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Első pillanatra mellékesnek tűnhet a terminológiáról, illetve, 
esetünkben, a nemzetiségi viszonyokkal kapcsolatos fogalmakat je-
lölő terminusok nyelvenkénti különbözőségéről vitázni, tény azon-
ban, hogy a kutató ezen a területen is mindenekelőtt terminológiai 
kérdésekkel találja magát szembe. Nem érthetünk egyet azzal a 
nézettel, miszerint kizárólag a tartalom a fontos, az ezt hordozó 
forma pedig egészen mellékes a tanulmányozás szempontjából. Meg-
történhet ugyanis, hogy egy-egy megnevezés „forgalomba bocsátá-
sával" olyan politikai célzatosságok is forgalomba kerülnek, ame-
lyek nem szolgálják a nemzetek közötti viszonyok fejlesztésének az 
ügyét, s esetleg kedvezőtlen légkört is teremthetnek az együtt élő 
nemzetek, illetve nemzetiségek körében. 

Véleményünk szerint az alkalmazott nyelvészet tanulmányozá-
si körébe tartozó kontrasztív terminológiai elemzés hozzájárulhat a 
nemzetek közötti viszonyok jobb megértéséhez, s ezáltal ahhoz is, 
hogy az ezzel a problematikával foglalkozók könnyebben szót ért-
senek egymással. Ilyen meggondolásokból láttunk hozzá a szerbhor-
vát narod, nacija, narodnost, nacionalna (narodna) manjina termi-
nusoknak és ezek szlovén és magyar illetve néhány világnyelvbeii 
(német, angol, francia és olasz) megfelelőinek a nyelvi elemzéséhez. 
Vizsgálódásunkat a képzett és összetett szavak, illetve a szintagmák / 
kolokációk szintjén végeztük, szem előtt tartva a leggyakoribb szino-
nimákat is. 

Elemzésünkhöz annak tudatában fogtunk, hogy a történelmi, 
jogi és politikai jelentésmozzanatokat tartalmazó terminusok elemzé-
se során csak úgy juthatunk el gyakorlati eredményekig, ha törté-
nészekkel, jogászokkal, politológusokkal működünk együtt, s a nyelvi 
elemzés során hasznosítjuk ezek felismeréseit. 

Elemzésünket kolokációs és kontextuális tesztekre alapoztuk, 
példaanyagunkat pedig mintegy húsz szerbhorvát, szlovén, magyar, 
német, angol, francia és olasz szövegből merítettük. Azért döntöt-
tünk az ilyen eljárás mellett, hogy a terminus szemantikai s t ruk-
túrájából kiemelhessük a megfelelő jelentésmozzanatokat, s rávilá-
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gíthassunk a használatukban megmutatkozó esetleges következetlen-
ségekre. Az így nyert nyelvi korpuszt hat csoportba soroltuk be: 
1. etnos : narod 
2. etnos : nacija 
3. narod : nacija 
4. narod (+etnos) : narod (—etnos) 
5. narodnost (nacionalnost) : narodnost („deo naroda") 
6. narodnost („deo naroda") : nacionalna/narodna/etnicka manjina : 

: narodna/etnicka grupa 
Azok közül a szerzők közül, akiknek műveiből példaanyagunkat 

merítettük, többen definiáltak is egy-egy fogalmat, sőt egyesek az 
adott terminusok használatának a taglalására is vállalkoztak. Elem-
zésünk során ezeket a mozzanatokat is szem előtt tar t juk. 

Meg kell azonban jegyezni, hogy kutatásunk e szakaszában még 
nem vállalkozhattunk a reprezentatív mintavételre, törekedtünk 
azonban arra, hogy olyan példákat ragadjunk ki, amelyek alkalma-
sak a legfontosabb terminológiai kérdések feltárására és taglalásá-
ra. Éppen ezért kutatásaink eredményei is mindenekelőtt az adott 
korpuszra vonatkoztatva tekinthetők relevánsaknak. 

1. 
Az etnos a szerbhorvátban görög eredetű idegen szó; ritkán 

használatos, elsősorban szakmai és tudományos szövegekben talál-
kozunk vele. A magyarban latin változata, az etnikum él, s nép-
rajzi szövegekben használatos „bizonyos népre vagy népcsoportra 
jellemző sajátságok összessége" jelentésben. A főnévből képzett 
etnicki melléknév a szerbhorvátban általánosabban használatos, 
ezért került be korpuszunkba. Magyar megfelelője, az etnikai csak 
tudományos, illetve szakszövegekben fordul elő. A szlovénban az 
etnija és az etnicki egyaránt használatos. 

A szerbhorvát és szlovén narod, illetve a magyar nép a tudo-
mányos szóhasználatban ugyanazokat a jelentésmozzanatokat tar-
talmazza, mint az etnos/etnikum/etnija, s így ezek szinonimájaként 
is használható; az elemzett példákból megállapítható azonban, hogy 
jelentésük további mozzanatokkal is gyarapodhat. 
Példák: 

(1) 
U Grckoj su na teritoriji Egejske Makedonije velike migracije izmi-
jenile etnicku kartu na stetu makedonskog, a u kőrist grckog naroda. 
(Redzic, 1296) 

(2) 
Jedan od najodgovornijih momenata u tom zadatku je neposredno, 
zivo kontaktiranje s nasim etnickim segmentom — bora vak „na te-
renu" u Narodnoj Republici Madarskoj. (NMH, 10) 
(3) 
Stvorili su etnicki arhipelag ... (NMH, 10) 
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(4) 

Međutim, pripadnici slovačkog, njemačkog, rumunjskog i srpskog 
etničkog segmenta deluj u brže u pravcu stvaranja društveno-poli-
tičkih organizacija. (NMH, 46) 

Az (1) példában az etnos terminus teljességgel megállná a he-
lyét, de a szerző nem használja, mert ez a szó nincs benne termi-
nuskészletében . Nem tekinthető azonban szinonimának az etnički 
és a narodni az etnička karta kolokációban; szinonimáról az etnička 
karta — (*) karta naroda esetében beszélhetünk. 

