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1. Elıszó 
Az utóbbi tizenöt-húsz esztendıben egyre nagyobb érdeklıdés 

mutatkozott meg a szőkebb és tágabb értelemben vett szakszókincs 
(terminológia) iránt. Korunkban ennek ösztönzıi azok a rohamos 
változások, amelyek elsısorban az informatika területén következtek 
be, de hasonló motivációt jelent a természettudományi, sıt a humán 
kutatásokban bekövetkezett szemlélet- és vele szoros kapcsolatban 
levı kutatási mód váltás. Számos olyan kifejezés került át napjaink 
köznyelvébe, amelyek korábban csak bizonyos tudományterületeken 
voltak használatosak. 

Ma már sok esetben nem probléma az új fogalmak idegen 
kifejezéseinek anyanyelven való találó visszaadása sem (legalábbis a 
magyar nyelvben). Van azonban egy lényeges különbség az idegen 
terminusok használatában korunk és a közép-európai standard 
irodalmi nyelvek kialakulásának korszaka közt. A 18. század végétıl 
ilyen arányú technikai és tudományos változásokról nem 
beszélhetünk, a 18-19. századi nyelvújító mozgalmak azért oly 
mértékben meghatározóak az érintett nyelvek késıbbi fejlıdését 
illetıen is, mivel a kor szellemi munkásainak két feladatot kellett 
egyszerre megoldaniuk: a nyelv kifejezıvé tételét és használatának 
szabályozását, valamint a keletkezı új fogalmak, eljárások 
terminusainak anyanyelvi kifejezését. 

 
2. Áttekintés a közép-európai irodalmi nyelvek standardizációs 
folyamatairól 
2.1. A közép-európai szláv nyelvek (szlovák, horvát, szerb, cseh) 
speciális problémái 

A standardizálás lényegében egy nyelvnek az egész beszélı 
közösség által elfogadott, szótárakban és grammatikákban rögzített 
formájának kialakítását jelenti. Kritériumait V. Bockholt a 
következıképpen határozta meg: 1. egységes írásrendszer, 2. 
kodifikált helyesírási, helyes kiejtési norma, normatív grammatika és 
szótár, 3. kötelezı használat meghatározott kommunikációs 
területeken, 4. régiók feletti használat, 5. polifunkcionalitás és 6. 
megfelelı akkultiváció, azaz szélesebb értelemben vett (új) 
kultúrkörbe való beilleszkedés. 

 Ha a magyar és a közép-európai szláv (cseh, horvát, szlovén, 
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szlovák) nyelvek standardizációját, standardizációs folyamatát 
nézzük, azt látjuk, hogy noha a különbözı nyelvekben más-más 
súlypontot kapott, valamennyi felsorolt kritérium teljesítésére 
irányuló törekvés minden nyelvben jelen volt. 

Összehasonlítás kínálkozik egy déli és egy nyugati szláv nyelv, a 
horvát és a szlovák között. Míg horvátban még az egységes(ített) 
standard létrejötte elıtt komoly irodalmi és tudományos 
tevékenységet felmutató regionális irodalmi nyelvek jöttek létre, a 
szlovákban mindenekelıtt egy másik (ha mégoly közeli) rokon nyelv, 
a cseh befolyása volt rendkívül erıs, illetve több, mint erıs, hiszen 
irodalmi nyelvként használták. Ez az állapot mindkét nyelvben 
segítette, de gátolta is a standard kialakulását.  

Segítette annyiban, hogy bizonyos „kész nyelvi anyag” az egyes 
nyelvjárásokban már rendelkezésre állt, illetve „kéznél volt” a 
használható minta. (A szlovákban a 16. századtól megvoltak a 
nyugatszlovák, a keletszlovák és a középszlovák kulturális nyelv 
változatai.) Gátolta vagy nehezítette a standard kialakulását viszont 
azért, mivel a standardizáció a presztízs kérdését is fölvetette.  

Henrik Becker szerint „a legfontosabb feladata minden nyelvnek 
az, hogy a magas kultúra (Hochkultur) eszközévé váljék”. Becker – a 
hagyományoknak megfelelıen – az ún. magas kultúrához csatlakozni 
kívánó „Hochsprache” kialakításában négy fı pontot sorol fel, mint 
elengedhetetlen követelményt, illetve alapvetı, folyamatos munkát. 
Ezek a következık: nyelvszabályozás (Sprachregelung), nyelvtisztítás 
(Sprachreinigung), nyelvgazdagítás (Sprachbereicherung), és 
(folyamatos) nyelvfejlesztés (Sprachbeschwingung). Véleménye 
szerint az elsı kettı fıként a nyelv, a második kettı pedig a 
feltörekvı nép szellemi fejlıdése tekintetében fontos. 

Látjuk tehát, hogy a standardizáció alapfeltétele a nyelvvel való 
tudatos foglalkozás, amelynek – mint az elıbbi idézetbıl is kitőnik – 
alapfeltétele a szabályozás és a nyelv idegen elemektıl való 
lehetséges megtisztítása is.  

