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TOPONIMÁK A KÉSZÜLŐ MAGYAR-SZERBHORVÁT SZÓTÁRBAN 
Szloboda János 
Alapbank, Zenta 

Közlésre elfogadva: 1985. december 19. 
A jelenleg készülő magyar-szerbhorvát szótár 

a Hungarológiai Intézet és a Tartományi Tankönyv-
kiadó több évtizedes munkájának második és egyben 
befejező szakaszaként az 1968 és 1975 között meg-
jelent, 3 kötetből álló szerbhorvát-magyar szó-
tár kiegészítő része, illetőleg ennek megjelenése 
teszi majd teljessé ezt a szűkebb pátriánkban 
nindeddig páratlan, tudományos nyelvészeti és 

lexikográfiái vállalkozást. 
A munkának ez a része az említett első három 

kötet folytatásaként bizonyos elvárásokkal szem-
besül. Ez egyrészt azt jelenti, hogy a munka el-
ső szakaszának során alkalmazott módszerekhez, 
elvekhez és célkitűzésekhez a kontinuitás érde-
kében továbbra is ragaszkodni kell, ugyanakkor 
azonban az első részben az eltelt idők folyamán 
felfedezett fogyatékosságokhoz, hibákhoz és kö-
vetkezetlenségekhez a továbbiakban még a folyama-
tosság érdekében sem volna szabad ragaszkodni. 

Ez annál is inkább fontos, mivel a szóban 
forgó szótár jelentősége messze túlhaladja a ha-
sonló kiadványokét, mert noha az általános két-
nyelvű szótárak sorába tartozik, a szükséges szak-
szótárak híján azok egész sorát kénytelen helyet-
tesíteni, s ez terjedelmén is tükröződik. Különö-
sen a növény- és állatvilág rendszertanának szak-
kifejezéseit tartalmazza szinte enciklopédikus 
részletességgel, valamivel kevésbé átfogóan az 
orvostudomány szakszókészletét, meglehetősen hiá-
nyosan a műszaki-természettudományos és társada-
lomtudományi (különösen a közgazdasági) termino-
lógiát. 
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Persze itt inkább az aránytalanság róható 
fel, mint a teljesség hiánya, hiszen a maximali-
tásra való törekvést a szótár jellegét tekintve 
csupán a fent említett fogyatékosság, azaz az 
egyes tudományágak és tevékenységi területek 
szakszótárainak hiánya indokolja. 

A szerbhorvát-magyar szótár eddig megjelent 
kötetei is hézagpótló jelentőségűek, mivel a nyel-
vi egyenjogúság viszonyai közepette és a két-, 
illetőleg többnyelvűség kialakult gyakorlata foly-
tán megnövekedett ilyen irányú szükségletek és 
elvárások nemcsak nélkülözhetetlenné teszik, ha-
nem esetenként még elégtelennek is minősítik a 
meglevő terjedelmet. A két- és többnyelvűségből 
fakadó szükségletek ellátására alakult szolgála-
toknak és az ott alkalmazott fordítóknak gyakran 
az Értelmező Kéziszótár mellett a szerbhorvát-
-magyar szótár 3 kötetén kívül egyéb segédeszköz 
nem is áll rendelkezésükre, s a társadalmi elvárá-
sok folytán erre támaszkodva kell jól-rosszul 
megoldaniuk a tárgykörük sokfélesége és az egyes 
szakterületeknek nemcsak a terminológiájában, 
hanem ismeretanyagában való járatlanságuk miatt 
is úgyszólván képességeiket csaknem mindig meg-
haladó feladatokat. 

