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„Addig élünk, amíg módunkban áll 

visszafelé tekinteni.” (Sütő András)

Bevezető

A  nyelvi  kontaktusjelenségek  vizsgálata  fontos  része  a  kisebbségkutatásnak.  Névtan, 

nyelvjárástan, szociológia, szociolingvisztika, történelemtudomány és néprajz találkozik ezen 

a  területen.  Az  idegen  nyelvi  elemek  nyelvhasználatunkban  való  megjelenésének  és 

elterjedésének  kutatása  a  szociolingvisztika,  a  névtudomány  és  az  etimológia  számára  is 

hasznos eredményeket ígérő feladat nemcsak a Kárpát-medencében, de a világ más részein is 

a különböző nemzetiségek együttélése során kialakult nyelvi érintkezések és kölcsönhatások 

kutatása szempontjából.

A huszadik század első évtizedeitől a szülőföldjén kisebbségi helyzetben élő magyarság 

számára  azért  is  kiemelkedő  fontosságú  az  említett  jelenségnek  az  írott  nyelvben  való 

vizsgálata, mert az idegen (vizsgálatom témájaként elsősorban a román és kisebb mértékben a 

német) nyelvi elemeknek a megjelenése az írott magyar sajtóban a kölcsönszavak átvételének 

és a kétnyelvűsödés felé vezető útnak egyik fontos állomása volt. Azoknak a motivációknak a 

feltárása,  melyeknek  megfelelően  magyar  újság  magyar  szövegében  románul  és  németül 

jelennek  meg  szavak,  nevek,  mondatok,  szövegrészek,  segíthetnek  a  mindenkori 

szókölcsönzési és kétnyelvűsödési folyamatokat befolyásoló tényezők meghatározásában.

A címben megjelölt, a két világháború közti erdélyi sajtóban megjelenő „román és német 

nyelvi  elemek”  fogalma  tisztázásra  szorul.  Az  újságok  fellapozásakor  folyamatosan 

szembeötlő, főleg román szavak, szövegrészek, intézménynevek és helynevek kapcsán önként 

kínálkozott a magyarhoz, a magyar  újságok bázisnyelvéhez képest „idegen nyelvi elemek” 

megnevezés. A felsorolt jelenségek elsősorban idegenségükkel tűnnek az olvasó szemébe. Az 

adott  történelmi  korszak  és  többnyelvűségi  helyzet,  illetve  az  érintett  nyelvek  elemeinek 

együttes előfordulása miatt mégsem soroltam konkrétan a klasszikus értelemben vett idegen 

nyelvi  elemek  kategóriába.  Ezt  azért  sem tehettem,  mert,  amint  az  elemzés  során  ki  fog 

derülni,  még  az  itt  vizsgált  jelenségeken  belül  is,  a  használatuk  mögött  meghúzódó 

motivációk  tekintetében  is  külön  kell  választani  a  német  elemeket  az  eltérő  módon  és 

mértékben előforduló román nyelvi elemektől.
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Az  erdélyi  magyar  újságok  magyar  szövegében  a  pontos  magyar  megnevezéssel 

rendelkező  fogalmak  román  nyelven  való  megjelenése  a  román  hatalomátvételt  követő 

évtizedekben elsősorban nyelvpolitikai kényszerintézkedések következménye. Ezzel szemben 

vagy  ezzel  együtt  ugyanezen  vagy  más  fogalmak  német  nyelvű  megnevezése  fontos 

adatoknak,  információknak  (pl.  a  német  helynevek  német  többségű  területeken)  az  akkor 

Erdélyben élő németajkú kisebbség számára természetesebbnek ható megjelenése a magyar 

újságok szövegében. Hasonlóságot mutat ezzel a jelenséggel az 1918 előtti erdélyi román és 

német lapok gyakorlata, amelyek a fontos, közérdekű adatokat, mint például a hirdetésekben 

előforduló helység-  és utcanevek,  illetve  egyes  hivatalos  közleményeket  megjelentették  az 

állam nyelvén, tehát magyarul is. Hangsúlyoznom kell itt, hogy, bár rendszerezetten 1920-tól 

vizsgálom a romániai magyar sajtóanyagot, az elemzett idegen nyelvi elemek már korábban is 

előfordultak.  Bizonyos  területeket  ugyanis  már  1918-ban megszállt  a  román  hadsereg,  az 

1920-as békediktátum csak legitimizálta ezt a folyamatot.

Az elmondottak tükrében, és ha nem ismernénk a 20. század későbbi eseményeit és ezek 

nyelvi jogi és nyelvhasználati  következményeit  az erdélyi  magyarság életében,  azt  lehetne 

hinni,  hogy  egy  ideális  többnyelvű  és  többkultúrájú  régió  nyelvpolitikai  gyakorlatával 

találkozunk, amely az ország területén élő összes nemzetiségek számára biztosítja a szabad 

nyelvhasználat jogát és lehetőségét. Ez a „több nyelven szólás” él a többnyelvű közösségek 

újságírói  nyelvhasználatában is,  biztosítva  mindegyik  nyelvi  közösség újságaiban  a  másik 

nemzetiség(ek)hez tartozók számára is a megszólalás lehetőségét. Ma már tudjuk, hogy ez a 

„gyakorlat” nem a nyelvi és kulturális tolerancia jegyében született, hanem sokkal inkább az 

uralkodó államhatalom nyelvpolitikai intézkedéseiről és az azoknak való megfelelésről van 

szó.  Bár  a  dolgozatban  felvázolt  jelenségek  a  mai,  magyarok  által  kisebbségben  lakott 

területek  nyelvpolitikai  gyakorlatában  is  gyakran  visszaköszönnek,  itt  adott  történelmi 

korszak, a két világháború közti időszak magyar újságírásának nyelvi kontaktusjelenségeivel 

foglalkozunk.  És,  bár  elsősorban  az  1918  utáni  erdélyi  magyar  sajtó  nyelvi  sajátosságai 

kerülnek előtérbe, hangsúlyoznom kell, hogy az itt megfigyelt jelenségek érvényesek az 1918 

előtti  és  utáni  időszakra  is,  a  különböző korszakokban más  (többségi  és/vagy kisebbségi) 

helyzetben  élő  nemzetiségek  szempontjából.  Az  erdélyi  kisebbségi  lakosság  1918  előtt  a 

magyar  nyelvpolitikai  követelésekhez  alkalmazkodott,  1918  után  a  románhoz.  Ennek 

megfelelően  az  1918  előtti  román  lapokban  is  sokszor  megjelennek  például  a  magyar 

helynevek, 1918 után a magyar újságokban a román helynevek és intézménynevek. Igaz, a 

mennyiségben  és  módszerekben  voltak  különbségek.  A  románhoz  képest  kis  mértékben 

előforduló  német  helynevek  és  hirdetések,  szövegrészletek  nagyjából  hasonló  módon  és 

5



mértékben épülnek be 1918 előtt  és  után is  mind a román,  mind a magyar  lapokba,  azaz 

szerkesztőik ugyanúgy alkalmazkodnak a nyelvpolitikai elvárásokhoz mindkét időszakban. A 

német  nyelvi  elemeknek  a  Trianont  követő  évtizedekben  a  magyar  újságokban  való 

továbbélése és vizsgálatuk fontos az idegen nyelvi elemek megjelenése mögötti motivációk 

(okok  és  célok)  feltárása  szempontjából.  Ezek  az  adatok  jelentős  összehasonlítási  alapot 

szolgáltatnak a kényszer hatására megjelenő román elemekkel szemben annak a kérdésnek a 

megválaszolásánál,  hogy  a  kényszerűség  mellett  mennyire  volt  „önkéntes”  bizonyos 

közérdekű információknak a magyar nyelvközösség számára szóló lapokban román és német 

nyelven  való  megjelentetése  is.  A  dolgozat  nyelvészeti  elemzésében  bőséges  példaanyag 

kínálkozik ezeknek az áttekintéséhez és megértéséhez. 

Nem ideális többnyelvűségi állapotot tükröznek tehát sem a Trianon előtti, sem a Trianon 

utáni  több nyelven megjelenő adatok még az újságok hasábjain sem. Sokkal inkább azt a 

többnyelvűségi  állapotot  látjuk  itt  megjelenni,  amelyhez  a  politikai  döntéshozók  által 

önkényesen megrajzolt  országhatárok kijelölése vezet,  ahol a döntések nyomán létrejött  új 

országhatárok  nem  esnek  egybe  a  nyelvi  határokkal.  Ezeket  fokozzák  az  integrációs 

törekvések, az erőszakos be- és kitelepítések, a nemzetiségek anyanyelvhasználatának és saját 

helynévhasználatának  korlátozása  mint  az  asszimiláció  egyik  fő  eszköze.  Azt,  hogy ez  a 

nyelvi helyzet  nem ideális,  pontosan az írott  nyelv fontos színterén,  az írott  sajtóban való 

megjelenése jelzi, és ez tette szükségessé vizsgálatát is. A már említett és később elemzendő 

adatok az együtt élő nyelvi közösségek újságaiban a különböző időszakokban megjelennek a 

másik nemzetiség nyelvén is, bár nem ugyanabban az időszakban, hanem annak megfelelően, 

hogy  ki  van  éppen  hatalmon.  Ez  a  viszonylagosság,  az  éppen  uralmon  lévő  politikai 

hatalomnak való kiszolgáltatottság eleve kizárja a kölcsönösséget. 

Négy fejezetre osztottam a dolgozatot. 

•  az  első  fejezet  történeti  bevezetés,  s  ebben   sor  kerül  elsőként  az  uralkodó  román 

nyelvpolitikai  intézkedések történeti előzményeinek bemutatására is. Ezt követően az 1918 

előtti magyar kisebbségpolitika rövid bemutatása azért fontos, mert később az uralomra került 

románok  gyakran  ötletként  és  indokként  használták  a  kisebbségekkel  szemben  elkövetett 

nyelvi visszaélésekre. Rövid kitekintés következik a huszadik századi magyar-román nyelvi 

érintkezés kutatásának kezdeteiről és történetéről. Itt utalok az újságokban is tetten érhető, a 

magyarságot  érintő  alapvető  nyelvi  korlátozásokra  is.  Ugyanez  a  fejezet  sajtótörténeti 

kérdéseket is érint, melyeknek tükrében jobban megérthetjük az elemzett nyelvi jelenségeket. 

Szó esik a kutatási módszerekről és az anyaggyűjtésről, a kiválasztott lapokról és az adatok 
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kigyűjtéséhez használt  lapszámok kiválasztásáról.  Rövid kitekintő kapott  itt  helyet  az írott 

nyelvi kontaktusjelenségek vizsgálatának nehézségeiről.

•  a  dolgozat  második,  legterjedelmesebb  része  a  román  nyelvi  jelenségek  bemutatása, 

csoportosítása,  annak  vizsgálata,  hogy  mi  mikor,  hogyan  jelenik  meg  román  nyelvi 

formájában, illetve hogy milyen tényezők befolyásolhatták ezeket a döntéseket.

•  a  harmadik  fejezet  a  jóval  kevesebb  német  nyelvi  elem  bemutatása,  a  románhoz 

hasonlóan.

