyit: a fordító akkor jár el helyesen, ha a 
célnyelv hagyományainak, normáinak figyelembe vételével nyúl a lefor-
dítandó névhez. Fő vonalaiban egyébként ez a tendencia érvényesül mind a 
magyar, mind pedig a szerbhorvát szakfordítói gyakorlatban. S bizonnyal 
nem fog megváltozni a jövőben sem. 
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