Természetes azonban, hogy a jelen kiadvány 
teljes egészében nem vállalhatja fel az említett 
okokból eredő fogyatékosságok pótlását, ám min-
denesetre el lehet gondolkodni azon, hogy meddig 
mehet el az igények kielégítésében, azaz az anya-
gi és időbeli meghatározók, esetleg számomra 
ismeretlen további tényezők által korlátozott 
keretek között milyen lehet az a terjedelem, amely 
lehetővé teszi az említett várakozások kielégí-
tését, de nem duzzatja fel a szótár anyagát a 
kezelhetetlenségig, már csak azért sem, mivel 
a fordítás feladatain kívül a szótárnak a nyelv-
tanulás hatékony segédeszközévé is kell válnia, 
s ennek szempontjából a teljességre törekvés 
igénye ütközik a könnyen kezelhetőség követel-
ményével. 
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Mindezt a toponímák, népszerűbben a föld-
rajzi nevek aspektusából vizsgálva könnyű belát-
ni, hogy teljességről ezen a téren sem lehet szó. 
Elvileg abból kellene ugyan kiindulnunk, hogy 
a szótár tüntesse fel minden egyes olyan terep-
tárgy egyedi vagy közös nevét, amelynek magyar 
és szerbhorvát alakja eltér egymástól, sőt a 
Tisza - Tisa, Palics - Palic, Horgos - Horgos 
Ada - Ada, Temerin - Temerin, típusúakat is, a-
melyeknek csak írásképe, illetőleg csak kiejtése 
különbözik. Az anyag mértéktelen felduzzasztásá-
nak veszélye azonban arra kényszerít, hogy mérték-
kel válogassunk a rendelkezésre álló szókészletből. 

Fel kell tüntetnünk minden olyan toponímát, 
amelynek sajátos magyar alakja van, illetőleg 
amelynek magyar alakja az eredetitől eltér. A 
tágabb értelemben vett földrajzi nevek közül ide 
tartoznak az égitestek nevei: a csillagok, 
csillagképek, csillagrendszerek, bolygók stb. 
egyedi nevei, mint pol. Északi Sarkcsillag, -
Severnjaőa, Göncölszekér - Veliki Medved, Fias-
tyúk - Vlasiói, Esthajnalcsillag - Danica, 
Szíriusz - Sirijus, Tejút - Kumova Slama, Mars 
- Maré, Szaturnusz - Saturn, Vénusz - Venera 
(természetesen a csillagászati köznevek is). 

A világrészek, óceánok nevét természetszerű-
leg tartalmaznia kell szótárunknak, a tengerek, 
tengeröblök, tavak, folyamok, folyók, csatornák, 
szigetek, félszigetek, hegységek, hegyek, dombok, 
síkságok, tájegységek elnevezései közül viszont 
csak azokat, amlyeknek sajátos magyar, illetőleg 
szerbhorvát változata alakult ki. Adria - Jadran-
/sko more/, Balkán /félsziget/ - Balkan /sko 
poluostrvo/, isztria - Istra, Kréta 
- Krit, Korfu - Krf, Balaton - Blatno jezero, 
Száva - Sava, Alpesek v. Alpok - Alpi, Kárpátok 
- Kárpáti, Szlavónia - Slavonija, Vajdaság -
- Vojvodina... 

Az országnevek közül a többeleműek feltün-
tetését a szótár aligha vállalhatja (pl. Magyar 
Népköztársaság - Narodna Republika Madjarska, 
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Német Szövetségi Köztársaság - Savezna Republika 
Nemacka/, de a köznévi elő-vagy utótagú össze-
tételekből alakult szerkezeteket mindenesetre 
felveheti /pl. Franciaország - Francuska, Nagy-
Britannia - Velika Britanija/. 

Kérdés, hogy szükség van-e a Dél-Korea -
Juzna Koreja, Észak-Írország - Severna Irska, 
Kelet-Németország - Istocna Nemacka típusú or-
szágnevek felvételére. A hangalakjukban és írás-

képükben az eredetitől el nem térő országnevek 
felvétele szükségtelen /Chile, az Angola, Bangla-
des, Sri Lanka/. Fel kell azonban venni mindazo-
kat, amelyeknek írásképe a magyar helyesírás sze-
rint eltér az eredeti írásmódtól /Pl. Agentína -
- Argentína Kolumbia - Columbia, Brazília - Bra-
sil stb./. 