 
2.2. A nyelvi norma kialakulása nyugati szláv területen (cseh – 
szlovák viszonylatban) 

Csehországban az irodalmi élet újbóli fellendülésének jelei a 18. 
század végén jelentkeztek. A folyamat a 19. században teljesedett ki. 
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Josef Dobrovský és Josef Jungmann munkássága nyomán megújult az 
egységes cseh irodalmi nyelv.  

Mária Terézia és II. József reformjai értelmében Csehországban 
is elkezdıdött az alacsony néprétegek iskoláztatása cseh nyelven. 
Több helyen létrejöttek cseh nyelvi központok (Prágai, Bécsi 
Egyetem). Ennek folyományaként megindult a cseh nyelvő iskolai 
tankönyvek kiadása, elıször németül, majd cseh nyelven gyakorló 
nyelvtan könyvek jelentek meg (pl. Pelcl: Grundsätze der böhm. 
Grammatik 1795; Dobrovský: Entwurf der. böhm. Deklination 1803. 
stb.) 

A cseh nyelvtudomány történetének egyik meghatározó 
egyénisége Josef Dobrovský volt, aki Prágában kiadta újabb 
Ausführliches Lehrgeubäude der böhm. Sprache zur gründlichen 
Erlernung derselben für Deutsche, zur volkommeneren Kenntniss für 
Böhmen c. grammatikáját melyben tudományosan felállította és 
megmagyarázta a cseh szóalkotás szabályait. Ebben a nyelvtanban 
elsıként hívta fel a figyelmet az analóg helyesírásra és az 
idımértékes verselésre és azzal, hogy az elsı tudományos cseh 
nyelvtant cseh nyelven írta meg, megállította a cseh nyelv mellızését. 
A Lehrgeubäde bevezetıjében elıször írt a szláv nyelvek 
felosztásáról, illetve a „slovanská zóna”, a szláv zóna felosztásáról. 
10 szláv nyelvet különböztetett meg: cseh, szlovák, horvát, vend 
(szlovén), illír (szerb), orosz, lengyel, felsı szorb, alsószorb, 
ó(egyházi)szláv. 

 Dobrovský után Josef Jungmann is azt vallotta, hogy irodalom 
és nyelv elválaszthatatlan egységek. İ javasolta, hogy ne csak az 
irodalom területén terjesszék az új kifejezéseket, hanem más 
tudományos területeken is szülessen új terminológia. Javaslatára 
látott napvilágot 1821-ben az elsı cseh nyelven írt, Krok ’Lépés’ 
címő tudományos folyóirat. Jungmann legnagyobb tudományos 
vállalkozása az ötkötetes Slovník česko-nemecký ’Cseh-német szótár’ 
volt. 

 A cseh irodalmi nyelv kapcsán meg kell említenünk Ján Kollár 
nevét, akinek kívánsága volt, hogy a szláv nyelvekbıl minden idegen 
elemet töröljenek, ám nála is számos germanizmus fellelhetı: mordy, 
zmorduje, retování. 

František Palacký kimunkálta az irodalmi nyelv egységét, 
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erısségét, mindkét oldalról (staromilci – novomilci) elfogadta a 
helyes nézeteket, a hibákat pedig ı maga kijavította és átdolgozta. A 
Matice česká létrehozása is az ı szervezımunkáját dicsérte (1830). 

A cseh szellemi élet gyarapodása (leginkább 1848-1860 között) 
azt eredményezte, hogy a tudományok egyre inkább fejlıdtek. A 18. 
században létrejött Kralovská společnost nauk ‘Királyi Tudományos 
Társaság‘ továbbra is mőködött. Az Akadémián minden 
tudományszaknak alapítottak különbözı szervezeteket és 
bizottságokat és ezek dolgoztak a megfelelı terminológia 
kialakításán. A cseh tudományos terminológia létrejöttét támogatta P. 
J. Šafárik 1853-as Nĕmecko-český slovník vĕdeckého názvosloví 
‚Német-cseh tudományos mőszótár‘-a. Értékes anyagot tartalmaz F. 
L. Rieger 11 kötetes, 1860 és 1874 között megjelent Slovník naučný 
‚Tudományos szótár‘-a (=Riegrův slovník) és J. Otto 26 kötetben 
1888 és 1908 között megjelent Slovník naučný‚ Tudományos szótár‘-
a (=Ottův slovník).  

A szlovák nyelv irodalmi nyelvvé válásának korszaka 
(standardizáció) – a nemzeti nyelv kodifikált formájának kezdetétıl 
máig – több idıszakon ível át: 1. Bernolák- (Bernolákovské obdobie) 
2. Štúr- (Štúrovské obdobie) 3. Reform- (Reformné obdobie) 4. 
Matica- (Matičné obdobie) 5. Túrócszentmártoni- (Martinské 
obdobie) 6. Két világháború közötti- (Medzivojnové obdobie) 7. 
Háború utáni- (Povojnové obdobie) 8. Mai-korszak (Súčasné 
obdobie). 