A (2) példában a naš etnički segment szintagmát a segment 
našeg naroda szintagmával cserélhetnénk fel. stilisztikai szempont-
ból azonban az etnički segment a helytállóbb, mivel mindkét elem 
idegen eredetű; stilisztikailag megállná a helyét ebben a szövegkör-
nyezetben a deo našeg naroda kolokáció is. Az etnički és a segment 
tehát előfordulhat együtt, viszont az etnička és a republika már 
nem (még akkor sem, ha nem hivatalos megnevezésről lenne szó). 
Az összekapcsolhatóság lehetőségének a hiánya itt arra a jelentés-
mozzanatra utal, amelynek tekintetében az etnički és a narodni kü-
lönbözik egymástól. Ez a különbség a ( +szervezettség) jegyben ra-
gadható meg. Meg kell itt jegyezni, hogy ez a jelentésmozzanat 
nem jellemző a narod valamennyi jelentésére, hanem csupán azok-
ra, amelyekben jelen van a ( +etnos) jelentésmozzanat. 

A (3) példában szereplő etnički arhipelag, illetve a (4)-ben az 
etnički segment terminusnak tekinthető, így az etnički melléknév-
nek a narod megfelelő genitivusi alakjával való helyettesítése ter-
minológiai jellegű változást hozna magával. Ilyen kontextusban 
ugyanis a mellékneves és a genitivusi szerkezet sem stilárisan, sem 
terminológiailag nem tekinthető azonos értékűnek. 

Az olasz etnia azonos eredetű, nyelvű és kul túrá jú emberek 
közösségét jelenti; a Jugoszláviában publikált szak- (társadalmi-po-
litikai) szövegekben használatos, akárcsak a belőle képzett etnico 
melléknév. 

A szerbhorvát marodhoz hasonlóan az olasz popolo is több je-
jentésű, s annak ellenére, hogy jelentése felöleli az etnia valameny-
nyi jegyét, a két kifejezést a nyelvhasználat nem tekinti szinonimá-
nak. Hasonlóképpen többjelentésű a popolare melléknév is, amely 
szintén nem szinonimája az etnico melléknévnek. 

Példák: 

(5) 

Piu stretta collaborazione tra CIA dell 'etnia di Capodsitria e gl i 
analoghi organismi del popolo de maggioranza. (La voce del popolo) 

(6) 

I delegati del etnia al Congresso di Lubiana (La voce del popolo) 
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(?) 

Tutto ciö che il popolo italiano ha creato di grandé, di geniale, nel 
corso della sua storia, e stato creato in una lotta dolorosa contro 
gli oppressori. (Togliatti, 10) 

(8) 

II convegno sui mass-media del gruppo etnico italiano organizzato 
nell'ambito degli „Incontri capodistriani, e stato di grande utilita 
per gli operatori del settore . . . (Panorama) 

(9) 

II compito dei capi socialisti avrebbe dovuto consistere nel dare alia 
classe operaria la direzione di questo largo movimento popolare. 
(Togliatti, 14) 

Az (5) és (6) példában használt etnia terminus nem cserélhető 
fel a popolo terminussal, s ugyanez a felcserélhetőség a (7) példá-
ban fordított irányban sem lehetséges, mivel a közös jelentésje-
gyeken kívül az etnia egy megkülönböztető többletmozzanatot is 
tartalmaz : „más országban élő néphez való tartozás". 

Ezt a jelentésmozzanatot az etnico melléknév is tartalmazza a 
gruppo etnico italiano kolokációban — (8) példa —, így nem cse-
rélhető fel a popolare melléknévvel, amely, a popolarehoz hason-
lóan, szintén nem rendelkezik a kérdéses szemantikai jeggyel. 

2. 

Az etnički és a narodni nem tekinthetők ugyan szinonimáknak, 
ennek ellenére sok az olyan közös szemantikai jegyük, amelyek kor-
látozzák a szintagmatikus tengelyen való felsorakoztatásukat. Ezért 
nem lehetségesek a következő kollokációk: etničke/narodne manjine, 
*etnički/narodni individualitet, * etnički/narodni karakter. Efféle kor-
látozások nem léteznek viszont az etnički és a nacionalni vonatko-
zásában. 

Példák: 

(10) 
. . . žilavo i istrajno pružali su otpor „neistorijski" Slovenci, Hrvati 
i Srbi, branili i čuvali svoj etnički i nacionalni individualitet. .. 
(Redžić, 1286) 

(U) 
Pravo na razvitak kulturnih i drugih etničkih karakteristika nacio-
nalnih, etničkih i jezičkih manjina. (RIG, 139) 

Az alábbi példák elemzésével a nacionalni és az etnički sze-
mantikai jegyei közötti különbségekre kívánunk rámutatni : 
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(12) 

Svoje angažovanje u bloku Antante Italija je ponudila uz cijenu da 
dobije znatne hrvatske i slovenačke etničke teritorije... (Redžić, 
1294) 

(13) 
Italiji su ( . . . ) bili priključeni jugoslovenski etnički krajevi... (Re-
džić, 1295) 

(14) 

Planska kolonizacija srpskog i crnogorskog elementa u albanski i 
makedonski etnički prostor bila je sračunata da ubrza srbizaciju 
ovih krajeva. (Redžić, 1296) 

(15) 

... nacionalna kultura društva Slovenaca i Hrvata, časopisi i druge 
nacionalne ustanove i organizacije ... (Redžić, 1296) 

(16) 

Fašizam je sprovodio sistematsko raseljavanje Hrvata i Slovenaca po 
Italiji i naseljavanje Italijana u Istri i Primorskoj, da bi postigao 
nacionalni karakter priključenih teritorija. (Redžić, 1295) 

(17) 

. . . više od 70"/o njenog stanovništva izrazilo je svoje makedonsko 
nacionalno opredeljenje ... (Redžić, 1306) 

(18) 

Međutim, još se ne sprečava makedonsko nacionalno izjašnjavanje 
makedonske manjine . . . (Redžić, 1306) 