Az országnevekkel kapcsolatban felmerül a 
jelenlegi és a történelmi elnevezés kettőssége. 
Jugoszláv viszonylatban ez különösen a Crna Gora 
és Makedonija országnevekben vitás. Az előbbi-
nek ugyanis a magyar megfleelője a régebben az 
olasz nyelvből átvett Montenegro, amelyet a ma-
gyarországi írás- és szóbeliség egyaránt használ, 
szótárunk azonban az elavult kifejezések közé 
sorolja, bizonyára holmiféle courtoisie-ből ki-
indulva, ám ebben az esetben Albánia hasonló 
eredetű nevét is az eredeti Schqiperiával kellene 
felváltani, annál is inkább, mert ezt az albán 
és a szerbhorvát nyelvben egyaránt járatlan ma-
gyarok is ki tudják ejteni. 

A Makedónia - Macedónia, ileltőleg a make-
dón - macedón alakváltozat a magyar nyelvhaszná-
latban az ó- és a jelenkorban nagyjából azonos 
földrajzi helyen kialakult államképződménynek, 
illetve népnek a hasonló elnevezése. Nyelvmű-
velésünk állapotára jellemző, hogy néhány év-
vel ezelőtt a Nyelvművelő rovat hasábjain éppen 
a fordított szóhasználat mellet kardoskodott 
egyik nyelvművelőnk. 
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A földrajzi nevek felvételével kapcsolatos 

legfőbb gondot azonban a településnevek okozzák, 
mivel ezeknek oly nagy a mennyisége, hogy vala-
mennyit felölelni szinte fizikai képtelenség. 
Természetesen itt nem jön tekintetbe azoknak a 
lakott helyeknek az elnevezése, amelyeknek a 
magyar, illetve a szerbhorvát nyelvben nincs az 
eredetitől eltérő alakjuk. Ilyen például a magyar 
településnevek közül Hódmezővásárhely, Sopron, 
Vác stb., noha ezek írásképe a szerbhorvát nyelv 
betűkészletével nem adható vissza, ám átírásukra 
a szerbhorvát nyelv helyesírása (Pravopis srpsko-
hrvatskog jezik, Matica srpska - Matica hrvatska 
Novi Sad. - Zagreb 1960) megfelelő eligazítást 
ad. 

A magyar helyesírási gyakorlat A magyar 
helyesírás szabályai XI. kiadásának megjelené-
séig a jugoszláv tulajdonnevek írásban eléggé 
konfúz volt, mivel abból indult ki, hogy a szerb-
horvát nyelv keleti és nyugati változata két 
különálló, cirill, illetőleg latin betűs írás-
módot használó nyelv, az előbbihez tartozó sze-
mély-, földrajzi és egyéb tulajdonfőneveket tehát 
a magyar ábécé betűivel át kell írni, az utóbbia-
kat viszont eredeti írásmód szerint kell jelölni, 
szükség esetén a mellékjelek elhagyásával. Mivel 
a személy- és bizonyos földrajzi nevek eredetét 
a gyakorlatban (különösen a hírközlés mai tem-
pója mellett) néha szinte lehetetlen megállapí-
tani, így a jugoszláviai eredetű tulajdonfőnevek 
írásában és kiejtésében is sajátságos zűrzavar 
jött létre a magyarországi hírközlési médiumok-
ban. Ez kit mulattat, kit bosszant, vérmérsék-
let és alaptermészeti adottságok szerint. 