A szlovák nyelv standardizációs folyamatában a Bernolák-féle 
idıszak 1787 és 1846 közé tehetı. 1787-ben jelent meg a 
„bernolákovčina” elsı kodifikációs segédkönyve a Dissertatio 
philologico-critica de literis Slavorum (Lingvae Slavonicae …) 
Ortographia melléklettel. A Bernolák-féle mozgalom az irodalmi 
nyelv megteremtésében igen fontos szerepet játszott. A szlovák 
irodalmi nyelv kodifikálása szempontjából fontos tényezınek 
számított, hogy az Osztrák Monarchiát is elérte az európai 
felvilágosodás eszméje. A bernolákovčina grammatikáját, mint 
törvénybe foglalt nyelvi szerkezetet az 1790-ben, Pozsonyban, 
Doležal nyelvtanának mintájára kiadott, Anton Bernolák által 
összeállított Grammatica Slavica (Szláv nyelvtan) c. mő tartalmazza. 
Bernolák a szókincset két mőben dolgozta fel. Az egyik az 
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Etymologia vocum Slavicarum, a másik: a Slowár slovenskí česko-
laťinsko-ňemecko-uherskí. A szótárra reflektálva több polémiát keltı 
visszhang látott napvilágot, általában névtelenül (Bajza-Fándly). 

A 19. század elsı évtizedeire, a szlovák lakosság körében, erıs 
magyarizáció volt jellemzı. A 19. század negyvenes éveiben a 
magyarosítási törekvések erısen érzıdtek már egyházi körökben is.  
Az egyik eszköz, amellyel a szlovákság a magyarosítási törekvések 
ellen fordulhatott – a nyelv volt – a csehek és szlovákok közös 
nyelve, a szlovák evangélikusok és katolikusok közös nyelve. 
Nyelvtörténeti szempontból az ún. Štúr-korszak a 19. század 30-as, 
40-es éveire tehetı és 1852-ig, Martin Hattala Krátka mluvnica 
slovenská c. mővének megjelenéséig datálják. A (Štúr-féle) szlovák 
irodalmi nyelvet a középszlovák nyelvjárási alapon kifejlıdött 
kulturális középszlovák nyelv alapján kodifikálták 1843-ban (Štúr-
Hurban-Hodža). Az új kodifikáció lényege Štúr Náuka reči 
slovenskej (1846) c. mővében kristályosodott ki, helyesírásában, 
hangtanában és alaktanában is eltért az elızıtıl. Štúr néhány új 
grammatikai terminust is bevezetett (prímet ’állítmány’, menoslovo 
’particípium’ stb). Természetesen ennek is voltak ellenzıi, pl. 
Radlinský, Hodža, Kollár). 

A štúrovčina után az irodalmi nyelv új formája, az ún. opravnená 
slovenčina ’javított szlovák nyelv’, helyesírási, alaktani és 
szóalkotási szempontból alapjaiban véve megfelelt a mai irodalmi 
nyelvi formáknak (1852, Hattala, Krátka mluvnica slovenská ’A 
szlovák nyelv rövid nyelvtana’). 

1863-ban létrejött a Matica slovenská, ami a szlovák irodalmi 
nyelv ápolásának intézeti hátterét jelentette. Elkezdıdött a szlovák 
nyelv ún. ’maticai korszak’-a (matičné obdobie). A Matica slovenská 
lassan tudományos intézetté nıtte ki magát. Tudományos bizottságok 
jöttek létre a Matica keretein belül: filológiai, történeti, jogfilozófiai, 
matematikai-természettudományi és zenei bizottság. A „maticai” 
korszakra jellemzı volt még a terminológia fejlıdése, valamint több 
terminológiai munka megjelentetése. 

A szlovák irodalmi nyelv történetében az ún.’túrócszentmártoni 
korszak’ (martinské obdobie) következett, amelyik 1875-tıl egészen 
1918-ig, az elsı Csehszlovák Köztársaság megalakulásáig tartott. 
Alkorszakai: 1) 1875-1890. 2) 1890-1902. 3) 1902-1918. A korszak 
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egyik legjelentısebb nyelvésze (Škultéty, Vlček stb. mellet) Samuel 
Czambel/Czambel Samu volt. 1890: Slovenský pravopis Historický 
nákres od Dra S. Czambela: ebben háromféle helyesírást 
különböztetett meg: 1) kölcsönzöttet vagy csehszlovákot, 2) 
fonetikust, 3) etimológiait, új helyesírási szabályokat fogalmazott 
meg. 1902 (1915, 1919): Rukoväť spisovnej reči slovenskej: ebben a 
kézikönyvben aktualizált néhány olyan középszlovák nyelvi elemet, 
amelyet Hattala elvetett (pl. tie, beriem). 

Azt ezt követı idıszakot a szlovák irodalmi nyelv történetében 
’két világháború közötti korszak’-nak (medzivojnové obdobie) nevezi 
a szlovák szakirodalom. A korszak fontos meghatározója volt, az 
újraszervezıdött Matica slovenská, amelyben két nyelvtudományi 
mőhely is mőködött (Vážný, Škultéty). Az intézmény gondozásában a  
Pravidlá slovenského pravopisu ’A szlovák helyesírás szabályai’ 
1931-ben láttak napvilágot. 1932-ben indult a Slovenská reč ’Szlovák 
nyelv’ c. folyóirat, amelynek teóriáját (purista alapteória 4 pontban) 
Vážný kodifikációjának ellenpontjaként dolgozták ki.  