• az utolsó fejezet összefoglaló jellegű, a bemutatott román és német nyelvi jelenségek és a 

kódváltás összefüggéseit és az írott nyelvi kódváltás vizsgálatának lehetőségeit tárgyalja. Szó 

esik a tulajdonnevek lefordíthatóságának nehézségeiről. A fejezet és a dolgozat egészét egy 

összefoglalás zárja az elemzett jelenségek és a társadalmi helyzet összefüggéseiről, illetve a 

megváltozott nyelvi jogi helyzettel szembeni lapszerkesztői és hirdetői magatartásról.

Az irodalomjegyzéket  követően a dolgozatot  az újságokból kimásolt,  az elemzés során 

hivatkozott mellékletek sora zárja.

Kortörténet és nyelvhasználat, nyelvi szabályozások

Nyelvi jogi szabályozások és nyelvhasználati következményeik a magyar kisebbségek 

életében a két világháború között a trianoni utódállamokban

Bár a magyar kisebbség vonatkozásában a két- és/vagy többnyelvűség a 20. század elején 

vált  általánosan aktuálissá,  teljes megértéséhez,  okainak felvázolásához kissé visszább kell 

mennünk.  A  többnyelvűség,  többkultúrájúság  fogalma  nem  újkeletű,  és  a  világ 

legkülönbözőbb részein élő nyelvi közösségek „valahogyan” mindig viszonyultak ehhez.

A  kétnyelvűség  és/vagy  többnyelvűség  kérdése  a  nemzetállamok  létrejöttével  vált 

problémává. Ez a helynevekre vonatkozóan is igaz, hisz a helynevek használata sem jelentett 

gondot addig, amíg az adott esetben többnyelvű, több nemzetiségű lakosság adta, változtatta a 

helyneveit  a  különböző földrajzi  vagy közigazgatási  objektumoknak.  A kérdés  akkor  vált 

konfliktusok  forrásává,  mikor  a  hatóságok  beleszóltak  a  helynevek  életébe,  tudatosan 

alakították azt a saját közigazgatási,  politikai  érdekeiknek megfelelően. Ehhez hasonlóan a 

kisebbségek nyelvhasználata is akkor vált problematikussá, amikor korlátozni kezdték.

A  világon  évszázadok  óta  fennálló  kisebbségi  nyelvi  gondok  megértésében  kitűnő 

eligazítást  ad  TOVE SKUTNABB-KANGAS magyar  fordításban  1997-ben  megjelent  kisebbségi 

kalauza,  mely leszögezi,  hogy „Bár  hivatalosan  a  világban több mint  50 ország két-vagy 
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többnyelvű,  a  világ  200-nál  több  államának  többsége  de  facto többnyelvűsége  ellenére 

hivatalosan egynyelvű, mivel csak egy hivatalos nyelve van.” (SKUTNABB-KANGAS 1997: 5)

Nemzetközi kitekintésben a két világháború közti időszakban azoknak az országoknak a 

nyelvpolitikai  gyakorlatával  lehet  elsősorban  összehasonlítani  az  erdélyi  nyelvhasználati 

kérdéseket, amelyek kisebbségi magyar lakossága szintén Trianon vesztese volt. A Trianonnal 

elcsatolt,  magyarok  által  is  lakott  területeken  általános  volt  az  erőszakos  nemzetállami 

asszimilációs politika. A kisebbségek beolvasztásának legfőbb eszköze a nyelvi asszimiláció 

volt, az anyanyelv használatának korlátozása, és sok országban még ma is az. 

GERENCSÉR BALÁZS (2006) doktori  értekezésében  összefoglalja  a  Kárpát-medencei 

kisebbségi  magyarság  életét  érintő  nyelvi  szabályozásokat.  Ennek a  két  világháború  közti 

időszakra vonatkozó részéből  kiderül,  hogy mindegyik  országban nagyjából  azonos volt  a 

gyakorlat:  a nyelvi  jogokkal külön nem foglalkoztak,  de papíron biztosították az általános 

emberi  jogokat.  Igaz,  mindez  végrehajtás  hiányában  csak  papír  maradt,  de a  kommunista 

diktatúrák  éveivel  szemben,  melyek  általában  kerülték  a  kérdést,  a  két  világháború  közti 

időszakban létezett utódállami kisebbségpolitika. „Figyelemre méltó, hogy a két világháború 

között  ténylegesen  felvállalt  és  létező  kisebbségpolitikát  lehet  felfedezni:  több  esetben 

született nyelvi szabályozás, a kisebbségekre tartalmasabb jogszabályok vonatkoztak, mint a 

II.  világháború után – még akkor is, ha végrehajtásuk nem volt maradéktalan” (GERENCSÉR 

2006).

A két világháború közötti Csehszlovákiában egyedüliként volt nyelvtörvény (1920), mely 

20%-os  nemzetiségi  küszöbhöz  kötötte  a  nyelvhasználatot.  Ez  egyedi  nyelvhasználati 

szabályozásra  adott  lehetőséget,  de  gyakorlati  végrehajtása  mindig  akadályokba  ütközött. 

Mivel  Kárpátalja  a  második  világháborúig  Csehszlovákiához  tartozott,  ugyanazok  a 

megállapítások érvényesek Kárpátaljára vonatkozóan is.

Délvidéken  (mely  ma  három  ország  területén  fekszik)  a  betelepítések  és  gazdasági 

elnyomás mellett nehezen indult el a kisebbségi élet szerveződése. Itt a két világháború közti 

korszakban nem volt kisebbségi nyelvi jogi szabályozás.

Erdély  Romániához  csatolását  követően  a  két  világháború  közti  időszakban  több 

kisebbségvédelmi dokumentum született,  elég, ha a legfontosabbakat említjük, amelyekre a 

leggyakrabban  hivatkoztak:  1918-as  gyulafehérvári  határozatok,  1919-es  párizsi 

kisebbségvédelmi  szerződés  és  az  1923-as  csucsai  paktum.  A  gyulafehérvári  határozatok 

(MIKÓ 1941: 265) alapelvei között az első: „…Mindenik népnek joga van a maga neveléséhez 

és  kormányzásához  saját  anyanyelvén,  saját  közigazgatással,  saját  kebeléből  választott 

egyének által.” A párizsi kisebbségvédelmi szerződés (1919) 8. cikke így fogalmaz: „Egyetlen 
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román  állampolgár  sem korlátozható  bármely  nyelv  szabad használatában  a  magán-  vagy 

üzleti forgalomban, a vallási életben, a sajtó útján történő vagy bármilyen közzététel terén, 

vagy  a  nyilvános  gyűléseken.”  (MIKÓ 1941:  269).  A  csucsai  paktum  is  tartalmazza  a 

kisebbségek számára a nyelvi jogok biztosítását (MIKÓ 1941: 274–284). Tehát a nyelvi jogok 

a romániai kisebbségek számára elviekben biztosítva voltak. Ezek rendelkezései azonban a 

gyakorlatban nem voltak nyomon követhetők, bár a sors különös iróniája, hogy minden, a 

kisebbségeket  valójában  sújtó  intézkedés  kapcsán  a  politikusok  és  a  hatóságok  ezekre  a 

szerződésekre „hivatkoztak.” PÁL GÁBOR így ír erről 1920-ban: „…A gyulafehérvári határozat, 

mint  az  új  alkotmány  fundamentuma  érvényben  volt,  ha  annak  alapján  a  magyarságot 

kényszeríteni  vagy  tőle  valamit  elvenni  kellett,  de  nem volt  érvényben  mindjárt,  mihelyt 

millióknak tett  ígéreteket  kellett  volna beváltani.”  (Csíki Lapok 1920. okt.  3.  3). 1921-től 

gyakorlatilag román lett az eljárások nyelve, a hivatalokban csak tolmács közreműködésével 

lehetett  a  kisebbségeknek  anyanyelvüket  használni,  azonban  ennek  a  gyakorlati 

megvalósulását sem tették lehetővé. Az anyakönyveket románul vezették, és a cégek román 

megnevezését is kötelezővé tették. 

Ha áttekintjük az 1920-ban elcsatolt  területek  magyarságának utódállami  életét,  nyelvi 

jogait  és  főleg  ezek  korlátozását,  az  államnyelv  rárerőltetését  a  sajtó  nyelvére  szinte 

mindenhol megtaláljuk. Felvidéken az első világháborút követő időszak magyar újságjaiban 

rengeteg csehszlovák helynév és intézménynév megjelenik (LINTNER 2004, LANSTYÁK 2000, 

VÖRÖS FERENC 2005), melynek nyomai a mai szlovákiai magyar újságírásban is fellelhetők. A 

vajdasági magyar újságokban is kizárólag a hivatalos, államnyelvi helynevet használhatták a 

két világháború közti magyar sajtóban, „szerbhorvát helyesírással vagy a szerb kiejtést követő 

magyar  írásmóddal”  (ANDRIC 1992:  108).  Erdélyben,  amint  látni  fogjuk,  az iskolai  oktatás 

nyelvének  befolyásolása  mellett  a  sajtóban  fellelhető  információk  és  ezek  nyelvi 

megjelenésének korlátozása volt a legfontosabb asszimilációs eszköz. 

Az első világháború utáni román nemzetállami törekvések történeti előzményeiről

A  dolgozat  az  erdélyi  magyar  kisebbség  szempontjából  a  20.  század  egyik  fontos 

történelmi  időszakának,  a  két  világháború  közti  két  évtized  nemzetpolitikájának  a  nyelvi 

következményeivel,  nyelvhasználati  jogainak  sajátos  alakulásával  foglalkozik.  Azonban  a 

korszak politikai  és törvényhozói döntéseinek megértéséhez szükséges az első világháború 

előtti Erdély több nemzetiségű életének, történetének rövid áttekintése.
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Erdély politikai  autonómiáját  már  1541-től  kiépítette  és fejlesztette,  ezt  szükséges volt 

tennie a területén élő nemzetiségek sokszínűsége miatt is. Az önálló fejedelemség háromszáz 

éve alatt komoly közjogi fejlődésen is átment. 

A  19.  század  közepétől  fokozatosan  kiépülő  magyar  nemzetállam  politikája  erősen 

befolyásolta  a  későbbi,  román  nemzetállami  politika  alakulását  és  elősegítette  az  akkor 

kisebbségben  élő  románság  nemzeti  öntudatának  erősödését.  A  románság  a  magyar 

nemzetállami törekvésekre válaszul saját pártokat hozott létre, melyek egyesüléséből 1881-

ben  létrejött  a  Román  Nemzeti  Párt.  Ez  utóbbi  legfőbb  követelései  között  Erdély 

autonómiájának helyreállítását  találjuk (VOGEL 2001:  156). A magyar  hatalom 1898 után a 

magyar  nyelvű  helységneveket  átírta,  más  nyelvű  nevek  használatát  korlátozta,  ez  a 

közterületnevek „rendezésében” is érvényesült  (MEZŐ 1982, BARTOS-ELEKES 2008). Ennek a 

névrendezésnek  a  későbbi,  20.  századi  kisebbségi  magyarságot  a  románság  részéről  sújtó 

intézkedések  során  negatív  következményei  voltak,  hiszen  a  helynevek  románná 

keresztelésénél gyakran hivatkoztak is a korábbi magyar politikai gyakorlatra.