Mivel a szerbhorvát nyelvhasználat szabályai-
nak értelmében néhány magyarországi lakott hely-
nek van a magyartól eltérő neve, ezeket szótárunk-
nak feltétlenül fel kell tüntetnie /pl. Budapest 
- BudimpeSta, Debrecen - Debrecin, Pécs - Pecuj, 
Szeged - Segedin, Szentendre - Sentandrej stb.). 
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Ugyanígy a világ más országainak településneveit 
is, amennyiben a magyarban eltérnek az eredetitől 
(Bécs - Wien, Bréma - Bremen, Drezda - Dresden, 
Genf - Genéve, Jeruzsálem - Jerusáleym, Krakkó 
- Krakow, Lipcse - Leipzig, Nápoly - Napoli, Prága 
- Praha, Párizs - Paris, Róma - Roma, Velence 
- Venezia, Varsó - Warszava). Természetesen a 
szótár a szerbhorvát megfelelőt fogja feltüntetni, 
ami az eredetitől gyakran szintén eltér (Bee, 
Jerusalim, Krakov, Napulj, Prag, Rim, Venecija, 
Mleci). A magyarban az eredetivel azonos, de a 
szerbhorvátban attól eltérő településnevek fel-
tüntetésére szintén szükség mutatkozik. (Athén 
- Atina, Isztambul - Carigrad, Milánó - Milán). 

Le kell mondanunk a nem eredetiből, hanem 
közvetítő nyelv útján átvett helységnevek feltün-
tetéséről: Brüme - Brno, Danzig - Gdaúsh, Karls-
baad - Karlovy Vary, Pilsen - Plzerí, Fiume -
Rijeka, Ragusa - Dubrovnik, Spalato - Split . 
Kivételt kell tennünk azonban a megmagyarosodott 
alakúakkal: Abbázia - Opatija, Zára - Zadar stb. 

Fel kell venni a szótárba a magyarban és 
a szerbhorvátban eltérő használatú történelmi 
helyneveket (pl. Bábel, Babilon, - Vavilon, Jerihó 
- Jerihon,Nándorfehérvár - Beograd, Karlóca -
Sremski Karlovci, Spárta - Sparta stb.). A szótár 
terjedelme azonban nem teszi lehetővé és nem is 
szükséges valamennyi településnek a történelem 
folyamán használatos minden egyes elnevezését 
feltüntetni. így pl. Belgrád Singidunum nevének 
felvétele felesleges, hiszen az mindkét nyelvben 
azonos. Abból kell tehát kiindulnunk, hogy a 
történelmi helynevek közül is csak a magyarban 
és a szerbhorvátban eltérő alakúakat tüntessük 
fel. 

Számosságuk folytán a legnagyobb nehézséget 
az első világháború előtt Magyarország területéhez 
tartozó települések neve okozza, mivel ezek túl-
nyomó részének megvan a maga magyar elnevezése. 
A magyar nyelvhasználati gyakorlat szerint ilyen 
esetekben a leggyakrabban ezt az elnevezést hasz-
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nálják. A magyar helyesírás szabályainak 280. 
pontja kimondja, hogy "a földrajztudomány, a könyv 
tárügy, a szakirodalmi tájékoztatás (dokumentáció) 
az idegenforgalom, a postai forgalom területén, 
továbbá a térképeken - főleg a helységnevek eseté-
ben - az idegen nyelvbeli név is használható: 
Wien, Presov, Oradea, Subotica, Istambul,Koben-
havn, KrakoW, Napoli, Paris, stb." 

t 
Nem szakszövegekben azonban ragaszkodni kelle 

ne a helynevek magyar változatának következetes 
használatához. Csakhogy nálunk (és részben Magyar-
országon is) ezen a téren a legnagyobb zűrzavar 
uralkodik, amihez a szótár eddig megjelent részei-
nek összeállítói is hozzájárultak, mivel néhány 
helységnévnek nem a magyar változatát szótározták. 
Sajnos, sajtónk és egyéb hírközlő eszközeink a 
településneveket teljesen következetlenül használ-
ják, hol a magyar, hol a "hivatalosnak" vélt szerb 
horvát változat mellett döntenek. 

Bár a jelentősebb helységek névhazsnálatában 
kevés az ingadozás, a kisebb lélekszámú, kevésbé 
gyakran említett települések nevének használatá-
ban annál több. Megesik az is, hogy egyes hírközlő 
szervek (különböző újságok, folyóiratok, helyi 
közlönyök, a tévé, a rádió) ugyanazt a települést 
más és más néven említik. Csak egyetlen példát: 
a Dolgozók folyó év szeptember 3-i számában meg-
jelent Ködmosta messzi tanyák, majorok c. riport 
"a törökkanizsai, Novo Milosevo-i és beodrai" 
tanyákat sorolja fel. Novo Milosevo és Beodra 
ugyanaz a település. 