A szlovák irodalmi nyelv következı intézményi háttereként 
1943-ban, Pozsonyban megalakult a Szlovák Tudományos és 
Mővészeti Akadémia Nyelvtudományi Intézete, amely a 
legjelentısebb tudományos eredményeket az ún. mai (modern) 
korszakban érte el (szótárak, lexikonok stb. kiadása), napjainkban 
a legújabb digitális technika segítségével folyamatosan fejlesztik, 
a 2003-ban létrehozott Szlovák Nemzeti Korpuszt. 

 
2.3. A nyelvi kontinuum jellegbıl adódó kérdések szláv 
nyelvterületen 

A cseh és szlovák nyelv fejlıdését, a szlovák standard 
kialakulását természetesen jelentısen befolyásolta az a történeti tény, 
hogy a nyugati szlávságnak ez a része, a nemzetállam kialakulását 
jóval megelızıen, olyan nyelvterületet alkotott, amelynek legfıbb 
jellemzıje az volt, hogy az egyes nyelvjárások, kisebb helyi nyelvek 
fokozatosan mentek át egymásba és így a szomszédos területeken 
élık egymást tökéletesen megértették. Ezt a jelenséget, illetve 
fejlıdési stádiumot nevezi a szakirodalom dialektus kontinuumnak 
vagy dialektus láncolatnak, ezért szükséges röviden kitérni ennek a 
fogalomnak, illetve jelenségnek az ismertetésére. 
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3. A terminológia tárgya, a terminusok iránt támasztott követelmények 

A terminológia lexikológiai és lexikográfiai diszciplína s mint 
ilyen a lexikográfia egyik részterületét alkotja. A legújabb kutatások 
szerint a terminológia inter- és transzdiszciplináris terület, amely 
fogalmakkal és a fogalmak szimbólumaival (magukkal a 
terminusokkal, szakkifejezésekkel) foglalkozik. Két alapvetı 
terminológiai megközelítést (felfogást, kutatási módszert) 
különböztethetünk meg. Az elsı, az ún. szakmai megközelítés, 
amelynek érdeklıdése egy-egy szakmai- vagy tudományterületre 
irányul, annak a szakkifejezéseit kutatja. A második a nyelvészeti 
megközelítés, amelynek érdeklıdése elsısorban a terminusok, mint 
lexikai egységek felé fordul. 

A terminusokkal szemben támasztott elvárásokat áttekinthetıen 
és a megelızı szakirodalomra való hivatkozással újabban D. Šipka a 
következıképpen összegezte:  

1. átlátszóság (könnyen érthetıség), azaz, hogy magában a 
megnevezésben fejezıdjenek ki a jelölt tárgy vagy fogalom alapvetı 
jellegzetességei, 2. nemzetköziség: legyen a terminus nemzetközileg 
felismerhetı, azaz más nyelvek terminusaitól csupán fonetikai és 
morfológiai interpretáció különböztesse meg, 3. állandóság, azaz 
legyen a terminus általánosan ismert és elfogadott, 4. rövidség, 5. 
rendszerszerőség, azaz illeszkedjék bele a terminológiai rendszerbe a 
képzés (származékszók alkotása) tekintetében, pl. a szlovákban: 
toponim – toponimia – toponimikon stb., 6. egyértelmőség, 
7.pontosság, azaz a terminus fedje le teljesen az általa jelölt fogalmat, 
8. a szinonimia kerülése. Havránek kritériumai: 1. pontosság, 2. 
biztonság, 3. érthetıség, 4. definiálhatóság, 5. konvencionalitás, azaz 
a társadalmi és nyelvi normáknak való megfelelés, 6. 
kodifikálhatóság. Horecký szerint a terminusoknak a következı 
tulajdonsággal kell rendelkezniük: 1. világos (érthetı) jelentés, 2. 
rendszeresség, 3. maradandóság, 4. egyértelmőség és pontosság, 5. 
kifejezı erı, 6. népnyelvi elemek, 7. nemzetköziség, 8. cseh elemek 
(szlovák terminusok esetében). Ugyancsak Horecký összefoglaló 
véleménye a következı: a szakterminológia az irodalmi nyelv szilárd 
egysége, ezért minden terminussal szemben felállított legfontosabb 
követelmény, hogy az irodalmi nyelv jegyeit tükrözze. 
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4. A jogi és politikai terminológia a 19. századi Közép-Európában 

A jog- és államtudomány szókincsére, fıként a büntetı- és az 
eljárási jog kifejezéseire a viszonylagos megállapodottság jellemzı, 
ezért használhatjuk ma is a legáltalánosabb jogi és közigazgatási 
fogalmak megnevezésére a 19. század nyelvújítói által alkotott 
kifejezéseket. Világos azonban az is, hogy az anyanyelvi kifejezések 
bevezetése – mint fentebb már utaltam rá – valóban eleve 
sikertelenségre volt ítélve az egyes szőkebb, a társadalom széles 
köreit nem érintı területeken. Hiába volt szerencsés szóalkotás a pl. 
magyarban az éleny, mégsem tudta kiszorítani a nemzetközi, már a 
nyelvújítás korában is általánosan elfogadott oxigént. A terminológia 
megalkotása bonyolult feladat elé állította kijelölt alkotóit. 
Általánosságban megállapítható, hogy az új fogalmakra alkotott 
anyanyelvi kifejezéseknek három fı forrása volt: a régi nyelv, a 
népnyelv és a rokon nyelvek. 