A  19.  század  végére  a  magyar  nemzetállami  politika  a  kisebbségeket  érintő  negatív 

intézkedések sorozatát hozta: korlátozták a kisebbségi nyelvhasználatot, a gyülekezési jogot, 

a  helységnevek  és  közterületnevek  anyanyelven  való  használatát  (l.  erre  később  a 

helynevekre vonatkozó fejezetet.). A magyar dualista politika, a nemzetállami törekvések a 

románság nemzeti  öntudatának erősödéséhez vezettek.  1895-ben nemzetiségi  kongresszust 

tartottak  a  királyság  szerb,  szlovák  és  román  kisebbségeinek  politikusai,  melyen 

megfogalmazták  a  központosított  állam  megszüntetését  és  a  nemzetiségek  jogainak 

visszaállítását. A román párt fő törekvése az autonómia helyreállításáról Erdély elszakadására 

változott (BÍRÓ 1989, Erdély története III., VOGEL 2001).

Az erdélyi magyarságot érintő nyelvi korlátozások az elcsatolást követő évtizedekben

A bevezető  részben és  az előző  fejezetben  is  érintettük  az önkéntesen  vállalt  és  a 

kikényszerített  kétnyelvűség  között  fennálló  ellentmondás  problémáját.  A  romániai 

magyarság  számára  1918-tól  beálló  és  napjainkban  is  élő,  aszimmetrikus  kényszer-

kétnyelvűség  kialakulását  több  tényező  elősegítette,  elsősorban  az  uralkodó  nemzetállami 

politika hol finomabb, hol durvább eszközökkel. Ez a kép tökéletesen illeszkedik a Kárpát-

medence  más  területein  kisebbségben  élő  magyarság  nyelvileg  és  jogilag  alárendelt 

helyzetébe. „Azok az emberek, akiknek az anyanyelve történetesen nem hivatalos nyelv az 

adott  országban,  szükségszerűen  két-,  illetve  többnyelvűekké  válnak.  A  többnyelvűek 
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többsége  nem  tudatos  választásuk  okán  többnyelvű,  hanem  azért,  mert  anyanyelvüknek 

országukban nem lévén hivatalos jogai, rákényszerültek a többi nyelv elsajátítására. De mivel 

éppen nyelvi helyzetük gyöngesége a kényszer oka, csoportjuknak kevesebb a hatalma, mint a 

hivatalos nyelvet anyanyelvként beszélőké.” (SKUTNABB-KANGAS 1997: 7).

Amint fennebb már többször említettem, a tárgyalt időszakban az asszimiláció, a tudatos 

elrománosítás legfőbb eszközének a nyelvet szánták. Ezek a magyarság anyanyelvhasználatát 

sújtó törekvések a következő fontos nyelvhasználati színtereken csoportosultak: oktatás, sajtó, 

helynévhasználat, utazás (például a vasutasok számára kötelező nyelvvizsga). Az újságokban 

gyakran  megjelenő román nyelvi  elemek és  a  nyelvhasználattal  foglalkozó cikkek alapján 

nem  sokat  törődtek  az  előző  fejezetben  érintett,  az  összes  nemzetiséget  érintő, 

nyelvhasználatot  szabályozó  dokumentumokkal.  Ezektől  a  gyakorlatban  bármelyik  helyi, 

megyei hatóság kénye-kedve szerint eltérhetett. A szabad nyelvhasználat gyakorlatban való 

biztosításáról  (azaz  ennek  hiányáról)  a  szerződéseknél  sokkal  többet  elmondanak  az 

újságokban  lehetőség  szerint  megjelenő  állásfoglalások  a  nyelvhasználati  önkényeskedés 

mindenféle formájáról. A vizsgált lapszámok (l. később részletesebben) elsősorban a Brassói 

Lapok,  Keleti  Újság és  az  Aradi  Hírlap.  A  Brassói  Lapok  gyakran  állást  foglalt  a 

kisebbségeket  érintő  visszaélésekről,  alkalmanként  a  Keleti  Újság  is.  Az Aradi  Hírlapban 

ritkábban  találunk  a  sajtót  vagy  a  nyelvhasználatot  érintő  állásfoglalásokat,  mert  Aradon 

nagyon szigorú volt a cenzúra. A Brassói Lapok viszont gyakran beszámol az aradi lapokat ért 

retorziókról is.

Az újságokban az oktatást és a pedagógusok, illetve a vasutasok nyelvhasználatát érintő 

rendelkezésekről  kapunk  rendszeres  tájékoztatást,  de  ezek  bemutatása  után  felsorolok 

néhányat a többi nyelvi korlátozásokból is.

Az  oktatással kapcsolatos  korlátozások  híven  tükrözik  a  fentebb  elhangzott  idézet 

szerzőjének  további  sorait:  „…  a  nyelvek  elpusztításának,  illetve  elnyomásának  egyik 

leghatékonyabb  módszere  mindig  is  az  oktatás  volt.  Az  európai  gyarmatosítás  korában 

misszionáriusok  kísérték  a  meghódítottak  leigázására  szolgáló  fegyvereket.  Manapság  a 

fegyvert a modern technika egészíti ki vagy helyettesíti, és ebben tankönyveivel az oktatás is 

segítségére siet. A tankönyveket azonban, ellentétben a Bibliával, nem a kisebbségek nyelvén 

írják.  És  az  új  misszionáriusok  (betelepült  tanárok  és  szakemberek)  sem  ismerik  a 

kisebbségek nyelvét. A fegyverek korszaka a tankönyv korszakának adta át helyét… Így a 

fizikai  erőszak  alkalmazása  vagy  a  vele  való  fenyegetés  helyébe  a  jutalmazás  és  a  lelki 

ráhatás, a bunkósbot helyébe a mézesmadzag lépett” (SKUTNABB-KANGAS 1997: 6).
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Bár  a  fent  felvázoltak  olvastán  elsősorban  a  mai  gyakorlat  jut  eszünkbe  a  különböző 

országok  bevándorló  kisebbségeivel  szemben  (hollandiai  kisebbségek,  németországi  török 

bevándorlók  stb.),  ezek  a  megállapítások  az  erdélyi  magyarság  helyzetét  is  leírják  a  két 

világháború közti időszakban. Bár az oktatási rendszer feladata akkor is az lett volna, hogy a 

kétnyelvűvé válást elősegítse, módszereiben nem erre törekedett, hanem sokkal inkább arra, 

hogy a románul nem tudó gyermeket megfossza a tanulás lehetőségétől is. A SKUTNABB által 

felvázolt  kategóriák  közül  leginkább  a  mélyvíztechnika  (SKUTNABB 1997: 25)  megnevezés 

fejezi  ki  a  korszak  romániai  magyar  gyermekeinek  iskolai  oktatását.  Nem hiába  találunk 

ilyen,  kiemelt,  nagybetűs  felkiáltásokat  az  újságokban:  „Magyar szülő magyar gyermekét  

magyar iskolában taníttatja!”

Az anyanyelvi  oktatás  korlátozásáról  számtalan  újságcikk  számol  be,  főleg  a  Brassói 

Lapok a következő címekkel: „Már megint bezártak egy magyar iskolát…”, „A románul nem 

tudó  közalkalmazottak  katasztrófája”,  „A  magyar  iskolák  újabb  veszedelme,”, „Megint  

elnémult a magyar szó öt elemi iskolában” (legutóbbit l. Brassói Lapok 1923. dec. 30. 3) stb. 

Miután a magyar  nyelvű oktatás a felekezeti  iskolákba szorult vissza, ezt  is megpróbálták 

mindenféle  lehetséges  eszközzel  korlátozni.  1922-ben  arról  tudósítanak  a  lapok,  hogy 

bevonják  a  felekezeti  iskolák  tanárainak  kedvezményes  vasúti  jegyét.  Az  1923 

szeptemberében  megjelenő  miniszteri  rendelet  szerint  „A  román  nyelv  csak  románul 

tanítható!”, és előírja az egységesen, országosan bevezetett Román nyelvkönyv kizárólagos 

használatát, miközben a kisebbségi tanítók és tanárok újabb nyelvvizsgájáról is tájékoztatnak. 

1924 végén a Keleti Újság egyik cikke arról tájékoztat, hogy hat év alatt a magyar elemi 

iskolák 70 %-át, a polgári iskolák 80 %-át, a líceumok 66 %-át, a kereskedelmi iskolák 93 %-

át és a tanítóképzők 78 %-át semmisítették meg: „Magyar iskolák, melyek kidőltek a kultúra 

sáncaiból” (Keleti Újság 1924. dec. 14. 3). A felekezeti iskolák által kiadott bizonyítványok 

ekkor  már  csak  a  cenzor  hitelesítésével  érvényesek,  és  1926-tól  a  felekezeti  iskolákban 

végzett tanítók nem taníthatnak.

1925-ben  az  addig  használatos  magyar  ABC-s  könyvet  kitiltják  az  iskolákból,  mivel 

„tartalmaz néhány a román állam érdeke ellen szóló olvasmányt.” ( „A kitiltott magyar ABC” 

Keleti  Újság 1925. júl.  5. 3). 1926-ban miniszteri  rendelet  határozza meg, hogy a tanórák 

közti  szünetekben  is  kötelező  az  iskolákban  románul  beszélni  a  diákoknak.  A  miniszteri 

rendeletet minden felekezeti iskolába elküldik.

1929-ben GÁL KELEMEN az iskolai kétnyelvűség aktuális gyakorlatáról és annak káros 

következményeiről  ír,  hivatkozva  a genfi  nemzetközi  nevelési  iroda Luxemburgban tartott 

kongresszusára.  Keserűen utal  az  erdélyi  kisebbségi  iskolai  nyelvi  helyzetre:  „Anghelescu 
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miniszter úr jóvoltából az erdélyi magyar iskolák is nyakig úsznak az iskolai kétnyelvűség 

áldásában, mely alatt egyformán szenved tanuló, tanár és szülő.” Emellett mégis fontosnak 

tartja  az  ezzel  a  kérdéssel  foglalkozó  első  nemzetközi  konferencián  elhangzott 

megállapításokat, és azt, hogy az iskolai kétnyelvűség kérdése elindult a lélektani vizsgálatok 

tudományos útján. Hangsúlyozza, hogy az addigi megállapítások, bár még kevés eredményt 

hoztak, mindenképpen alkalmasak arra, hogy a többnyelvű országokban a közoktatásügyet és 

a  politikai  vezetők  figyelmét  magukra  vonják.  „Azzal  a  felelősséggel  ajánljuk  a  kérdés 

tanulmányozását  a  kormányzók  figyelmébe,  melyet  népünk  nemzeti  és  szellemi  érdekei 

védelmében iránta érzünk.” (GÁL KELEMEN Keleti Újság 1929. márc. 7. 4)

A magyar iskolák bezárása érdekében minden eszközt bevetettek, híres névelemzések sora 

tanúskodik arról, hogy a helyi tanfelügyelő vagy iskolaigazgató megpróbálja a gyerekek neve 

alapján  kimutatni  román  származásukat  és  ezzel  indokolni  az  oktatás  román  nyelvének 

kötelezővé tételét. Itt csak néhány példát idézünk: „Hogyan lett a székely Oláh Jánosból Ioan 

Romanul?” (Brassói  Lapok 1932.  jan.  14.  2)  „Románia svábjai,  ne hagyjátok  magatokat  

elmagyarosítani!” (Brassói  Lapok 1932.  szept.  10.  2).  1929-ben tudósít  a  Brassói  Lapok 

(Brassói  Lapok 1929.  márc.  7.  5)  a  torjai  iskoláról,  ahol  a  román tanítók  által  tanított,  a 

magyarokról  szóló  gúnyverset  tanítják.  A  20–30-as  évek  fordulóján  a  lapok  gyakran 

tudósítanak  a  Székelyföldön  tomboló  „névelemzési  járvány”-ról.  1932-ben  magyarul  nem 

tudó óvónőkkel árasztják el a magyar falvakat. 