Egyes községek törvény adta joguknál fogva 
kötelezővé tették a területükhöz tartozó telepü-
lések szerbhorvát nevének, esetleg "magyarosított" 
változatának használatát, és arra több - kevesebb 
sikerrel a sajtószerveket is rávették. így példá-
ul a kanizsai községben az Oromhegyes. Völgyes, 
Zentagunaras, a csókaiban a Tiszaszentmiklós, 
Egyházaskér, Feketetó, a Kishegyesiben Feketehegy 
stb. településnevek helyett hivatalosan csakis 
a Treánjevac, Doline, Novo Orahovo, Ostojiievo, 
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Verbica, Cernabara ez utóbbiak azért ebben a kü-
lönös változatban, hogy a helybeli lakosság nyel-
ve ki ne ficamodjék), Feketics nevek használha-
tók.. 

Gyakran a községi hivatalos lapok helyes-
írása is tükrözi ezt a névhasználati "kétközisé-
get", és a szerbhorvát helységnevet a magyar ábécé 
betűivel írja át (pl. Tresnyevác, Feketics, De-
belyacsa, Kupuszina stb.) visszatérve a régi 
Jugoszláviában dívó írásgyakorlatra, amely szerint 
még a felszabadulás után is egy jó évtizeden át 
Szabadkát Szuboticának Újvidéket Noviszádnak 
"illett" írni és mondani. 

Nem vonom kétségbe a kommunális rendszer 
helytállóságát és a helyi lakosság azon jogát, 
hogy gazdasági, kulturális vagy akár jóléti kér-
désekben is döntsön a saját sorsáról, ám hogy 
illetékes volna a magyar szókincs anyagához tar-
tozó településnevek megváltoztatására, abban erős 
kételyeim vannak. A földrajzi nevek ugyan kétség-
kívül etnikai tényezők folytán jöttek létre, ám 
alakjuk többnyire csak hosszú idők után módosul, 
rendszerint a bekövetkezett migráció hatására, 
de gyakran még a névadó etnikum kihalása vagy 
elköltözése után is megőrzi eredeti vagy részben 
módosult alakját. A hivatalos névváltoztatás sem 
lehet tehát pusztán a helybeliek "magánügye", 
mivel ez egyrészt ugyanúgy nyelvi elkülönüléshez 
vezetne, mint a közszavak tájnyelvi változatai-
nak köznyelvi rangra emelése. 

Ahogyan nem emelhetjük a nyelvi norma szintjére 
tükörfordításainkat és az itt néha torz alakban 
átvett szerbhorvát szavakat (lásd: majica, patika, 
szok és társait), úgy nem várhatjuk el azt sem, 
hogy az egyetemes magyar nyelvközösség valamennyi 
tagja átvegye a helybeli lakosság által szentesí-
tett helységneveket. Ilyen módon ugyanis előbb-
-utóbb Szegedet Szögednek vagy Szögedének, Péter-
révét Pecellónak, Torontálvásárhelyet Debellács-
nak keresztelhetnénk el. 
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Persze mindez nem vonatkozik a hivatalos 
névadásnak arra a formájára, amely szerint váro-
saink, falvaink történelmünk, irodalmunk nagy 
egyéniségeinek nevét kapják. Senki sem törne lánd-
zsát amellett, hogy Leningrádot ismét Szentpéter-
várnak, Gorkit Nyizsnij Novgorodnak, Titogradot 
Podgoricának, Svetozarovot Jagodinának, Zrenjanint 
Nagybecskereknek vagy Kardeljevót Ploöének nevez-
zük, bár történelmi névként szótárunknak ezeket 
az elnevezéseket is fel kellene tüntetnie az iro-
dalmi vagy történelmi műveket fordítók - olvasók 
tájékoztatása érdekében. (Szerencsés fordítói 
leleménynek tartom a Tito Vrbas mintájára alkotott 
Titóverbász elnevezést.) 