A nacionalna kulturna društva, nacionalne ustanove, nacionalne 
organizacije, nacionalno opredeljenje, nacionalno izjašnjavanje ko-
lokációk melléknévi eleme nem helyettesíthető be az etnički mel-
léknévvel, ugyanakkor azonban az etnička teritorija és az etnički 
prostor esetében ez a behelyettesítés elvégezhető: nacionalna teri-
torija, nacionalni prostor. Ebből az következik, hogy az etnički 
melléknév nem fér össze a /+szervezet t / szemantikai jeggyel, vagyis 
azzal a jelentésmozzanattal, amely a društvo, ustanova, organiza-
cija terminusokat jellemzi. Meg kell jegyezni, hogy az opredeljenje 
és az izjašnjavanje főnevek alkotmányjogi szövegkörnyezetben nem 
zárják ki az etnički melléknév használatát, mégpedig azokban az 
esetekben, amikor etnikai közösségről (etnička zajednica) vagy et-
nikai csoportról (etnička grupa) van szó. 
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Az olasz nyelvben a nazionále melléknév használatos az etnico 
melléknév szinonimájaként. A JSZSZK Alkotmányának olasz for-
dításához mellékelt terminusértelmező magyarázatokban ez olvas-
ható: „La Costituzione parte dal principo dell'uguaglianza dei po-
poli e dei gruppi etnici (nazionali) che vivono sul territorio della 
RSFJ." (La Costituzione, 281) 

Elkülöníthetők azonban azok a szemantikai jegyek, amelyek 
meghatározzák a nazionále és az etnico melléknevek jelentése kö-
zötti különbségeket. 
Példák: 

(19) 

La pubblicazione in un volume dell'opera seritta di Antonio Grams-
ci nel periodo della grave erisi revoluzionaria attraversata dall'Ita-
lia e dal mondó dopo la prima guerra mondiale, ha preceduto di 
poco la riunione della IV Conferenza nazionále del Parrtito comu-
nista italiano. (Togliatti, 105) 

(20) 

Conta su una decina di parlamentari e su sette membri del Con-
siglio nazionále della DC. (Almanacco PCI, 39) 

(21) 

Questi ultimi mesi della vita politica nazionále impognono un pro-
fondo esame ed una analisi precisa della s i tuaz ione . . . (L'Unita) 

Az idézetekben kiemelt kolokációkban (IV Conferenza nazionale 
del Partito comunista italiano, Consiglio nazionale della DC, illetve 
vita politica nazionale) a nazionale melléknév nem helyettesíthető az 
etnicova], 

3. 

A nacija és a narod főnevek jelentése közötti különbséget alap-
vetően a ( +a f f i rm ált) szemantikai jegy határozza meg: 

n a c i j a n a r o d 
+ ethnosz + ethnosz 
+ szervezett 4 szervezett 
+ affirmált 

Az alapvető szemantikai jegyek mellett a szerbhorvát nacija 
főnév tartalmaz egy egész sor olyan történelmi, jogi-politikai és 
egyéb természetű jegyet is, amelyek az adott szövegkörnyezetben 
módosítják alapjelentését. Meg kell továbbá azt is jegyezni, hogy a 
(+szervezett) szemantikai jegy sem teljesen egybevágó az elemzett 
két főnév esetében. 
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A nacija és a narod szemantikai s t ruktúrája közötti viszony nem 
reverzibilis: a nacija főnév szemantikai s truktúrája magában foglal-
ja a narod szemantikai struktúráját , ez a bennfoglalás fordítva azon-
ban nem érvényes. A narod éppen ezért a kolokáció fő részében 
szerepel, a nacija főnév, illetve a nacionalni melléknév pedig a meg-
határozó részben. 

Példák: 
Tragika oslobodilačke borbe potlačenih malih naroda je u činjenici 
što u svojim težnjama za nacionalnim oslobođenjem i političkom 
nezavisnošću ne mogu da izbegnu patronat velikih država. Na ta j 
način, nacionalna sloboda i politička nezavisnost jednog malog na-
roda postaju instrument velike države u njenim međunarodnim 
odnosima. (Redžić, 1287) 

(23) 

Postavljena na nacionalno-političku ideologiju „troimenog naro-
da" ... (Redžić, 1297) 

(24) 

Po istinske nacionalne interese naroda Jugoslavije bila je u to vre-
me štetna kako prva tako i druga orijentacija (Kardelj, 1975, 10) 

Az ezekben a kolokációkban uralkodó viszonyokat az egysze-
rűtől az összetett felé való haladás — (22) példa —, az összetet-
tebb szemantikai struktúra minőségi jegyei jellemzik — (23) és (24) 
példa. 

A szerbhorvát nacija terminusnak a magyarban általában a 
nemzet felel meg, a narodnak pedig a nép. Minthogy azonban a na-
cija, illetve a nemzet szemantikai s t ruktúrájá t különféle történelmi 
és jogi-politikai természetű jegyek módosíthatják, s mivel mind a 
narod, mind a nép több jelentésű szó, bizonyos kolokációkban a 
nemzet — narod, illetve a nemzeti — narodni megfelelések is rea-
lizálódhatnak. Például: 

nemzeti bank narodna banka 
nemzeti színház narodno pozorište 

Következetlenségek tapasztalhatók a szerbhorvát narodi i na-
rodnosti (Jugoslavije) magyarra fordításában, pl.: 

(25) 
. . . egy ú j Jugoszláviáért, amely az egyenjogú népek és nemzetisé-
gek közössége lesz.. . (Mićović^ 12) 

(26) 

. . . valamint a nemzetek és nemzetiségek gazdasági és politikai 
egyenjogúságára stb. vonatkoznak (Mićović, 14) 
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Általában véve azonban politikai szövegekben a narodot népnek, 
a náciját nemzetnek fordítják. 

Példák: 

(27a) 

Pripadnici naroda, kao i nacije, govore istim ili srodnim jezikom, 
imaju iste ili srodne kulturne tekovine, način života, ob iča je . . . 
Razlozi zbog kojih se u nauci nekritički izjednačava narod sa na-
cijom jesu u tome što su granice jednog jezika često i granice jed-
nog naroda i granice jedne nacije. Ali ono što narodu, za razliku od 
nacije, nedostaje, jeste unutrašnja ekonomska povezanost i jedin-
stvo u određenim interesima, čija je osnova u ekonomskim odno-
sima. 