Feltétlenül meg kell itt említenünk az 1933-as aradi érettségi incidenst, melyet nem 

egyedüliként  jegyeztek:  a német  nevű, magyar  anyanyelvű diákokat  kényszeríteni  akarták, 

hogy  –  németek  lévén  –  érettségizzenek  franciából  mint  idegen  nyelvből,  de  végül 

megengedték, hogy németből érettségizzenek.

1932-ben újabb nyelvvizsgára kényszerítik a kisebbségi tanítókat, és csak annyi gyereket 

lehet legtöbb helyen a felekezeti iskolába beiratni, ahányat a tanfelügyelőség engedélyez. A 

30-as évek további részében egyre több felekezeti iskoláról eltávolítják a névtáblákat, és más 

épületekről is magyar szöveget tartalmazó emléktáblákat is eltávolítanak.

Természetesen  a  fenti  intézkedésekkel  párhuzamos  törekvések  történtek  az  államnyelv 

elsajátítatásának kulturált  formájára  is.  Az 1931-ben kiadott  Román  Nyelv  és  Történelem 

tankönyv kétnyelvű előszavában a szerző kifejti, hogy: „A román nyelvi óráknak más a céljuk 

a többségi és egészen más a kisebbségi iskolákban… Amott a cél: tökéletesíteni a gyermek 

anyanyelvét, hogy világosan és lehetőleg esztétikusan beszéljen, emitt pedig, hogy a gyermek 

megtanuljon  egy ismeretlen,  tehát  idegen  nyelvet… Világos  tehát,  hogy a  kétféle  jellegű 

iskolában a román nyelv tanításának sem a módja sem a tankönyve nem lehet azonos.
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Ha ugyanazt az anyagot ugyanazon a módon akarnók feldolgozni mind a kisebbségi, mind 

a román anyanyelvű tanulónak, akkor meddő marad minden igyekezetünk…” (DÉRI 1931: 5)

Az oktatás államnyelvűsítése mellett, amint a dolgozat további részéből is ki fog tűnni, 

gyakran megjelennek a  helyneveket, cégtáblákat sújtó nyelvi intézkedések. Kolozsváron ki 

kell tenni a román nemzeti lobogót pénzbírság terhe mellett, ezt rendelet szabályozza. Később 

a  cégtáblákra  és  feliratokra  vonatkozó  rendelet  is  megjelenik:  „elrendeljük,  hogy minden 

kereskedő,  iparos  és  más  polgár,  aki  címfeliratot,  cégtáblát  vagy  bármilyen  címfeliratot 

(üvegen, vignettán, árun, gyár neve etc.) igénybe vesz, címfeliratát, cégtábláját 30 napon belül 

román  nyelven  állítsa  ki.  Ezen  cégjegyzések  (feliratok)  elsősorban  és  főhelyen  románul 

lesznek elkészítve és a román feliratok,  táblák abban az esetben,  ha több nyelven vannak 

kiállítva egy és ugyanazon anyagból, ugyanazon betűkkel, ugyanazon színben és formában 

lesznek elkészítve, úgy hogy az államnyelvnek sem legcsekélyebb elhanyagolását sem pedig 

helyesírási  hibát ne lehessen észrevenni,  ellenesetben ez hivatalos  nyelv elleni  kihágásnak 

tekintetik” (Keleti Újság 1920. nov. 30. 5). Csak zárójelben jegyezzük itt meg, hogy lett is 

aztán  sok  román  nyelvű  cégtábla  Kolozsváron,  a  pénzbüntetés  terhe  miatt  még  inkább. 

Később ennek egy módosítása  is  megjelent,  mely  szerint  következő  év  április  31-ig még 

használhatók  a  korábbi  cégfeliratok,  de  az  érdekeltek  az  új  vignetta,  boríték  formáját  és 

szövegét kötelesek záros határidővel a Városi Ipar és Kereskedelmi ügyosztálynál bemutatni 

(Keleti Újság 1920. dec. 18. 4). 

1924-ben  Kolozsváron  és  Marosvásárhelyen  a  kisebbségi  nyelveken  szerkesztett 

cégtáblákat 6-8 ezer lejjel adózták meg, mint amelyek az állam nyelve mellett idegen feliratot 

is  tartalmaznak.  A  Brassói  Lapok  mint  általában  a  kisebbségi  és  sajtókérdésekben 

határozottan állást foglaló újság részletesen taglalja a marosvásárhelyi helyzetet, kigúnyolva a 

tudatlan  és  a  legújabb  rendeletekről  nem  mindig  értesülő  polgármestert.  Ez  utóbbinak 

horribilis  cégtáblaadója  miatt  sokan  levették  a  magyar  feliratot  a  cégtáblájukról,  holott 

„miniszteri rendelet intézkedett arról, hogy a magyar, vagy német cégtábla, ha első helyen a 

román  szöveget  is  tartalmazza,  nem tekinthető  idegennek.”  (később,  a  hivatali  tisztségek 

román megnevezéseinek vizsgálatánál olvasni fogjuk a teljes szöveget). 

1929 őszén  a  Keleti  Újság  tudósít  arról,  hogy „Tömegével  románosítják  el  a  magyar 

vezetékneveket” és ugyanebben a számban az utcanevekről is szó esik (Keleti  Újság 1929. 

szept. 26. 2. és 6.) A közigazgatási reformjavaslat szerint ugyanis minden városnak csak egy 

neve lehet, így már az erdélyi történelmi városok neveit sem tűrik meg. 1932-ben a brassói 

utcaneveket megállapító időközi bizottságba egy magyar tagot sem delegáltak. Később, annak 

ellenére, hogy az 1936-os belügyminiszteri rendelet szerint a sajtó szabadon használhatja a 
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magyar  helységneveket,  és  megmaradhatnak  azok  a  lapcímek  is,  melyek  földrajzi  nevet 

tartalmaznak, a Keleti Újságban továbbra is románul találjuk a helyneveket.

Közigazgatás,  közalkalmazottak helyzete:  folyamatosan  tudósítanak  az  újságok  a 

közalkalmazottak újabb és újabb nyelvvizsgáiról,  azok kudarcairól:  „A románul nem tudó 

közalkalmazottak  katasztrófája,” „Hányszor  kell  a  kisebbségi  tisztviselőnek  sikeres  nyelvi  

vizsgát tenni?”,  „Külön ára van a magyar szónak az aradi bíróság előtt”  (Brassói Lapok 

1927. okt. 10. 2). Szintén a Brassói Lapok 1922 július 10-én tudósít arról, hogy „A bíróságok 

tárgyalási nyelve a román marad”, továbbá:  „A belügyminiszter az utcára löki a románul  

nem tudó tisztviselőket” (Brassói Lapok 1922. szept. 21. 1). 1925-től folyamatosan lépnek 

életbe az újabb és újabb rendelkezések a kisebbségi közalkalmazottak ellen, bár az illetékes 

hatóságok korábban többször is tesznek nyilatkozatokat, melyek szerint  „A kisebbségi nyelv  

egyenrangú  a  nyelvvel!”. 1925-ben  már  csak  román  nyelvű  adóvallomási  ívek  állnak  az 

adózók  rendelkezésére,  és  a  nem  kizárólag  román  nyelven  írt  okmányokat  egyszerűen 

visszaküldik.

1926-ban  arról  tájékoztat  a  Brassói  Lapok,  hogy  „A  magyar  telekkönyvi  iratok  

elszállításához nem adott vagonokat a CFR” (Nagykároly) (Brassói Lapok 1926. jan. 9. 6) 

Ugyanebben az évben Kolozsváron visszaállítják a magyar nyelvet a közigazgatásban, hét év 

után  lehet  végre  magyar  plakátokat  olvasni,  és  magyar  nyelvű  beadványokat  terjeszteni  a 

városi tanács elé, de ugyanakkor arról is van tudósítás, hogy a magyar nyelvű beadványokat 

nem  bírálják  el.  Később  már  egyre  ironikusabb  hangvétellel  történik  a  tájékoztatás:  „A 

felemelt adókat csak román nyelven lehet befizetni!” (Brassói Lapok 1929. aug. 1. 10)

1933-ban  a  kereskedelmi  társulatok  üzleti  könyveiből  is  száműzik  a  magyar  nyelvet, 

később  a  magánvállalatok  könyvelése  is  román  kell,  hogy  legyen.  A  közalkalmazott, 

bármilyen nemzetiségű is, csak állami iskolába irathatja a gyerekét, Marosvásárhelyen csak 

végső  esetben  szabad  magyar  tanítót  kinevezni.  1937-ben  a  közigazgatási  tábla 

törvénytelennek minősíti a magyarnyelvű cégtáblafeliratok betiltását.

1938-ban arról tudósít a Brassói Lapok, hogy „A nem román nyelven feladott táviratokhoz 

azok román fordítását is csatolni kell” (Brassói Lapok 1938. júl. 7. 7., teljes szövegét lásd az 

1.  mellékletben). Közben  folyamatosan  olvasunk  a  vasutasok  nyelvvizsgára  való 

kötelezéséről,  illetve  a  magyar  vasutasok elbocsátásáról.  A nyelvvizsgán  elbukott  magyar 

vasutasoknak önként kell kérniük áthelyezésüket a Regátba. 1933-ban sikerült az elbocsátott 

vasutasok számára  a  nyelvvizsga revízióját  elérni.  Ehhez képest  1934-ben újra  tömegesen 

bocsátanak  el  vasutasokat,  és  már  polgármestereket  is,  magyar  postások  nem  is 

vizsgázhatnak,  és  folytatódik  a  Székelyföld  „visszarománosítására”  irányuló  akció  (Keleti 
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Újság  1934.  júl.  25.  3).  1934-ben  „Újabb  nyelvvizsgák  a  láthatáron.  Kolozsváron  már 

vizsgáztatják a városi tisztviselőket, a villamos- és vízművek alkalmazottait, sőt a tűzoltókat 

is” (Brassói Lapok 1934. szept. 13. 4).

A  vizsgált  időszak  mindennapi  anyanyelvhasználatának  különféle  korlátozásaiban  a 

bunkósbotra  is  akad  példa,  melyeknek  fő  alkalmazói  a  magyarul  érteni  nem  akaró 

csendőrmesterek,  a  népszámlálási  manipulációk,  melyek  során  románok,  németek,  zsidók 

lesznek  a  magyarokból.  Ez  utóbbi  intézkedés  azt  jelentette,  hogy a  népszámlálás  során  a 

magyar  zsidók  nem  vallhatták  magukat  magyarnak,  hisz  a  zsidóság  nem  vallás,  hanem 

nemzet. Ez az intézkedés a román nemzetiségű zsidókat nem érintette. A Keleti Újság 1919. 

aug.  17-i  számában  tájékoztat,  hogy  azok,  akik  önként  akarják  elhagyni  Nagyromániát, 

Csehszlovákián át távozhatnak, és van számukra külön vasúti kocsi. 