Nem ismerhetők el viszont a népelnyomó rend-
szerek, különösen a fasiszta megszállás idején 
elrendelt helynévváltoztatások, mert azok részben 
az akkori uralkodóosztály ideológiájának népszerű-
sítését célozták, olyan történelmi személyek nevé-
nek megörökítését is elrendelve, akiket ma már 
inkább hírhedtnek, mint híresnek neveznék (pl. 
Gömbösfalva Gömbös Gyula miniszterről). 

A jugoszláviai települések magyar helység-
neveinek használata összhangban van szocialista 
önigazgatású társadalmunk példamutató nemzetiségi 
politikájával és a nyelvi egyenjogúság, valamint 
az egyenrangú nyelvhasználat elvével, ezért feles-
leges a községi illetékesek azon buzgólkodása, 
hogy az I. világháború előtt közhasználatban levő 
elnevezéseket sokszor a szerbhorvát megfelelő 
eltorzított alakjával helyettesítsék. Nem áll 
szándékomban annak taglalása, hogy az ilyen indít-
ványok rosszul értelmezett lojalitásból vagy puszta 
szervilizmusból születnek-e, csupán azt szeretném 
leszögezni, hogy eredeti magyar helységneveink 
következetes használatával méltán kifejezésre 
tudjuk juttatni, hogy szocialista hazánkat a ve-
lünk testvéri közösségben élő többi nemzettel és 
nemzetiséggel együtt a sajátunknak is tekintjük, 
nem vitatva el senkitől sem azt a jogot, hogy 
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ugyanígy érezzen, és ennek az érzésnek a saját 
nyelvében járatos földrajzi nevek használatával 
is kifejezést adjon. 

A szótárban mindezeknek az elveknek úgy kelle 
ne tükröződniük, hogy anyagába példamutató követ-
kezetességgel vegye fel a magyarban járatos hely-
ségneveket, s amennyiben a szerkesztők szükséges-
nek látják a lokális elnevezések szótározását 
is, abban az esetben megfelelő módon jelöljék 
annak a magyar köznyelvben nem általánosan hasz-
nálatos voltát. 

A helységnevek rendkívül nagy száma természe-
tesen nem teszi lehetővé valamennyinek a szótárban 
való feltüntetését, ezért bizonyos mérce megálla-
pítására volna szükség, például a település nagy-
ságától függően, hogy közülük melyeknek a neve 
vehető fel a szótár anyagába. Elképzelhető volna 
a helységnév anyagnak a szótár függelékében való 
közreadása is. Ebben az esetben felhasználható 
lenne a mint egy másfél évtizeddel ezelőtt megje-
lent Jugoszlávia összes helységének postai irá-
nyítószáma című kiadvány, továbbá a Tartományi 
Történelmi Intézet által kiadott vajdasági hely-
ségnévtár (Milica Markovii: Geografsko-istorijski 
imenik naselja Vojvodine, Novi Sad 1966), a Magyar 
Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intéze-
tének eddig megjelent helynévgyűjteményei, a 
magyarországi kiadványok közül pedig Kiss Lajos 
Földrajzi nevek etimológiai szótára című műve, 
amelyeket írásomban egyebek mellett magam is fel-
használtam. Segítséget nyújthatnak a század elején 
készült helységnévtárak, földrajzi munkák, vala-
mint a vásárok és búcsúk különféle kalendáriumok-
ban és naptárakban található jegyzékei. 

Fontosnak tartom megemlíteni még a zágrábi 
Lexikográfiái Intézet készülő Jugoszláv Enciklo-
pédiáját, amelynek magyar nyelven is megjelent 
első kötete példamutatóan oldotta meg a toponí-
mák, köztük a helységnevek magyar alakjának közlé-
sét. Ezt mindenképpen a szótár szerkesztőinek 
szíves figyelmébe ajánlom. 
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