(27b) 
Egy-egy nép, valamint egy-egy nemzet fiai ugyanazon vagy rokon 
nyelven beszélnek, azonos vagy hasonló kulturális hagyományokkal 
rendelkeznek, azonos vagy hasonló az életformájuk, szokásaik . . . 
Hogy pedig a tudomány gyakran kritikátlanul azonosítja a népet 
és a nemzetet, annak okát abban kereshetjük, hogy egy-egy nyelv 
határai gyakran egybeesnek egy-egy nép és nemzet határaival. A 
nemzettel ellentétben azonban a nép híján van a gazdasági össze-
fonódottságnak és a meghatározott érdekek azonosságának, amelyek 
alapját a gazdasági viszonyok képezik. (Atlagić, 19) 

A nacija főnév a szlovén nyelvben nem él, illetve csak a nem-
zetközi viszonyok tanulmányozásával foglalkozó szakemberek hasz-
nálják, mégpedig államalkotó nemzetre — magyarra, franciára — 
vonatkoztatva. A szlovén nemzetre vonatkoztatva nem használatos. 

Ezzel ellentétben a nacionalni melléknév használata elég gya-
kori a szlovén nyelvben, de jelentése azonos a narodni melléknév 
jelentésével. Jelentésdifferenciálódás csak néhány szerkezet eseté-
ben tapasztalható, mint például a međunacionalni odnosi és a me-
đunarodni odnosi esetében. Az előbbi csak a Jugoszlávia nemzetei 
és nemzetiségei közötti viszonyoknak a jelölésére használatos, az 
utóbbi pedig a különböző országokban élő nemzetek közötti viszo-
nyok, tehát a nemzetközi viszonyok jelölésére. 

A szemantikai jegyek megoszlása tekintetében nem tapasztal-
ható lényegesebb különbség az olasz nazione popolo, illetve a szerb-
horvát nacija narod között. 

Példák: 

(28) 

Lenin aveva scritto: „Vogliamo una unione volontaria delle nazioni, 
che non permetta nessuna violenza esercitata da una nazione ai 
danni di un'altra . . . (Almanacco PCI, 113) 
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(29) 

. . . per il diritto dei popoli all'autodeterminazione ed all 'indispen-
denza nazionale ... (La Costituzione, 75) 

(30) 

. . . per l'apoggio internazionale ai popoli che coducono una giusta 
iotta per la propria indipendenza nazionale e liberazione dall"im-
perialismo, dal colonialismo e da tutte le altre forme di oppressione 
e sottomissions nazionale ... (La Constituzionei, 75) 

(31) 

Egli era quindi in gardo di compredere e di riconscere tutto quello 
che di nuovo e di progressivo conteneva in sé il nuovo indirizzo 
mentale she allora si affermava nel campo della cultura nazionale. 
(Togliatti 41) 

Az olasz nazionenak és nazionalenak a szerbhorvátban általá-
ban a nacija és a nacionalni, a magyarban pedig a nemzet és a nem-
zeti felel meg, a popolo és a popolare szerbhorvát megfelelője pedig 
a narod és a narodni (magyarul: nép; nép-, népi). 

Például: 

Nazione unite Ujedinjene nacije 
Festival nazionale de'l Unita Nacionalni festival Unite 
il popolo spagnolo španjolski narod 
le masse popolari narodne mase 

4. 

A narod és a narodni a szerbhorvátban több jelentésű szó, de 
ugyanúgy több jelentésűek ezek megfelelői is a vizsgált nyelvek-
ben. Különösen fontosnak tar t juk hangsúlyozni azt a tényt, hogy 
az egyes jelentések elkülönítése az ethnosz szemantikai jegy meg-
léte vagy hiánya alapján végezhető el. 

Példák: 

nép ( + ethnosz) 

(32) 

Cijenu su imali da plate svakako mali narodi, odnosno male države. 
Uticajnim sferama njihovim pripadali su i pobeđeni narodi, kao i 
narodi pobjednici. (Redžić, 1304) 
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(33) 

Létrejött a szocializmus építésére szövetkezett népek államközös-
sége. (Kővágó, 15) 

(34) 

Der heutige jugoslawische Föderalismus ist also aus dem Bedürf-
nis der Völker dieses Landes hervorgengangen . . . (Altman, 13) 

(35) 

Les peuples de 1' U.R.S.S. (Dictionaire du francais contemporain) 

(36) 

. . . and to indicate who were the real internacional allies of the 
Slovene and of all the Yugoslav peoples in the fight against fascist 
agression. (Kardelj, 1975, 12) 

(37) 

Si anadava verso quella terribile lacerazione del 1914 in cui i prin-
cipali popoli d' Europa dovevano perdere la loro pace ed é ancora 
dubbio se siano riusciti, oggi, a riconquistrala in modo perma-
nente. (Togliatti, 60) 

nép (—ethnosz) 

(38) 

Narod nije bio spreman da u svojoj državi ima položaj njemačko-
-italijanskih gospodara. (Redžić, 1301) 

(39) 

A népfelkelés elindításakor . . . A népfelszabadító bizottságoknak és 
a forradalom tömegesebb szerveinek megalakulásával a nyelvhasz-
nálat sokféle l e t t . . . (Rehák, 150) 

(40) 

Die Kommunisten wussten, dass die uneinigen herrschenden Klas-
sen ( . . . ) nicht mit der Unterstützung des Volkes rechnen können 
. . . (Altman, 11) 

(41) 
Selon l'article premier de la Constitution de 1963, la République 
yougoslave „est une communauté socialiste démocratique fondée sur 
le pouvoir du peuple et sur autogéstion". (Tourett, 136) 
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(42) 

The „agreement" was calculated to pull the wool over the eyes of 
the people and estrange them from the revolutionary worker's mo-
vement. (Kardelj, 1975, 17) 