Már a korszak kezdetén is tájékoztatnak a lapok az oktatáson kívül eső nyelvhasználati 

korlátozásokról,  gyakran  keserű  cinizmussal  fűszerezve.  Ilyenek  a  következő  cikkcímek: 

„Kapcsol-e  a  telefon  magyarnyelvű  hívásra?”,  „Szabad-e  az  utcán  magyarul  köszönni?” 

1924-ben Temesváron a román diákok számára is korlátozások lépnek életbe, csak románul 

szabad beszélniük. Az 1927-es augusztusi nyelvrendelet szerint minden trafikosnak meg kell 

tanulnia románul, különben bevonják az engedélyét, 1931-ben Aradon a vendéglőkben is csak 

románul  szabad  beszélni.  1932-ben  a  szeszmonopólium  törvényével  nyelvvizsgára 

kényszerítik a kocsmárosokat is. Egy 1936-os belügyminiszteri rendelet a mozifilmek magyar 

feliratozását is betiltja. Keserűen számol be a Brassói Lapok 1929 augusztusában arról, hogy 

Szent István hetén levélcenzúrát, a magyarok kikutatását, ellenőrzését léptetnek életbe.

A  20-as  évek  vége  felé  az  újságírókat  is  egyre  több  korlátozás  éri,  a  sajtóperek  és 

lapbetiltások mellett az újságírók nem kaphatnak magyar vízumot. 1932 januárjában a Keleti 

Újság arról számol be, hogy a 370 újságírójegy közül 312-t kaptak a regáti román, 44-et az 

erdélyi román, és 14-et az összes kisebbségi újságírók. A Brassói Lapok 1932-ben részletesen 

tájékoztat  a kolozsvári  újságírók peréről is,  ahol a bíróság szerint  a kisebbségi lapok nem 

kötelezhetők arra, hogy a román város- és utcaneveket használják. 1934-ben szintén a Brassói 

Lapok  a  sajtó  elleni  merényletként  számol  be  arról  a  rendeletről,  mely  kisebb  részben  a 

román, nagyobb részben a kisebbségi sajtó ellen irányul: „…20 banit szednek minden román 

nyelven írt sajtótermék kg-ja és 2 lejt minden nem román nyelven írt sajtótermék kg-ja után” 

(Brassói Lapok 1934. máj. 26. 1). Közben olykor megjelenik a rendőrprefektus mint sajtóbíró, 

folyamatos támadások érik a magyar lapokat, a Brassói Lapok ellen egész vitahadjárat indult. 

Arra  is  akad  példa,  hogy román  újságírók  kritizálják  a  magyar  lapokkal  szembeni  túlzott 

cenzori  gyakorlatot.  Például  az  Adeverul határozottan  elítéli  a  román  iskolapolitikát, 
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mondván:  „Nincs szükség a kisebbségi  iskolákban a  földrajz  és  történelem román nyelvű 

oktatására” (Brassói Lapok 1925. febr. 28. 1).

A magyar-román nyelvi érintkezés kutatásának áttekintése

Ennek a kérdésnek azért szánunk egy külön rövid fejezetet,  mert a szókölcsönzésről és 

egyáltalán a nyelvi érintkezés folyamatáról és következményeiről hiányosak az ismereteink. 

Ennek  a  hiányosságnak  oka  elsősorban  a  Kárpát-medencei  kisebbségi  magyar  nyelv 

alárendelt  jogi  státusában,  használatának  korlátozottságában  keresendő.  Tévedés  lenne  azt 

hinni,  hogy  1920  előtt  létezett  „az  egységes  magyar  nyelv”,  mely  az  államhatárok 

átrajzolásával  hirtelen  megváltozott,  és  az  utódállamokba  kényszerített  magyarság  nyelve 

megtelt  mindenféle  idegen  elemekkel,  és  ezek  a  változatok  szétfejlődtek,  különfejlődtek, 

eltávolodtak  az  eredeti  normától.  Amint  a  bevezető  fejezetben  is  említettem,  az  1920-as 

békeszerződéssel elcsatolt, magyarok lakta területek többségén a többnyelvűségnek korábbi 

gyökerei voltak.

Az idegen elemekkel és beáramlásukkal járó negatív előítéletek érthetőek, ha áttekintjük 

az előző alfejezetben tárgyalt, a Trianon utáni erőszakos utódállami nyelvpolitikát, mely az 

asszimiláció  elsődleges  eszközeként  a  nyelvhasználati  korlátozást  alkalmazta.  A  magyar 

nyelv jogi státusa megváltozott, többségiből kisebbségibe került a környező országokban, és a 

folyamatos törvényhozások és törvénymódosítások mellett ez ma is megfigyelhető. 

Az első világháború után a magyar államhatárokon kívül került magyarság kedvezőtlen 

nyelvhasználati feltételeinek megteremtésében tehát kétségtelen az utódállami nyelvpolitika 

szerepe.  A  különböző  nemzetiségek  önkéntes  vagy  kikényszerített  együttélésének 

szükségszerűen nyelvi következményei  is vannak. Nem feladatom kitérni itt  arra, hogy mi 

vezetett 1920-hoz, de tudjuk, hogy Erdélyben a magyarok együttélése a román és a német 

nyelvű lakossággal nem 1920-ban kezdődött. A nemzetiségi problémának korábbi, 19. századi 

gyökerei  is  voltak,  amikor  a  magyar  nemzetpolitika  a  kisebbségeket  illető  jogok 

korlátozásával  felerősítette  a  román  és  más  kisebbségek  nemzeti  öntudatának  erősödését, 

mely  később,  1918  után  sokszor  túlzó  viszonzásba,  megtorlásokba  vezetett.  Az  Erdély 

területén  együtt  élő  nemzetiségek  nyelvi  érintkezésének  kérdésével  párhuzamosan  a 

kétnyelvűség, többnyelvűség,  a nyelvi kontaktusjelenségek megjelenése is korábbi időkhöz 

köthető. 

A magyar-román érintkezés nyelvi következményeiről, elsősorban a szókölcsönzésről már 

a 19. század végén születtek elemzések mind a magyar, mind a román nyelv szempontjából, 
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ezeknek az áttekintésére is szükség van a későbbi évtizedek és a mai helyzet megértéséhez. A 

magyar  nyelvészeti  szakirodalomban  magyar  szerzőktől  is  találunk  a  román  nyelvre 

vonatkozó  megállapításokat.  Ez  is  azt  tükrözi,  hogy  a  román  nyelvre  már  legalább  egy 

évszázada  úgy tekintenek,  mint  amellyel  a  magyar  nyelvvel  kapcsolatban  is  „foglalkozni 

kell”.

BENKŐ JÓZSEF a néhány erdélyi  magyar  tájszóról (bács, berbécs, esztena stb.) már a 18. 

század utolsó évtizedeiben kimutatta a román eredetet (SZABÓ T. ATTILA 1982: 386). Az 1800-

as évek végén megjelent  magyar  írások inkább a nyelvművelés  tematikájába tartoznak,  és 

általában tiltakoznak a „mindenféle idegenségek” ellen, a magyar nyelv tisztaságára, a stílus 

érthetőségére hívják fel a figyelmet.  SZARVAS GÁBOR 1881-ben arról ír, hogy egyes,  azelőtt 

tiszta magyar ajkú falvak „ma egészen el vannak oláhosodva, el vannak tótosodva” (1881: 1), 

és  főleg  a  családnevek  megválasztásában  figyelmeztet  az  idegenség  elkerülésére  és 

szorgalmaz magyaros hangzású neveket. SIMONYI ZSIGMOND (1898) pedig az írott magyar nyelv 

fontos eszközének, a sajtónak a nyelvmegtartó és -megőrző szerepét hangsúlyozza.

ALEXICS GYÖRGY (1888)  a  magyar  szókészlet  feudalizmuskori  román  eredetű 

kölcsönelemeivel  behatóbban  foglalkozott.  TAKÁCS SÁNDOR (1915)  művelődéstörténeti 

vizsgálódásai során elsőként hívta fel a figyelmet a szókölcsönzés társadalmi körülményeire, 

sőt  szóföldrajzi  korlátaira  is.  1920 után,  a  magyar  nyelvi  jogi  státusának megváltozásával 

egyre  szaporodnak  a  nyelvi  kölcsönhatással  foglalkozó  tanulmányok.  MELICH JÁNOS a 

helynevekkel foglalkozó rövid cikkében hangsúlyozza,  hogy „Erdély oláh helységneveinek 

41%-a hangalakilag a magyarból van átvéve, pl. Căpuş < Mezőkapus; Hălmeag < Halmágy; 

Micojlaca < Miklóslaka; Odverem < Vadverem stb., stb., 9%-a pedig a magyarból van oláhra 

fordítva,  pl.  Ursu  ~ Medvés;  Munte  rece ~ Hideghavas.”  (MELICH 1923:  97).  Ugyanő 

foglalkozik (MELICH 1933) a kölcsönszavak átvételének kérdésével is. A Trianon utáni erdélyi 

magyar  napisajtóban  folyamatosan  jelennek  meg  írások  az  idegen  nyelvi  elemek 

beáramlásáról CSŰRY BÁLINT tollából.

GÁLDI LÁSZLÓ 1939-ben megjelent tanulmánya a román nyelv 18. századi jövevényszavait 

veszi számba. „E kor a jövevényszavak tömeges beáramlásának kora: az erdélyi oláh nyelv 

magyar és magyar származású latin elemekkel jelenik meg, a kárpátaljai oláhság pedig török 

és  görög  szavak  nagy  tömegét  szívja  fel.  Túlzás  nélkül  állíthatjuk,  hogy  e  korban  a 

jövevényszavak nagy beáramlása tipikusan közép- és délkelet-európai jelenség. Ekkor jut sok 

francia szó a német nyelvbe,  ekkor kerülnek át hozzánk – jórészt Bécs közvetítésével – a 

nyugati divatszavak, ekkor hatol be a magyar nyelvbe a legtöbb – bár múló jelentőségű – 

latinizmus…  Erdélyben…  Közép-Európa  szellemi  és  nyelvi  hullámai  hatnak:  magyar  és 
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magyar közvetítéssel átkerült latin elemek tükrözik itt a humanista hagyományoktól áthatott 

magyar  szellem keleti  terjeszkedését és termékenyítő,  serkentő erejét.” (GÁLDI 1939: 9). A 

román  viszonylatban  Moldvában  és  Havasalföldön  elterjedő  török  és  görög  befolyással 

szemben  hangsúlyozza  a  nyugati  kultúra  jelenlétének  a  kölcsönszavakból  is  látható 

fontosságát: „Erdélyben, ahol a tárgyi kultúrának ugyanezeket az elemeit rendszerint magyar 

és kisebb mértékben német szavak jelölik, a Kárpátokon túli török szavak csak legújabban 

terjedtek el.” (GÁLDI 1939: 10). Ekkor még a korábbi századok oláh nyelvéről úgy beszélnek, 

mint nem kodifikált, innen-onnan összeollózott valami, melynek nincs irodalmi változata, a 

költők  is  csak  kínlódnak  vele.  GÁLDI LÁSZLÓ később  (1947)  a  román  nyelvben  fellelhető 

magyar elemek időrendi kérdéseivel foglalkozik, ugyanebben az időben TAMÁS LAJOS (1947) a 

román népnyelvbe átkerült néhány magyar elem átvételének történetét írja le, illetve ugyanő 

(TAMÁS 1965) a román nyelv magyar jövevényszavainak szótárszerű feldolgozását mutatja be. 