 
5. A 19. századi szótárak szerepe a terminológizációs 
folyamatban 

A terminologizációban a szótárak kettıs szerepet töltenek be. 
Egyrészt – amint ezt pl. a Jur.pol.Term példája mutatja – 
terminusokat kívánnak összegyőjteni, s használatukat az egyes 
szócikkeken belül alkalmi vagy állandósult szókapcsolatokban 
bemutatni. Másrészt – ezzel párhuzamosan – feladatuk az is, hogy 
folyamatosan kövessék az új szakkifejezéseket, s igyekezzenek 
anyanyelvi megfelelıjüket megtalálni. Már az elsı terminológiai 
szótár szerkesztésébe is több terület szakembereit vonta be a 
szerkesztı-bizottság. Szakszók és szakkifejezések természetesen a 
kétnyelvő szótárakban is szerepelnek. A szótárak történetének 
tanulmányozása segít benne, hogy követhessük a terminologizáció 
folyamatát, azt az érdekes folyamatot, amelynek során új anyanyelvi 
kifejezést alkotnak, régi anyanyelvi szót ruháznak fel új jelentéssel 
vagy esetleg idegen szót vesznek át. 

Elsıként, csupán érintılegesen, Bernolák Slowár-jának (Slowár 
slovenskí česko-laťinsko-ňemecko-uherskí, 1825) jogi-hivatali 
szakkifejezéseit vizsgáltam. A fent említett szótárra jellemzı, hogy 
kevesebb idegen eredető jogterminológiai lexikai elemet tartalmaz, 
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mint szlovák vagy „szlovákosított” kifejezést.  
 

5.1. A Juridisch-politische Terminologie 
Az 1849. március 4-én kiadott ún. Oktrojált Alkotmány nyomán 

jött létre a Juridisch-politische Terminologie für die Slawischen 
Sprachen Österreichs, amely a birodalom több szláv nyelvén látott 
napvilágot. Az elsı német-cseh különkiadást (Deutsch-böhmische 
Separat-Ausgabe) Bécsben adták ki 1850-ben. 1851-ben jelent meg a 
német-rutén(ruszin) kiadás (Deutsch-ruthenische Separat-Ausgabe) 
és 1853-ban a német-horvát-szerb-szlovén rész (Deutsch-kroatisch-
serbische und slovenische Separat- Ausgabe). A szótárt összeállító 
bizottság elnöke Pavel Josef Šafárik volt és a szótárban elıforduló 
összes nyelv jeles képviselıi részt vettek a győjtési munkában. A 
bizottság szekciókban dolgozott. A terminológia (a jogi és politikai 
szakszókincs) fogalmát a mő tágan értelmezi. Azokat a kifejezéseket 
veszi fel címszóként, amelyek a Birodalmi Törvény- és Kormányzási 
Lapban a leggyakrabban használatosak, azzal a céllal, hogy a szóban 
forgó szláv nyelvekre való lefordításukkal hasonló autentikus erıvel 
(„mit gleicher authentischer Kraft”) rendelkezı törvény(eke)t 
adhassanak ki Bécsben. Az anyagot részben a korábbi jogforrásokból, 
részben a különbözı dialektusok (Mundarten) természetes 
gazdagságából keletkezett kifejezésekbıl merítették.  

 
5.2. Szlovák ekvivalensek a Juridisch-politische Terminologie német-
cseh különkiadásában 

A szótárban összesen 58 olyan címszó található 
(származékszókkal együtt), amely mellett a ’slowakisch’ megjelölés 
szerepel. (Hét olyan címszó is szerepel a kötetben, amelyet 
morvának, hétbıl három olyan, amelyet morvának és szlováknak is 
jelöltek.) A legtöbb esetben valóban megfigyelhetı a „közös szláv 
megfelelı, a közös szláv tı”. A csoportosításnál Zsilák Mária 
megállapításait követtem: 1. a szlováknak jelölt szavak egy csoportja 
a szinonimák alkalmazásának korlátozását hivatott oldani, 2. a 
szlováknak megjelölt szavaknál vannak régi szlovák szavak, ill. régen 
meghonosodott átvételek, 3. a szlováknak (és/vagy morvának) jelölt 
ekvivalensek nagyobb része a csehben hiányzó, de más szláv 
nyelvekben meglévı közös szó pótlását szolgálta. 
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5.3. A Německo-český slovník vědeckého názvosloví  