(43) 

La classe dominante italiana non ha neppure avuto l'ipocrisia di 
mascherare la sua dit tatura; il popolo lavoratore ä stato da essa 
considerate come un popolo di razza inferiore, che si puö gover-
nare senza complimenti, come una colonia africana. (Togilatti, 13) 

A szerbhorvátban a narod többes száma a (+ethnosz) szeman-
tikai jegyre utal, s ugyanez a helyzet a többi elemzett nyelvben is. 
Ezzel szemben a melléknévi alak, illetve az összetételek esetében 
az (ethnosz) szemantikai jegy meglétére vagy hiányára csak a kon-
textusból következtethetünk. Itt kell még megjegyezni azt, hogy 
a horvát nyelvváltozatban lexikailag is realizálódhat a narod 
( +ethnosz) és (—etnosz) jeggyel. Ez utóbbi szinonimája a puk főnév, 
illetve a pučki melléknév. 

A szlovénban nem tekinthető azonosnak a ljudstvo és a narod 
jelentése. A ljudstvo az egyazon területen élő átfogó rétegek meg-
nevezésre szolgál. Állhat mellette olyan melléknév, amely az etni-
kai hovatartozásra utal: slovensko ljudstvo. 

5. 

A narodnost a szerbhorvátban valamely néphez való tartozást 
jelöl: on je Srbin, vagyis: on je srpske narodnosti. Megjegyzendő 
azonban, hogy gyakorta használatos ilyen jelentésben a nacional-
nost is, miközben nem áll fenn szükségszerűen jelentésbeli össze-
függés a nacija terminussal. A többi nyelvben, — a magyar nemzeti*-
ség, a szlovén narodnost, a német Nationalität, a francia nationalité, 
az angol nationality, és az olasz nazionalitá esetében — efféle szi-
nonimitás nem tapasztalható. 

Ezenkívül a narodnost a szerbhorvátban és a szlovénban nem-
zetiség értelemben is használatos, s ilyen jelentéssel találkozunk a 
német nyelvben is (Nationalität). Az angol és francia megfelelők 
kizárólag jugoszláv (esetleg szovjet) vonatkozású szövegekben for-
dulnak elő ilyen jelentésben, s általában zárójelben szerepelnek. A 
franciában ezenkívül a nationaliténak van egy peuple (+ethnosz) 
jelentése is, pl.: 

(44) 

La Constitution du Royaume des Serbes, Croates et Slovenes du 
28 juin 1921 étabilissait un Etat unitaire centralisé qui n'a pas su 
faire vivre ensemble ces nalionalités. (Touret, 134) 
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A Nationalitat terminus használatos volt az Osztrák—Magyar 
Monarchia korabeli terminológiában is, mégpedig a Monarchia terü-
letén élő népelemek (pl. olaszok, románok) jelölésére, de ugyanígy 
egész népekre vonatkoztatva is (pl. csehek, szlovénok). Az 1867. évi 
általános polgárjogi törvény 19. szakasza, amely a Monarchia terü-
letén élő kisebbégek védelmével kapcsolatban rendelkezik, a Volks-
stamrn (törzs/nemzetség) kifejezést ilyen jelentésben használja 
(Staatsgrundgesetz über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger). 

Az 1976. július 7-i osztrák törvény — Bundesgesetz von 7. Juli 
1976 über die Rechtstellung von Volksgruppen in österreich (Volks-
gruppengesetz) — a Volksgruppe (népcsoport, szlovénul narodnostna 
skupina) terminust használja ilyen jelentésben. Ez a kifejezés az 
osztrák állampolgárok azon csoporfjaira vonatkozik, akiknek a lak-
helye Ausztria területén van, akik nem a német nyelvet tekintik 
anyanyelvüknek, s akik megőrizték etnikai jellegzetességeiket (etni-
kai jegyeiket). Theodor Veiter ismert osztrák kissebbségügyi szak-
értő különösen szorgalmazza a Volksgruppe ilyen jelentésben való 
használatát. 

A saját anyaországukon kívül élő népelemeket jelölő terminu-
sok használata terén világviszonylatban megmutatkozó változatos-
ság csak részben magyarázható az egyes nyelvi rendszerek közötti 
különbségekkel; ez a változatosság mindenekelőtt a kisebbségi kér-
déskörhöz való viszonyulás terén tapasztalható különbségekből ered. 
A nemzetiség, a nemzeti kisebbség (narodnost, nacionalna/narodna 
manjina) stb. terminusok vizsgálatakor ezt a tényt különösen szern 
előtt kell tartanunk. 

Jankó Golias ötnyelvű szójegyzékében (Petojezicni glasar usta-
va i samoupravljanja SFRJ, Ljubljana, 1976.) a 71-es szám alatt 
a következő olvasható: 

A felsorolt terminusok kapcsán számos megjegyzést tehetnénk. 
Nyilvánvaló, hogy a szerző kiinduló alapul az Ausztriában haszná-
latos terminológiát vette, s ezért a szerbhorvátban és a szlovénban 
általánosan használt narodnost kifejezést háttérbe szorítva a Volks-
gruppe megfelelőjét, a narodna skupina, illetve az etnicka grupa 
kifejezéseket részesíti előnyben. Súlyos fogyatékossága ez a szó-
jegyzéknek, hiszen az efféle kiadványnak a hivatalos okmányokban 
szereplő terminusokat kellene tartalmaznia, 

6. 

szlovén: 
angol: 
német: 
francia: 

narodna skupina (narodnost) 
ethnic group (nationality) 
Volksgruppe 
groupe ethnique 
etnicka grupa (narodnost) szerbhorvát: 
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Talán nem egészen azonos eset, de itt említ jük meg, hogy Alt-
man Jugoszláviáról szóló brosúrájának a német fordítója a narod-
nost terminust Volksgruppenak fordítja. Nyelvi szempontból ez a 
megoldás helytállónak látszik, hiszen ez a terminus a célnyelvben 
általánosan használt, ugyanúgy, mint a forrásnyelvi terminus. Tar-
talmilag azonban már kifogásolható, hiszen a Volksgruppe nem tar-
talmazza azokat a történelmi és jogi-politikai jegyeket, amelyeket 
a narodnost (és magyar megfelelője, a nemzetiség) tartalmaz. Mit 
tegyen a fordító ilyen esetekben? Erre a bonyolult kérdésre egye-
lőre még nincs válasz. 