BAKOS FERENC (1952a),  hangsúlyozva  a  szomszédaink  nyelvével  és  kultúrájával  való 

foglalkozás szükségességét, a román nyelv kialakulásának, történetének, nyelvjárásainak és 

nyelvtani sajátosságainak kimutatását jelöli meg dolgozata feladataként, melynek keretében a 

román  nép  több  évszázados  történetével  is  foglalkozik.  Tanulmánya  második  részében 

(1952b) a román irodalmi nyelv kialakulását követi nyomon, és hangsúlyozza, hogy a román 

nyelv szláv elemeinek egy része a magyar nyelvben is jelen van.

Tehát  a  magyar-román  érintkezés  és  nyelvi  következményei  nem  újkeletű  és  nem  is 

évszázados  jelenség,  hanem  sokkal  korábban  kezdődött.  SZABÓ T.  ATTILA (1982)  egyik 

tanulmánya még a 15. század elejéről származó kölcsönelemeket is számba vesz.

A  mai  helyzetet  nézve  az  erdélyi  lakosság  kétnyelvűsége  de  facto  és  nem  de  iure 

kétnyelvűség, és aszimmetrikus. A román nyelv sokkal kevesebb fogalmat vett át a magyar 

nyelvből régen is és ma is, és ami ma megvan, régebbi átvételeknek köszönhető. Napjainkban 

elsősorban  a  magyarság  használ  nyelvében  román  kölcsönszavakat,  és  él 

kényszerkétnyelvűségi  helyzetben.  A  19.  század  végén  és  a  20.  század  elején  a  magyar 

nyelvnek a románra gyakorolt hatásával elemzések, tanulmányok sora foglalkozik.

A fenti tények ismeretében sem tekinthetünk el attól, hogy az államnyelv rákényszerítése a 

kisebbségi magyarságra, a nyelvi jogok érvényesítésének a gyakorlatban való hiánya nagyban 

elősegítette  ennek  a  folyamatnak  a  felgyorsulását,  és  az  aszimmetrikus  kétnyelvűség 

kialakulását. Sokkal gyorsabban és szélesebb körben terjedtek ugyanis azok a román nyelvi 

elemek, melyek évtizedeken át a sajtó nyelvében is megjelentek (főleg a hivatali szókincsre 

gondolok itt). 
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A felsorolt,  idézett  tanulmányok egyike sem foglalkozott az idegen nyelvi elemek írott 

nyelvben való megjelenésével. Erre az első kísérletet BLÉDY GÉZA írásában találjuk, aki 1942-

ben  közreadott  disszertációjában  az  Aradi  Hírlapból  kigyűjtött  román  nyelvi  elemeket 

csoportosította.

Amint egy korábbi fejezetben utaltam már rá, a magyar írott sajtóban megjelenő román 

elemek megjelenésének és „beilleszkedésének,” elterjedésének vizsgálatára a két világháború 

közti időszak romániai magyar sajtója bizonyult a legalkalmasabbnak. Felvidéki kutatások is 

igazolják a szlovák nyelvi elemek megjelenését a felvidéki lapokban ebben az időszakban és 

később  is  (LANSTYÁK 2000:  172–176,  LINTNER 2004:  31–63,  KULCSÁR 2004:  64–83).  Nem 

Erdélyben egyedülálló jelenségről van szó tehát, és ezek a kutatások is segítséget nyújtanak 

annak feltárásában,  hogy milyen idegen nyelvi elemek „hajlamosak” beépülni nyelvünkbe, 

illetve  hogy ezeknek  a  nyelvi  elemeknek  az  átvételében,  meghonosodásában  nyelvi  vagy 

társadalmi, esetleg más tényezők játszanak szerepet.

Sajtótörténet

A jelenség  vizsgálatához  a  korszak  kiválasztását  történelmi  tényezők  határozták  meg, 

hiszen ez az időszak a romániai magyarság és ezzel párhuzamosan a sajtó életének egy sajátos 

történelmi  periódusa.  Ennek  kezdetét  a  trianoni  békediktátum (1920)  jelentette,  amely  az 

akkori magyar nyelvterület  tekintélyes részét,  ezzel együtt  az erdélyi  magyar  lakosságot is 

Romániához  csatolta.  Az  1920  utáni  helyzet  az  erdélyi  magyarság  számára  radikális 

változásokat hozott nemcsak történelmi, politikai, hanem kulturális, nyelvi, irodalmi és a sajtó 

élete szempontjából is. A megindult kedvezőtlen politikai és gazdasági folyamatok nagy része 

és  az  1920  utáni  tipikus  utódállami  kisebbségpolitika  negatív  következményekkel  járt  az 

erdélyi magyar lakosság számára kulturális és nyelvi szempontból is.

Az  1919–1940  közti  korszak  sajtótörténeti  anyagai  (MONOKI:  1941,  FLEISZ:  2005) az 

időszak  teljes  lapállományát  feltérképezik,  kiegészítve  a  vizsgálat  szempontjából  hasznos 

történeti, nyelvpolitikai és sajtótörténeti adatokkal.

A két évtizedes időszak történelmi-politikai eseményei mindvégig meghatározták a sajtó 

életének alakulását, kezdve a korlátozásoktól, cenzúráktól a sajtópereken át a lapbetiltásokig 

és -elkobzásokig. (FLEISZ 2005: 80–111). Mindezek ellenére a romániai magyar lapok túlélték 

a „mindennapokat”,  és kisebb-nagyobb szünetekkel  bár (volt például lap, ami évekig nem 

jelenhetett  meg),  de  végig  „kiszolgálták”  az  erdélyi  magyar  lakosság  sajtóigényeit, 

20



tájékoztatást nyújtva az országban és a nagyvilágban történt politikai, társadalmi, gazdasági és 

kulturális eseményekről. 

A nagyszebeni Kormányzó Tanács 1919-es dekrétuma a megszállott területeken a román 

nyelvet kötelezővé tette,  de a más nemzetiségek számára érvényesnek tekintette a korábbi 

jogokat.  1920-ban  ez  megváltozott,  mikor  a  Kormányzó  Tanácsot  feloszlatták,  és  a 

megszállott területeket véglegesen beillesztették Nagy-Romániába. Bár a Kormányzó Tanács 

az említett dekrétumban kijelentette, hogy a helységneveket minden nemzet a saját nyelvén 

használhatja,  a  hatóságok  már  1921  után  kezdték  előírni  a  magyar  sajtóban  a  román 

helységnevek használatát (BÍRÓ 1989: 365–366).

A kisebbségi jogok korlátozása kezdettől fogva rányomta bélyegét az újságírásra is. Az 

erdélyi  magyar  sajtóra  nagy  befolyással  voltak  a  sajtójog  rendelkezései.  Bár  az  1923-as 

alkotmány szerint: „sem cenzúra, sem pedig a közlemények megjelenésére, eladására vagy 

szétosztására vonatkozó semmiféle más előzetes intézkedés nem állapítható meg” (BÍRÓ 1989: 

502),  lényegében  az  1928–1933-as  időszakot  kivéve  az  erdélyi  magyar  újságírást  végig 

meghatározta  a  cenzúra  jelenléte,  a  rendeletekre  és  megszorításokra,  jogtalanságokra  a 

vizsgált  lapokban  is  többször  van  utalás.  A  sajtócenzúrának  különböző  fokozatai  voltak. 

Kezdetben a lapok fejlécén megjelent a „cenzurat” (m. „cenzúrázva”) felirat,  mely nagyon 

szembetűnő módon érvényesült. A lap szövegéből kihúzták a kifogásolt részeket, a mellette 

elhelyezkedő  szavakat  viszont  közölhették.  Így  a  lapok  hosszabb  kitörlés  esetén  üres 

hasábokkal (tükrökkel vagy ablakokkal) jelentek meg. Később, mikor rájöttek, hogy ez túl 

feltűnő,  a  kihúzások által  értelmetlenné  vált  mondatokat  lerövidített  értelmes  mondatokká 

kellett alakítani. Ez kevésbé volt feltűnő, és továbbra is csak arról írhattak a lapok, amiről a 

cenzúra engedte. 

1919 utánra kb. 80 lap maradt meg az 1910-ben létező 236-ból, és ezeknek majdnem a 

fele eljutott 1940-ig. Az újságírás ebben az időszakban bizonyos új szerepet is kapott. Azon 

kívül, hogy a legfontosabb tömegtájékoztatási eszköz volt, tehát információt szolgáltatott a 

mindennapi  eseményekről,  véleményformáló  szerepe  is  erősödött.  Vezéreszméket  kellett 

megfogalmaznia, hisz évekig az egyetlen megnyilatkozási tere volt a magyarság érdekeinek. 

A legjelentősebb napilapok nagy része, pl. a  Brassói Lapok, a  Nagyváradi Napló, az  Aradi  

Közlöny, Temesvári Hírlap, Ellenzék stb. túlélték a nehéz időket, ugyanakkor számos új lap is 

beindult. Több újságot betiltottak. Volt, amelyik újraindult hónapok vagy évek múlva, esetleg 

névváltoztatáson  ment  át.  1938-ban volt  egy  rendelet,  mely  szerint  a  lapok címében  sem 

szerepelhetett magyar helységnév, ezért több lap is megváltozott címmel élt tovább. Idővel az 

elinduló új lapok mind változatosabbak lettek. FLEISZ JÁNOS földrajzilag is felosztja a korszak 
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romániai újságírását erdélyi,  partiumi és bánáti magyar sajtóra, és részletesen mutatja be a 

nagyobb  sajtóközpontok  (Brassó,  Szatmárnémeti,  Marosvásárhely,  Arad,  Nagyvárad, 

Temesvár,  Kolozsvár)  sajtóéletét.  Ezen  városok  mindegyikének  volt  komoly,  esetenként 

országos szintű politikai napi- és hetilapja. Ezt a terjedelmes sajtóanyagot itt nem mutatom be 

részletesen  (további  adatokra,  az  egyes  lapok  elindulási  és  megszűnési,  névváltoztatási, 

elkobzási  stb. adataira l.  FLEISZ 2005: 130–185), mert  dolgozatomban csak a napilapokban 

megjelenő román és német nyelvi elemekkel foglalkozom.

Mindent  összegezve:  „A  nehéz  körülmények  ellenére  is  tehát  igen  gazdag  és  nagy 

kapacitású sajtó alakult ki Erdélyben, Partiumban és a Bánátban, amely nemcsak a legjobb 

nevű újságírókkal és a modern újságírás eszközeivel állt az olvasók rendelkezésére, hanem 

azzal a hittel is, hogy az itt élőknek a magyarság történelmében hivatásszerű küldetése van… 

az erdélyi,  partiumi és bánsági magyar  sajtó becsülettel  elvégezte  feladatát  és példaértékű 

eredményeket  ért  el,  amelyek  megismerése  nélkül  napjaink  sajtója  sem  fejlődhet 

megfelelően” (FLEISZ 2005: 184–185).