Csakúgy, mint a Juridisch-politische Terminologie, az 1849-ben 
kiadott oktrojált alkotmány rendelkezéseinek nyomán jelent meg 
1853-ban Prágában a Německo-český slovník vědeckého názvosloví 
pro gymnázia a reálné školy  ’Német-cseh szakkifejezések szótára 
gimnáziumok és reáliskolák számára’. A szótár számos hivatali és 
jogi kifejezést tartalmaz, mégis inkább azt mondhatjuk, hogy 
korszakos jelentısége a tudományos terminológia, azon belül is a 
természettudományi szakszókincs kialakulásában volt. A 
szótárszerkesztı bizottság élére újból Šafárik került. A dolgozat 
szempontjából releváns jogi (hivatali) kifejezéseknél sokkal nagyobb 
számban találhatunk természettudományi (botanikai, zoológiai, 
matematikai, geográfiai stb.) kifejezéseket. 

 A szótárban található hivatali kifejezések három kategóriába 
sorolhatók: 1. Kereskedelmi terminológia – pl. Rechnungsmangel – 
nedostatek v účte /Toldynál: ’számviteli hiány’1; Offene Rechnung – 
otevřený účet ’nyilt számvitel’; Ducatengewicht – dukátová váha 
’aranysuly’; Kostenpreis – vlastní cena  ’valódi ár, vételár; Giro – 
převod – ’forgatmány’. 2. Jogi terminológia – pl. Recht – právo ’jog’; 
Staat – stát ’állam’; Mithaftung – ručení společné ’együttkezeskedés’ 
3. Jogi és kereskedelmi terminológia – pl. Obligation – dluhový úpis 
’adóslevél’; Acceptationsvertrag – přijímací smlouva, smlouva o 
přijmutí ’elfogadási szerzıdés’; SchuldensÑtand – stav dlhův, 
dlužnost ’adóssági állapot’.  

A mőnek nagy jelentısége volt a magyar és más szláv, leginkább 
délszláv „mőszótárak” szempontjából. A korpuszának 
felhasználásával jelentek meg olyan mőszótárak, mint pl. a Toldy 
Ferenc által szerkesztett, 1858-ban Pesten megjelent Német-magyar 
tudományos mőszótár a csász. kir. gymnásiumok és reáliskolák 
számára, 1875-ben a horvátoknál megjelent a Bogoslav Šulek által 
összeállított Horvatsko-njemačko-talijanski rječnik znanstvenoga 
nazivlja, míg a szlovénoknál 1880-ban a Matej Cigale által 
szerkesztett Znanstvena terminologija s posebnim ozirom na srednja 
učilišča. 

                                                           
1 A magyar fordítások Toldy 1858-as szótárából  valók. 
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5.4. A Juridisch-politische Terminologie és a Německo-český 
slovník vědeckého názvosloví hatása 

A jogi terminológiai, valamint a cseh-német szakszótár 
megjelentetése nemcsak az említett mőszótárak, illetve nemcsak más 
szláv népek számára volt jelentıs esemény. Szlovák nyelvterületen 
egészen 1919-ig csupán egy tudományos szótár jelent meg (Zoch: 
Slovár vedeckého slovenského názvoslovia), kisebb, terminológiával 
kapcsolatos munkák viszont tömegével láttak napvilágot (Buday, 
Ferienčik, Godra, Križko, Loos, stb.) Az 1890-es évektıl a Slovenské 
pohľady c. folyóiratban kezdtek megjelenni terminológiai írások 
(többnyire mesterségek terminológiájával foglalkoztak), majd 
ugyanebben a folyóiratban megjelenı Terminologické drobnosti c. 
rovat kezdett el foglalkozni a jogi terminológiával. 

 1848. és 1919. között csupán kisebb ún. segédszótárak jelentek 
meg, amelyeket többnyire tanárok írtak iskolai használatra. 
Kiemelendı Jancsovics István (Šťefan Jančovič), 1848-ban 
Szarvason napvilágot látott Új szláv-magyar és magyar-szláv szótára, 
amelyet a szótárak korpuszának összehasonlításához magam is 
felhasználtam. 

 
6. A szlovák jogi terminológia a 20. században 
6.1. Jogi terminológiai szótárak 1919-1965 

A 20. század elején a szlovák jogi terminológia szervezetten, a 
gyakorlattal szoros kapcsolatban alakult. 1917-ben látott napvilágot a 
Právny obzor ’Jogi látóhatár’ címő jogtudományi folyóirat, amelynek 
terminológiai rovata alapján jelent meg a Návrh slovenského 
právneho názvoslovia ’Szlovák jogi szakszókincs tervezet’, amely egy 
körülbelül 100 oldalas magyarból szlovák nyelvre fordított jogi 
szakkifejezés-győjtemény volt. Nem kifejezetten hivatali 
terminológiát tartalmaz az Ivan Viest által összeállított (szerk. J. 
Škultéty & Š. Hlavatý) Maďarsko-nemecko-slovenský železničný 
slovník ’Magyar-német-szlovák vasúti szótár’ (1919, 
Turócszentmárton). A történetileg kialakult magyar szaknyelvi hatás 
tehát a 20. században is több szakszótárban megmutatkozott. Az elsı 
jogi vonatkozású szótárt 1919-ben adták ki Trencsénben, Maďarsko-
slovenská právnická terminológia címmel, összeállítója Gabriel 
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Bargár volt. A szótár a korabeli jogi terminológiát a szokásostól 
eltérı módon dolgozza fel: minden több elemő kifejezést igei 
címszók köré csoportosít, pl.: bocsátani vkit esküre ’pripusti niekoho 
ku prísahe’. 