Hogy valamelyest megvilágítsuk a felvetett kérdést, pragma-
tikai szempontból elemezzük a nemzetiség (narodnost) jelentéséhez 
közel álló, de vele nem teljesen egyenértékű terminusok szeman-
tikai s truktúráját . Ezek a következők: nacionalna/narodna manjina 
(nemzeti kisebbség), etnicka manjina (etnikai kisebbség), narodna 
grupa/skupina (népcsoport) és etnicka grupa/skupina (etnikai cso-
port). 

Mindenekelőtt néhány példa a manjina és a grupa terminu-
sokkal alkotott szerkezetek jelentése közötti különbségeknek a meg-
világítására. 

(45) 

Utoliko manje su balkanske drzave bile spremne da polozaju nacio-
nalnih manjina poklone odgovarajucu paznju. (Redzic, 1289) 

(46) 

Paradoksalno moze da se cini da nije bilo vecih razlika u stano-
vistu i politici velikih sila prema problemu nacionalnih manjina i 
nacionalnih drzava, cije su se manjine sticajem istorijskih okol-
nosti nasle u sastavu susjednih drzava. (Redzic, 1289) 

(47) 

. . . nije bilo mogucno izbeci pojavu da se veci ili manj i dijelovi 
pojedinih balkanskih naroda nadu izvan svojih maticnih nacional-
nih drzava u polozaju nacionalnih manjina . .. (Redzic, 1291) 

(48) 

Male drzave bile su duzne da ispunjavaju obaveze prema nacio-
nalnim manjinama, pogotovo ako su pripadale velikim nacijama . . . 
(Redzic, 1295) 

(49) 

Grcka se smatra, kao i Bugarska, nacionalno homogenom drzavom, 
bez postojanja nacionalnih manjina u okviru njenih drzavnih gra-
nica. Ideja velikodrzavlja — i u velikim i u malim narodima — 
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ostvaruje se u praksi tlačenjem i krvlju nezaštićenih etničkih sku-
pina. (Redžić, 1296) 

(50) 

U redovima njemačke manjine bilo je veoma razvijeno osjećanje 
povezanosti sa nacionalnom maticom u Republici Austriji i Nje-
mačkoj Vajmarskoj Republici. (Redžić, 1299) 

(51) 

U kontaktima sa jugoslovenskom vladom njegovi predstavnici (kul-
turbunda) traže da se Nijemci u Jugoslaviji konstituišu u n je-
mačku narodnu grupu kao pravno lice sa javnopravnim ovlaštenji-
ma. (Redžić, 1299) 

(52) 

Pored ove divizije, od pripadnika njemačke manjine osnovano je 
šest bataljona Deutsche Mannschaft. Cjelokupna njemačka narodna 
grupa u Jugoslaviji smatrala je . . . (Redžić, 1303) 

(53) 

Kao i sve druge narodnosti u Jugoslaviji i Nijemci imaju ravno-
pravan položaj sa pripadnicima drugih narodnosti . . . (Redžić, 1304) 

(54) 

Za razliku od malobrojne bugarske manjine u Jugoslaviji, čiji pri-
padnici imaju osigurana prava u pogledu svog nacionalnog samo-
potvrđivanja i razvoja kao i druge narodnosti, makedonska manji-
na u Bugarskoj imala je velike promjene u svom položaju. (Redžić, 
1306) 

Az idézett példákat ugyazon szövegből merítettük, így azután 
alkalmasak azoknak a szemantikai jegyeknek a feltérképezésére, 
amelyek alapján az említett terminusok különböznek egymástól. 
Ezek a szemantikai jegyek a következőkben foglalhatók össze: 

narodna grupa (etnička skupina) 
± védelmi jog. ± egyenjogúság 
/Lásd a (49), (51) és (52) példát!/ 

nacionalna/narodna manjina 
+ védelmi jog 
/Lásd a (45), (46), (47), (48)> (49), (50) qs (54) példát!/ 

narodnost 
+ egyenjogúság 
/Lásd az (53) és (54) példát!/ 
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Az a különbség, ami a szerbhorvátban a manjina és a grupa 
terminusokkal alkotott szerkezetek jelentésében nyilvánul meg, a 
német terminológiában nem érvényesül. A Brockhaus és a Wahrig-
féle szótárak a nationale Minderheit és a Volksgruppe kifejezése-
ket szinonimaként kezelik. Ugyancsak szinonimának tekintik a ke-
vésbé használatos Nationalität terminust is. 

Veiter a következőképpen határozza meg a Volksgruppe ter-
minus jeletését: „Volksgruppe ist eine erlebte und gelebte Ge-
meinschaft, gekennzeichnet durch das Leben im Verbände, durch eine 
Heimat, nämlich die Heimat der Gruppeangehörigen, das Einge-
bundensein in die Geschelchtervolge, die als Volk oder Teil eines 
Volkes, die als Ethnos (etnische Schicksalgruppe) in einem nicht 
von ihr allein beherrschten Staat oder Gliedstaat sich zur Selbst-
behauptung gegenüber einer zahlmässigen oder wirkungsmässigen 
Mehrheit gezwungen sieht, wenn sie nicht eingeengt werden oder 
untergehen will". (Veiter, 1970, 56) 

Ebből az igen bonyolult meghatározásból a népcsoport (Volks-
gruppe) három alapvető sajátosságára következtethetünk: (1) autoch-
ton terület (haza), (2) a népre jellemző jegyek/sajátosságok és (3) az 
azonosság megtartása iránti igény. 