Anyaggyűjtés és a lapok kiválasztása

Az anyaggyűjtést  a  szóban forgó  két  évtized  nagyobb  napilapjainak  áttekintése  előzte 

meg, a vizsgált év/lapszámok kiválasztásánál figyelembe véve a fennebb felvázolt történeti, 

szűkebb vonatkozásban sajtótörténeti eseményeket, amelyek általában befolyásolták a lapok 

életét. 

A  Brassói Lapok,  a  Keleti  Újság és  az  Aradi  Hírlap az  erdélyi  újságírás  három nagy 

központját képviseli, adataik elsősorban mintavételül szolgáltak az általános következtetések 

megállapítása, tendenciák megfogalmazása szempontjából a további, kiterjedtebb vizsgálatok 

érdekében. Az eredmények ismeretében a kutatást kiegészítettem más, kisebb lapokból vett 

példaanyaggal is. Az előző fejezetben említett gazdag sajtóanyagból némi nehézséget okozott 

ezeknek  a  kiválasztása,  mert  több  nagy  napilap  is  volt  (hogy  csak  néhányat  említsek: 

Nagyváradi  Napló,  Temesvári  Hírlap,  Aradi  Közlöny,  a kolozsvári  Ellenzék stb.),  melyek 

alkalmasak  sajtónyelvi  vizsgálatokra.  Nehéz  volt  azonban  olyan  lapot  találni,  amely  az 

időszak egészét túlélte,  és mint ilyen alkalmas volt a korszak egészéből való mintavételre. 

Másik nehézséget jelentette a meglévő lapok hiányossága, rossz minősége (olvashatatlanság, 

foltok,  helyesírási  hibák  stb.),  hiszen  nagyon  sok  lap  egy-egy  időre  megszűnt,  mások 

hiányosak voltak.  A kiválasztott  három lap többnyire  megfelelelt  az elegendő mennyiségű 

reprezentatív  mintavétel  követelményének.  Eredetileg  3 évenkénti  évfolyamokat  terveztem 
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átnézni 1922-től 1940-ig, hogy megfigyelhessem az idő múlásával bekövetkező változásokat. 

Elsősorban azért kezdtem 1922-vel, mert a zűrzavaros helyzet miatt több lap a 20-as évek 

tájékán indult vagy éppen szűnt meg, kobozták el stb., és a meglévő lapoknak is az 1920–

1921-es  évfolyamai  éppen  ezért  hiányosak.  A  háromévenkénti  anyagvételt  nem  mindig 

sikerült  következetesen  betartani  a  fent  említett  hiányosságok  miatt.  1925  után  1928 

következett volna, de a Brassói Lapok 1928-as évfolyama nagyon hiányos, ezért döntöttem az 

1929-es évfolyam mellett, melyben általában ugyanazok a jelenségek figyelhetők meg, mint 

1928-ban. Az 1929-es évválasztást másik szempont is kedvezővé tette: 1928 és 1932 között a 

sajtócenzúra kevésbé volt szigorú, mint a többi időszakban, és így lehetőség nyílt ebben az 

időszakban  is  megfigyelni,  hogy  ez  a  román  nyelvi  elemek  előfordulását  mennyire 

befolyásolta.  Az  1932-es  évet  követte  1935,  1938 és  1940.  A közbeeső  évfolyamokat  is 

áttekintettem,  helyenként  kijegyeztem  ezekből  is  adatokat,  sőt,  az  1918  előtti  időkből  is 

átnéztem a Brassói Lapok egyes számait. Megfigyeltem, hogy a Keleti Újságban és az Aradi 

Hírlapban már 1919-ben és 1920-ban is nagyon sok román nyelvi elem megjelent, ezért az 

1920-as  évi  meglévő  lapszámokból  is  kijegyeztem sok adatot.  A hiányosság  és  az  egyes 

újságokban  más-más  hónapokban  megjelent  és  megmaradt  lapszámok  adatainak 

összevethetetlensége miatt az 1920-as év helynévi adatai nem szerepelnek a táblázatokban, 

illetve az 1940-es sem (hasonló okok miatt, a Brassói Lapoknak például 1940-ben összesen 

három  hónapra  való  száma  jelent  meg),  de  sok  példa  szerepel  az  1920-as  és  1940-es 

évfolyamokból is.

Az anyaggyűjtésnél  a  műfaji  meghatározottság  is  fontos szempont  volt.  Külön rovatot 

vezettem a gyűjtésnél a tudósításoknak és a hivatalos közleményeknek is, bár a román nyelvi 

elemek  leginkább  a  hivatalos  közleményekben  és  a  reklámokban  figyelhetők  meg.  A 

helynevek  kijegyzésénél  mindvégig  különválasztottam  az  apróhirdetések  és  a  reklámok 

adatait,  mivel  az  előbbiek  szövegezettek,  az  utóbbiak  inkább csak címszavakból/nevekből 

állnak,  és  az  előbbieket  inkább  magánszemélyek,  utóbbiakat  társaságok  közölték.  A 

bemutatás során az esetlegesen ebből fakadó különbségek is megfigyelhetőek. Amint fennebb 

is jeleztem, a gyűjtésnél és feldolgozásnál azt is figyelembe vettem, hogy román vagy magyar 

többségű  településről  van  szó.  Azt  feltételeztem ugyanis,  hogy inkább  a  román  többségű 

településeket jelöik románul, és az ezeket érintő hirdetések jelennek meg hivatalos nyelven.

A vizsgált lapoknál minden második hétről kiválasztottam egy újságot a helynevek és a 

leggyakrabban előforduló adatok (intézménynevek, közleménycímek, szövegek) kijegyzésére, 

ez  évi/laponkénti  25-26  újság.  Azokra  a  jelenségekre  vonatkozóan,  amelyek  ritkábban 

fordulnak  elő  (közlemények,  felhívások  románul,  román  közszavak)  kibővítettem  az 
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átvizsgálandó  anyagot,  az  esetlegesen  új  jelenségek  megfigyelése,  illetve  a  kigyűjtött 

adatokból  megállapított  következtetések  ellenőrzése  céljából.  A  helynevek  kijegyzésénél 

elégségesnek  bizonyult  a  kéthetenkénti  lapszám  adatainak  kigyűjtése,  mivel  a  reklámok 

esetében  (ami  a  legtöbb  román  helynevet  és  vállalkozásnevet  tartalmazza)  nagyon  sok 

hirdetés, reklám napokig, hetekig, sőt, olykor egész évben ismétlődött. 

A vizsgált napilapok sajátosságainak bemutatása

A Brassói Lapok a brassói újságírás kiemelkedő lapjaként országos, eleinte konzervatív, 

később radikális politikai napilap volt, mely nagy példányszámban jelent meg. 1920-ban még 

csak  négy  oldal,  mely  vezércikket,  politikai  és  közgazdasági  híreket,  tudósításokat  és 

hirdetéseket  közöl.  Állandó  rovatként  Magyarország  ügye és  A  román  politika  hullámai 

szerepeltek. A magas példányszám okául több kedvező tényező is szolgált, például, hogy az 

írni-olvasni  tudás  az összes  nagyváros  közül  itt  volt  a  legmagasabb  (93,  9%),  és  a  város 

földrajzi fekvése is előnyös volt, a korlátozó kisebbségpolitika, és emiatt a cenzúra is kevésbé 

érintette, és itt szabadabban használhatták a magyar helységneveket is. Nem találni benne a 

cenzúra  szokásos  tükreit  és  fehér  hasábjait,  emellett  sajtókérdésekben  is  állást  foglalt, 

határozottan  elutasítva  a  romániai  magyar  sajtót  és  általában  a  magyarságot  sújtó 

jogtalanságokat  és korlátozásokat.  Mivel minden vidéki  nagyvárosban volt  szerkesztősége, 

hamarosan országos napilappá tudott válni. 1925-ben már tíz oldalon jelent meg, amelyben a 

vezércikk mellett a külföld hírei is helyet kaptak már az első oldalon, utána következtek a 

vegyes cikkek és rövid hírek, ezeket követték a belföldi és külföldi terjedelmes tudósítások, 

majd közgazdaság, nyílttér, sport, irodalmi-művészeti-színházi rovat, folytatásos regény, és az 

utolsó oldalt teljesen a reklámok és hirdetések foglalták el. A következő években növelte a 

terjedelmét, 1929-ben a karácsonyi szám már 64 oldal. 1930-ban egy időre elkobozták a lapot, 

de  utána  ismét  megerősödött,  és  utána  már  12  oldalon  jelent  meg.  1934-től  átalakul 

négyhasábos  tördelésre,  sokkal  kevesebb  a  hirdetés,  mint  korábban,  nyilván  a  nehezebb 

körülmények itt is éreztették hatásukat. 1937-től Független politikai napilap alcímmel indul, 

és így is marad 1940-es megszüntetéséig. 1938-ban és 1940-ben nagyon sok benne az „Utolsó 

percben érkezett” jelentés az utolsó előtti oldalon.

A Keleti Újság megjelenési helyszíne Kolozsvár, ahol az írni-olvasni tudás 88, 9 %-os, és 

a magyar lakosság számát illetően csak Nagyvárad előzi meg. 1918. december 24-én indult, 

és benne „a városi polgárság a maga progresszív eszméinek az orgánumát látta” (FLEISZ 2005: 

172). Nagyon gyorsan felfutott, országos napilappá nőtte ki magát, és Kassára és Debrecenbe 
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is szállítottak belőle néhány ezer példányt naponta. A Keleti Újság is vállalja már 1919-ben, 

hogy csakis a közérdeket  fogja szolgálni.  Első éveiben polgári  radikális  jellegű volt  a lap 

politikai irányvonala. Szerkesztése hagyományos, 1920-ban hat oldallal indul, a vezércikket 

követi  a  tárca,  majd  a  külföldi  és  helyi  cikkek.  A sport,  közgazdaság,  zene  és  művészet 

rovatokat itt is a hirdetések zárják. Már 1920-ban meglátszik rajta a cenzúra hatása a „tükrök” 

vagy „ablakok” formájában, előfordult, hogy az egész vezércikk helye üres maradt. 1925-ben 

már hétköznap nyolc, vasárnap tizenkét oldalon jelenik meg. 1927-ben az Országos Magyar 

Párt  hivatalos lapja, az addig ellenzéki  lapból magyar  párti  konzervatív  lesz (FLEISZ 2005: 

175), és nagyon sokat foglalkozik kulturális kérdésekkel. A 30-as években is folytatja addigi 

irányát, bár nagyon sokszor megcsonkítják, és az évtized második felétől a helységneveket 

túlnyomórészt  románul  jelölik,  nemcsak  a  hirdetésekben,  hanem  a  tudósítások,  hírek 

szövegében is, és gyakoriak lesznek a fényképek. Az időszak egészében alkalmas a kolozsvári 

újságírás jellemzőinek bemutatására.