 A Dezider Lauko által szerkesztett Maďarsko-slovenský 
odborný slovník ’Magyar-szlovák szakszótár’ (1919, Kassa) inkább a 
magyar nyelvő adminisztrációhoz szokott szlovák ajkú lakosság 
hivatalos ügyintézését volt hivatott segíteni.  

A következı szlovák jogi mőszótár a Matica Slovenská (!) Jogi 
Terminológiai Osztálya támogatásával, 1921-ben, 
Túrócszentmártonban látott napvilágot Právnický terminologický 
slovník ’Jogi terminológiai szótár’ címmel (2. kiadás 1925-ben). Az 
elsı részt a magyar-szlovák, míg az 1923-ban kiadott második részt a 
szlovák-magyar szójegyzék alkotja. A szerzık, Adolf Záturecký és 
Vladimír Fajnor voltak. A kiadványban olyan jogi szakkifejezések 
dominálnak, amelyek nagy részét már a mai magyar és szlovák 
jogrend is használja, pl. eltulajdonítási célzat (szándék) 
’privlastňovací (odcudzovací) úmysel, úmysel privlastniť si 
(odcudziť)’. Az 1923-as szlovák-magyar rész valóban rendezettebb, 
átláthatóbb a magyar-szlovák kötetnél, tartalmilag: olyan 
terminusokat is tartalmaz, amelyek az elızıben még nem voltak 
benne (pl. noclažne – ágybér). 

Michal Slávik Maďarsko-slovenská právnická terminológia 
’Magyar-szlovák jogi terminológia’ címő munkája a 
Túrócszentmártonban kiadott hasonló jellegő szótárral egyidıben 
Pozsonyban jelent meg. A szlovák kifejezések között több 
bohemizmus is fellelhetı, pl. utóörökösödés ’pozatýmne dedenie’. 

A Szokolszky Bertalan által összeállított Anyakönyvvezetık 
szótára (Kassa, 1923) egy magyar-szlovák-német-latin szótár, 
amelyik négy részbıl áll: 1. foglalkozásnevek, 2. halált okozó 
betegségnevek, 3. keresztnevek, 4. anyakönyvi adatok bejegyzéséhez 
szükséges kifejezések. 

A második világháború után jelentısen csökkent a terminológiai 
munkák iránti érdeklıdés. Késıbb, 1947. év elején szervezıdött újjá 
a Jogi Terminológiai Bizottság, majd 1848-ban a Kémia és 
Technológiai Terminológiai Bizottság. 
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Ezután ilyen jellegő munka csak 1952-ben a Szlovák 
Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének Jogi 
Terminológiai Bizottsága gondozásában jelent meg Pozsonyban 
Právnický terminologický slovník (slovensko-maďarský) ’Jogi 
terminológiai szótár (szlovák-magyar)’. 

Az 1952-es szótár kibıvített változata 1965-ben, Právnický 
terminologický slovník slovensko-maďarský ’Szlovák-magyar jogi 
terminológiai szótár’ címmel látott napvilágot, de nem jelent meg 
kereskedelmi forgalomban. A szótár szóanyaga valóban a régebbi 
kifejezésekre épül, de zárójelben vagy teljesen önállóan az akkori 
szlovák jogi terminust tünteti fel, amelyek teljesen megfelelnek a mai 
szóhasználatnak. Pl. cedent – engedményezı (1923); cedent 
(postupca) – engedményezı (1965). 

A 20. század elejétıl egészen az 1965-ös jogi terminológiai 
szótár megjelenéséig szlovák vonatkozású jogi szóanyagok csupán 
szlovák-magyar, illetve magyar-szlovák viszonylatban jelentek meg. 
Ilyen jellegő cseh szótárak – az államberendezkedés folytán 
(Csehszlovákia) – nagyobb számban láttak napvilágot. 