Veiter a Volksgruppet a nemzeti kisebbség fölött álló fogalom-
ként kezeli, s megállapítja, hogy a Volksgruppenak joga van az 
autonómiára, a nemzeti kisebbség pedig csak a formális egyenjogú-
ságra jogosult. Kétféle nemzeti kisebbséget különböztet meg: a 
tényleges nemzeti kisebbséget (pl. a Bécsben élő csehek) és a lát-
szólagos nemzeti kisebbséget (pl. az 1956-ban Ausztriába disszi-
dált magyarok). A nemzeti kisebbség fogalmát — a nyugati, min-
denekelőtt francia terminológiai gyakorlatnak megfelelően — az 
állam fogalmához köti, a népcsoport (Volksgruppe) fogalmát pedig 
az etnikai jelleghez („das Volk und sein geistiger Besitz, Volks-
tum"). 

Kloss szerint a Volksgruppe és a nemzeti kisebbség azonos 
fogalmat jelöl. A Nationalität szerinte nagyobb népcsoport vagy 
olyan államalkotó nemzet, amely az adott államban nagy többség-
ben van, de ennek ellenére csak etnikai csoportnak tekinthető. 

Az ausztriai szerzők újabban lassan ismét használják tudomá-
nyos szövegeikben a Nationalität terminust. Flaschberger és Reiterer 
az alábbiakat állapítja meg: „Als Nationalität verstehen wir dann 
eine Minderheitsnation ohne eigene Staatlichkeit; entweder, weil 
die Nationenbildung nicht abgeslossen ist, oder weil Nation in 
mehrere Minderheiten in verschiedenen Staaten zerrissen ist oder 
eben auch, weil enfach die Zahl der Minderheitenangehörigen zu 
klein ist, um einen eigenen Staat durchzusetzen". (Flaschberger, 
Reiterer, 13) 

Altman brosúrájának német fordításában ez olvasható: „Vor 
allem sei vermerkt, dass aus der verfassungsrechtlichen und politi-
schen Terminologie Jugoslawiens definitiv der Termin ,nationale 
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Minderheit' verbannt wurde, nicht nur wiel er, selbst wenn er 
wohlmeinend benutzt wird, einen ein wenig pejorativen Beigesch-
mack hat, sondern auch deshalb, weil er nicht mehr dem wahren 
Stand der Dinge entspricht. Die „Nationale Minderheit' ist in jeder 
Hinsicht, sozial und nazional, dem ,Mehrhritsvolk' gleichgestellt. 
Deshalb wurde anstelle des Termins Nationale Minderheit der bes-
ser entsprechende Termin Volksgruppe gewählt, wobei natürlich 
von dem Standpunkt ausgegangen wird, dass es sich um Angehö-
rige eines Volkes handelt, dessen Mehrheit und nationalen Kern 
sich in einem anderen Land befindet". 

Fölösleges kommentárt fűzni a Volksgruppe terminus haszná-
lata terén tapasztalható ellentmondásokhoz, nem érdektelen azon-
ban felhívni a figyelmet az ennek a terminusnak a fordítása terén 
tapasztalható következetlenségekre. 

Példák: 

(55) 

Die sozialistische autonome Provinz ist in der Verfassung der SFRJ 
definiert als „autonome sozialistische selbstverwaltete demokra-
tische Gemeinschaft, beruhend auf der Macht der Selbstverwaltung 
der Arbeiterklasse und aller Werktätigen, in der die Werktätigen 
und Bürger, die Völker und Volksgruppen ihre souverenen Rechte 
verwirklichen und, insofern dieses im gemainsamen Interesse der 
Werktätigen und Bürger, der Nationen und Nationalitäten der Re-
publik als Gemeinsamheit durch die Verfassung der Sozialistischen 
Republik Serbien festgestellt ist, auch in der Republik". (Altman, 
17) 

(56) 

Die übrigen Republiken sind in der Verfassung als Staat des Mehr-
heitsvolkes — das serbischen, makedonischen, kroatischen usw. — 
definiert, aber auch als Staat der sonstigen Völker und Volksgrup-
pen, die auf ihrem Territorium leben. Damit werden sie Gleich-
berechtigung und das Recht auf proportionale Vertretung aller Na-
tionen und Nationalitäten nicht nur in den Organen der Födera-
tion, sondern auch in jeder Republik für sich, betont. (Altman, 18) 

Szerborhorvát és szlovén szövegekben a narodnost terminus a 
Jugoszláviában élő nemzetiségek jelölésére szolgál, a szomszédos 
országokban élő délszláv népelemek jelölésére pedig a nacionalna/ 
narodna manjina használatos. A horvát nemzeti kisebbség Magyar-
országon c. elaborátum valamennyi szerzője ezt a kifejezést hasz-
nálja. Kivételt csak Herczeg Ferencnek a Magyar Népköztársaság-
ban élő nemzetiségekről szóló tanulmánya képez. A fordító ez eset-
ben a narodnost mellett döntött, mivel ennek magyar megfelelője, 
a nemzetiség már hagyományosnak számít a magyar szak- és tudo-
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mányos irodalomban. Magyar szerzők a nyugat-európai nemzeti és 
egyéb kisebbségekre vonatkoztatva is ezt a terminust használják, 
pl. Joó Rudolf is a Nemzetiségek és a nemzetiségi kérdés Nyugat-
Európában c. könyvében. A nemzeti kisebbség terminus ú jabb ke-
letű, s nem közhasználatú. Nemzeti kisebbségekről a magyarországi 
szerzők csak akkor beszélnek, ha a kisebbségeknek az ENSZ, az 
UNESCO vagy hasonló világszervezet általi nemzetközi védelméről 
van szó. 

Például: 

(57) 

A nemzeti kisebbségek nemzetközi védelme (Joó, 173) 

(58) 

Eltűnik azonban a nemzetiség ott, ahol a nation államnemzetet 
jelent, ahol a nationalité nem nemzetiséget (nemzeti, etnikai, nyelvi 
kisebbséget), hanem állampolgárságot jelent. (Kővágó, 55) 

Az Alkotmány olasz nyelvű fordításában ilyen vonatkozásban 
általában a gruppo nazionale terminus szerepel; az Alkotmányhoz 
mellékelt szó- és fogalommagyarázat a gruppo etnico (nazionale) 
terminust tartalmazza; előfordul továbbá a fordításban néhányszor 
a minoranza nazionale terminus is. 