 
6.2 A Slovenská reč és a Slovenské odborné názvoslovie címő 
folyóiratok jogi terminológiával kapcsolatos írásai 

1932-ben indult a Slovenská reč címő folyóirat, amely a szlovák 
nyelv stabilizálását és idegen elemektıl való megtisztítását tőzte ki 
céljául. A folyóirat elsı évfolyamát végigböngészve az is 
megállapítható, hogy az abban megjelent tanulmányok többsége 
valóban a szlovák nyelv helyességérıl, tisztaságáról, akkori 
helyzetérıl tudósít. Ennek nyomán vizsgáltam a folyóirat elsı 
évfolyamaiban megjelent, a dolgozatom szempontjából releváns jogi 
terminológiával kapcsolatos írásokat: (pl. Fedor Jesenský: Budeme 
mať právnické názvoslovie? ’Lesz jogi szaknyelvünk?’; uı: K našej 
právnickej terminologii ’Jogi terminológiánkhoz’; Jozef Fundárek: 
Predložky do a za v právnickej terminologii ’A do és za elöljárók a 
jogi terminológiában’, stb.) Az 1932-es megjelenéstıl kezdve 
egészen az 1935/36-os évfolyamig egy jogi terminológiával 
foglalkozó, illetve jogi terminusok helyességét vizsgáló rovat jelent 
meg a lapban, melynek címe Na margo našej právnickej teminológie 
’Jogi terminológiánk margójára’ (a továbbiakban: Margo) volt. 
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Ebben inkább szavakat és kifejezéseket elemeztek, míg a többi jogi 
terminológiával foglalkozó cikk, az önálló kifejezések mellett fıként 
az 1930-as években megjelent törvényszövegeket vette górcsı alá, 
amelyekbıl a dolgozatban illusztrációként közlök jónéhányat. 
 
6.3 A szlovák jogi és politikai terminológia 1993-tól napjainkig 

1993-tól, az új önálló Szlovákiában új törvényeket alkottak, 
bizonyos mértékig változott az államapparátus, új nemzetközi 
kapcsolatokat kellet kialakítani, melyekhez a két- vagy többnyelvő 
jogi, hivatali, közigazgatási kiadványok, szótárak megjelenésére 
feltétlenül szükség volt. Természetesen egyik napról a másikra az 
addig az államapparátusban használatos cseh nyelv hatása nem szőnt 
meg (pl. bežiaci rok (szlk. bežný rok) ‘folyó év‘; arch (szlk. hárok) 
‘ív‘; cezčas (szlk. nadčas) ‘túlóra‘). Néhány évvel késıbb, 2001-ben a 
Szlovák Köztársaság Igazságügyi Minisztériumának honlapján 
megjelentek a Koncepcie starostlivosti o štátny jazyk ’Az államnyelv 
gondozásának koncepciói‘, amely a jogi terminológiával kapcsolatos 
feladatokra 7 pontban hívta fel a figyelmet. 

Az internet egyre nagyobb népszerőségének köszönhetıen már 
nemcsak a nyomtatott szlovák vonatkozású jogi terminológiai 
szótárak terjedtek el, hanem az ún. online verziók is, vagy 
a különbözı adathordozókon (CD, DVD) megvásárolható változatuk. 

Az Európai Unióba való belépéssel a szlovák politikai és jogi 
szaknyelv is új kifejezésekkel bıvült: Employment guidelines – 
usmernenia pre politiky zamestnanosti – foglalkoztatáspolitikai 
iránymutatás‘; Legal harmonization – harmonizácia práva – 
‘jogharmonizáció‘ stb. 

 
7. Esettanulmányok a szótárak korpuszának összehasonlításához 

Ebben  fejezetben a legfontosabb és munkám szempontjából 
legtöbbet mondó szótárak korpuszának jogi terminológiához tartozó 
szavai és kifejezései közül sorolok fel néhányat Bernolák szótárától 
kezdve Šafárikon és a Juridisch-politische Terminologie-n keresztül 
egészen a modern szótárakig.  

A bemutatott harminckilenc terminus a következı fıbb fogalmi 
körökbe sorolható: 1. bírósággal, ítélkezéssel kapcsolatosak (vád, 
vádlott, bíróság, bírósági végrehajtó, hétszemélyes tábla, határozat), 
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2.  jogi eljárások, (bekebelezés, kisajátítás, tagosítás, semmisségi 
panasz, adóslevél, kikáltás/i ár/, 3.  általános jogi fogalmak, 
személyek, szolgáltatások (illetékesség, illetıség, meghatalmazott, 
meghatalmazás, kezes, kezesség, hitelezı, jogerı, tényállás, 
ténykörülmény, szolgalom), 4.  fizetési kötelezettség (jövedék, 
járulék, illeték), 5.  hivatalos iratokkal kapcsolatos kifejezések 
(ellenjegyzés, telekkönyv, jogorvoslat, jogorvoslati kérelem), 6.  
Általános, joggal, joggyakorlással kapcsolatos kifejezések (bizottság, 
megbízott, anyakönyv, jegyzı, szekértı). 

 
8. Összegzés          

A jogi és vele összefüggésben a szó tágabb értelmében vett 
politikai szókincs tudatos fejlesztését a 19. századi közép-európai 
nyelvújító mozgalmak részének tekintem. A cseh, a szlovák, a 
magyar és a horvát tudatos anyanyelv fejlesztési mozgalom sok közös 
vonást mutat. A közös vagy hasonló törekvések megléte 
tulajdonképpen természetes, hiszen a 18. század végétıl a 19. század 
harmadik harmadáig terjedı idıszak az említett nyelveket beszélı 
népek nemzetté válásának korszaka is. A nyelvvel való foglalkozás, a 
nyelv ápolása, fejlesztése és legfıképpen a nyelvi tisztaságra, azaz az 
idegen szavaktól való megtisztítása közös célként mutatkozik meg 
ezekben a mozgalmakban.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