Példák: 

(59) 

I lavoratori, i popoli e i gruppi nazionali realizzano i loro diritti 
sovrani nelle Republiche Socialiste e nelle Provincie Socialiste 
Autonome, in armonia con i rispettivi diritti costituzioni, e nella 
Republica Socialista Federativa di Jugoslavia, quando si t rat ta di 
un interesse comune, secondo quqnto snctio dalla presente Costi-
tuzione. (La Costituzione, 60) 

(60) 

La Costituzione parte dal principio dell'uguallianza dei popoli e dei 
gruppi etnici (nazionali) che vivono sul territorio della RSFJ, (La 
Costituzioni, 281) 

(61) 

. . . per il rispetto dei diritti delle minoranze nazionali, compresi 
i diritti di parte dei popoli della Jugoslavia che vivono in altri paesi 
come minoranze nazionali. .. (La Costituzione, 75) 
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A nálunk és Olaszországban napvilágot látott olasz nyelvű 
szövegekben a gruppo nazionale, gruppo etnico, nazionalitá és mi-
nor anza terminusok használatosak. 

Példák: 

(62) 

Verso la completa tutela diritti del gruppo nazionale ... (La voce 
del popolo, 8) 

(63) 

. . . per la necessitá dell'intera rete informativa del gruppo etnico 
italiano ... (Panorama, 18) 

(64) 

Tutto ció ha dato particolare accento alle premure per il rispetto 
e alle nuove dimensioni dei diritti dell'uomo, e a ciö ki ricollega 
naturalmente anche la questione della corrispondente particolare 
tutela delle nazionalitá ossia delle minoranze nanali. (L'Attuazio-
ne, 87) 

(65) 

Dal sindicato un „Progetto globale" per le minoranze etniche in 
Italia (l'Unita, 13) 

(66) 

L'URSS é uno stato federale. La sua struktura, fissata dalia Costi-
tuzione del 1936, pone su un piede dieassoluta parita le circa 130 
nazionalitá grandi e piccole che compognono 10 Stato sovietico. 
(Almanacco PCI, 114) 

Az alábbi példák a nacionalni/narodni és az etnički előtagú 
szerkezetek jelentése közötti különbségeket illusztrálják: 

(67) 

U balkanskim zemljama — „osloboditeljicama" — on /makedonski 
narod/ nije mogao da uživa čak ni položaj i prava nacionalne ma-
njine, što je u stvari i predstavljao u Srbiji, Bugarskoj i Grčkoj 
turski elemenat, koji je pripadao vladajućem — državnom narodu, 
u balkanskim zemljama predstavljao je etničku manjinu i prije i 
poslije balkanskih ratova. Međutim, njegov položaj sada se bitno 
izmijenio. U balkanskim zemljama, kao etnička manjina, on nije 
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uživao odgovarajuću pravnu zaštitu, već je, naprotiv, bio izložen 
raznovrsnim pritiscima i nasiljima. (Redžić, 1293) 

(68) 

2.000 ljudi demonstriralo je u Atini pred albanskom ambasadom 
zbog pogoršanog položaja grčke etničke manjine u Albaniji, (az 
Újvidéki Rádió hírei, 1982. október 7.) 

Ezek a jelentésbeli különbségek az etnos és a nacija jelentése 
közötti különbségekben ragadhatok meg, mivel a fentebb idézett 
terminusok ténylegesen ezeknek a származékai. Ennek megfelelően 
a nacionalna manjina a nemzet (nacija) részeként értelmezhető, az 
etnička manjina pedig a nép vagy a népnél szűkebb közösség része-
ként. 

Vukas szerint a nacionalna manjina (nemzeti kisebbség) ter-
minus európai vonatkozásokban sem állja meg a helyét, hiszen ezen 
a földrészen a nemzetek kialakulása ténylegesen befejezettnek 
tekinthető; a ladinok, bretonok vagy a lappok ugyanis nem tekint-
hetők valamely nemzet részének (Vukas, 1—17) 

Nem minden kisebbségre vonatkoztatható Vukas szerint a na-
rodna manjina terminus sem. Nem állja meg a helyét azokban az 
esetekben, amikor valamely nemzet kisebbségéről van szó, de akkor 
sem, ha olyan kisebbségről van szó, amely valamely alacsonyabb 
etnikai közösség — törzs, nemzetség — részét képezi. így például 
beszélhetünk Bulgáriában, Görögországban vagy Albániában élő 
macedón nemzeti kisebbségről (nacionalna manjina), a ghanai Eve 
törzsbeliekkel kapcsolatban azonban törzsi kisebbségről kell beszél-
nünk. Vukas éppen ezért az etničke manjine (etnikai kisebbség) 
használata mellett száll síkra, s ezt az álláspontját következetesen 
érvényesíti is Etničke manjine i međunarodni odnosi c. könyvében. 

Az ENSZ által szervezett tudományos tanácskozáson, melynek 
témája a kisebbségek helyzetének és védelmének a javítása, illetve 
az ezzel kapcsolatos jugoszláv nyilatkozat-tervezetnek a megvita-
tása volt (Kranj melletti Brdo, 1981. december 10—11.) a résztve-
vők az etnikai kisebbség (etnička manjina) terminust nem ilyen 
átfogó értelemben használták, hanem olyan terminusként, amely-
nek jelentése nem fedi a nemzeti kisebbség (nacionalna manjina) 
terminus jelentését. 

Példák: 

(69) 

Znanstveni simpozij o vpršanjih izboljšanja položaja in varstva 
manjšin v sistemu Organizacije združenih narodov v luci jugoslo-
vanskega prednačrta Deklaracije o pravicah narodnih, etničkih, 
jezikovnih in verskih manjšin, pomeni pomemben prispevak k bolj-
šemu poznavanju celotne problematike narodnih manjšin. (RIG, 15) 
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(70) 

Pravo na razvitak kulturnih i drugih etničkih karakteristika nacio-
nalnih, etničkih i jezičkih manjina . . . (RIG, 139) 
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