Az Aradi Hírlap a többi aradi újságokhoz hasonlóan inkább helyi jellegű lap volt a Keleti  

Újsághoz és a  Brassói Lapokhoz képest, de egyike volt a jelentős aradi napilapoknak, mely 

törésekkel ugyan, de túlélte ezt a nehéz korszakot, és kétszer is névváltoztatáson esett át. Már 

1920-ban itt is megfigyelhetők a cenzúra tükrei. A hangsúly a hírszolgáltatásra tevődött, de 

foglalkozott oktatási és művészeti kérdésekkel is. 1923. augusztus 31-étől már Erdélyi Hírlap 

néven jelent meg, és abban az évben 64 oldalas, tartalmas karácsonyi számot adott ki. A 30-as 

években egyre többet foglalkozik a kisebbségi problémákkal. 1936. június 21-étől Hírlap lett 

a neve. Ez a belügyminiszter rendelete alapján Arad város prefektúrájának felhívására történt, 

amelyben az állt, hogy vagy megfelelő román címre keresztelik át a lapot, vagy más címet 

kell neki adni, ezért, hogy megjelenhessen az újság, elhagyták a címéből az Erdélyi szót. A 

lap jól képviselte a Bánság és Arad város újságírását. Arad mindvégig fontos sajtóközpont 

volt, az írni-olvasni tudás 86,7  % volt. Az Aradi Hírlap inkább helyi jellegű volt, főleg az 

időszak kezdetén kevés cikk és tudósítás, illetve hirdetés jelent meg benne más településekre 

vonatkozóan, ez majd az anyag elemzése során is látható lesz.

Az anyag egyik érdekességét az adja, hogy – bár színvonalas magyar nyelvű lapokról volt 

szó  –,  az  egyes  újságokban  elég  gyakran  feltűnnek  román  nyelvi  elemek,  elsősorban  a 

tulajdon-,  ezen  belül  a  helységnevekben,  de  megtalálhatóak  gyakran  szövegrészletekben, 

átfedve  olykor  egész cikket,  hasábot  vagy oldalt.  Ez utóbbi  jelenség,  azaz a teljes  román 

szöveg elsősorban a hirdetményekre,  hivatalos  közleményekre,  rendeletekre,  illetve olykor 

reklámszövegekre  jellemző.  Az  említett  felvidéki  tanulmányok  az  írott  nyelvi  kódváltás 

kontextusában vizsgálják az újságokban megjelenő idegen nyelvi elemeket. A földrajzi nevek 
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román vagy szlovák nevének kódváltásként  való értékelhetősége  kérdéses,  legalábbis  nem 

tekinthető klasszikus értelemben vett kódváltásnak (SÓFALVI 2007: 288, illetve jelen dolgozat 

későbbi  fejezete).  Az  egyértelműség  kedvéért  itt  a  román  nyelvi  elemek  megnevezésnél 

maradunk. Ez a dolgozat a tulajdonnév-, ezen belül a helynévhasználat  és helynévváltozás 

társadalmi  tényezőit  próbálja  feltárni  egy  sajátos  történelmi  helyzetben,  megváltozott 

nyelvpolitikai viszonyok között.

A  gyűjtött  anyag  legjelentősebb  részét  a  tulajdonnevek,  elsősorban  a  földrajzi  nevek 

(helység-  és  utcanevek)  adták,  ezt  követik  a  társaságok,  vállalatok  nevei,  intézmények, 

hivatalok  neve,  foglalkozásnevek,  más  közszavak,  felhívások,  hirdetményekben, 

közleményekben  előforduló  román  szövegrészletek,  illetve  teljes  hirdetmény-  és 

felhívásszövegek románul.  Eredetileg a jelenséget a Trianon és a 89-es rendszerváltás közti 

időszakra terveztem. A korszak kiválasztását az 1945 után megjelenő lapoknak az áttekintése 

előzte  meg,  melynek  során  bebizonyosodott,  hogy a  vizsgált  jelenségek  elsősorban  a  két 

világháború közti időszakra jellemzőek. Bizonyos újságokban 1945 után is, még 1947–48-as 

lapszámokban is lehet találni román elemeket, de ez nem jellemző. Az idegen nyelvi elemek 

gazdagsága  és  összetettsége  alapján  döntöttem a  két  világháború  közti  időszak  elemeinek 

vizsgálata mellett. A téma szűkítése terjedelmi okok miatt is szükséges volt, hiszen egy kisebb 

korszak jelenségeiről,  főleg  hogyha annyi  összetevője  van,  mélyrehatóbb vizsgálatot  lehet 

végezni, mint egy hetven évet felölelő korszakról, bár az utóbbi talán átfogóbb képet nyújt, és 

jobban  érzékelteti  a  folyamatokat.  A  második  világháborút  követő  időszak  hasonló 

jelenségeinek  a  feltárása  további  kutatási  feladat.  Ebben  a  dolgozatban  az  előzmények, 

nevezhetnénk úgy is,  hogy a „kezdetek” bemutatásával  remélhetőleg  hozzájárulok az írott 

nyelvi  kontaktusjelenségek nyelvtudományi  és társadalomtudományi  szempontból  egyaránt 

hasznos eredményeket ígérő vizsgálatához.

Az írott nyelvi kontaktusjelenségek vizsgálatának szükségességéről és nehézségeiről

Amint  a  bevezetőben  is  jeleztem,  az  írott  nyelvi  kontaktusjelenségek  feltárása 

elengedhetetlen az egy időben egymás mellett  élő és folyamatosan érintkező nemzetiségek 

nyelvi  életének,  a  nyelvi  kölcsönhatásoknak  a  vizsgálatában.  Az  írott  nyelv  kutatásának 

másodlagossága az élő nyelvhez képest több okra visszavezethető. A pszicholingvisztikában a 

a hangzó beszédet tartják elsődlegesnek, beszédelsajátításról, beszédképességekről beszélnek. 

LENGYEL ZSOLT szerint „A nyelv nem szűkíthető az első nyelv hangzó formájára; a gyermek 

már kezdettől fogva képes elsajátítani az emberi nyelv valamennyi formáját: a hangzót, az 

26



írottat és a jeleltet” (LENGYEL 2004: 94). Elsősorban ezért szükséges az írott nyelvi jelenségek 

bevonása  is  a  nyelvészeti  kutatásokba,  és  ez  érvényes  a  nyelvek  közti  kölcsönhatások, 

kontaktusjelenségek vizsgálatában is.

A nyelv és a társadalom közti összefüggésekkel foglalkozó munkák elsősorban élőnyelvi 

kutatásokra  támaszkodnak,  hiszen  a  folyamatosan  változó  társadalom  és  az  ezzel 

párhuzamosan változó nyelvhasználat vizsgálata a hangzó nyelvben ragadható meg leginkább. 

A kölcsönszavak, tájszók, egyik regiszterből vagy nyelvváltozatból a másikba átkerült elemek 

használata,  tájnyelvi  hangtani  sajátosságok  terjedése  vagy  kiszorulása  az  élő,  hangzó 

nyelvben, a beszédben tükröződik. De a felsorolt, elsősorban hangzó nyelvben tetten érhető, 

nyelvváltozati  és  nyelvi  érintkezésnek köszönhető változásokat  nem hagyhatjuk  figyelmen 

kívül az írott nyelv vonatkozásában sem, amennyiben az írott nyelvben fellelhetőek ezek a 

jelenségek. Márpedig fellelhetőek, csak „szabályozottabb” formában, mint a beszélt nyelvben. 

Elég,  ha  csak  az  irodalmi  szövegekben  előforduló  tájszavakra,  idegen  szavakra  vagy 

szövegrészekre  gondolunk.  A  sajtónyelvi  változatokban  még  fokozottabb  a  nyelvi 

kontaktusjelenségek fontossága, mivel az anyanyelvünkön írt újságok szövegét magunkénak 

érezzük, természetesnek tartjuk, és az általános véleményformáló hatása mellett közvetlenül 

nyelvi értékítéletünket is befolyásolhatja bármilyen irányban. A mindenkori írott nyelv, ezek 

közül  kiemelkedően a sajtónyelv mint  a  nyelvnek kodifikált  és  igényesen  megszerkesztett 

változata  mintául  szolgál  a  közösségek nyelvhasználatában.  „… ez a  nyelvi  és  stílusréteg 

tükre és formálója nyelvhasználatunknak, sőt nyelvi viselkedésünknek. Ott mozog mögötte a 

teljes mai élet: megjeleníti szinte a teljes mai nyelvhasználatot; jelzi az új nyelvi eszközök és 

kifejezésmódok  feltűnését,  elterjedését  vagy kiszorulását  és  így  tovább”  (SZATHMÁRI 1993: 

267). Ez a hatás azonban kétélű „fegyver”. Egyrészt mint az egyik legválasztékosabb nyelvi 

forma követendő nyelvi mintát biztosít, hisz az írott nyelvet tekinti a nyelvközösség norma 

jellegűnek (ÉRSOK 2006: 166), másrészt  pont emiatt az idegen elemek észrevétlenül válnak 

részévé nyelvhasználatunknak. Ezek számbavétele két okból is fontos. Egyrészt azért, mert az 

újszerűségek,  idegen  elemek  stb.  megjelenése  a  kodifikált,  írott  nyelvváltozatban 

létjogosultságot  ad  szinte  bármilyen,  a  normatívtól  eltérő  nyelvhasználati  elemeknek  (ezt 

napjaink újságírásában fokozottan tapasztaljuk). Az új elemek általában úgy kerülnek be egy 

nyelvbe  vagy nyelvváltozatba,  hogy először  mondják,  majd  írják  ezeket,  és  ha  írásban is 

megjelennek, akkor egyre jobban elterjednek a szóbeli használatban is. A beszélők gyakran 

tévesen  ítélik  meg  az  írott  vagy  más  média  által  közvetített  nyelvi  minta  igényességét, 

presztízsét,  követendőnek  és  alkalmazandónak  tartják.  A  másik,  gyakorlatibb  ok  a 

vizualitással  függ össze (erről külön fejezetben lesz szó),  a kognitív nyelvészeti  kutatások 
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(BENŐ 2003)  szerint  ugyanis  gyorsabban  rögzülnek  nyelvi  tudatunkban  és  nyelvhasz-

nálatunkban az olyan idegen nyelvi elemek, amelyeket gyakran látunk leírva. Ez egyébként a 

nyelvelsajátítás  esetében  is  észrevehető,  a  gyerek  az  írás-olvasás  első  leckéit  az  utcán, 

plakátokon, bolti feliratokon, termékfeliratokon kapja meg (LENGYEL 2004: 102).

Az írott nyelvi kontaktusjelenségek gyűjtésében eleve más módszereket kell alkalmazni, 

mint  a  beszélt  nyelviekben,  hisz  itt  nem  lehet  interjút  készíteni,  kérdőívet  kitöltetni  a 

nyelvközösség  adatközlőivel,  itt  csak  a  megfigyelésre,  különböző  szövegek  meglévő 

anyagára, az ezekben előforduló idegen elemek kigyűjtésére lehet támaszkodni. Mivel nem 

egy  interjúban  előkészített  kérdésekre  keressük  több  adatközlőtől  a  választ,  az  újságok 

tartalma és szövege más és más, illetve más és más helyzetekben alkalmazzák ugyanannak a 

fogalomnak  a  különböző  nyelvi  változatait,  hisz  ugyanannak  az  újságnak  két  száma  is 

különböző  a  nyelvi  adatok  szempontjából,  bár  saját  arculata  van  szerkesztési,  nyelvi  és 

ideológiai szempontból is. 

További  nehézséget  jelent  az  írott  nyelvi  közlés  vizsgálatában,  hogy  itt  nem  lehet 

megfigyelni  a  hagyományos  kommunikációs  modell  minden  résztvevőjét  (adó,  csatorna, 

vevő), tulajdonképpen csak a csatornát és az adót, de még az utóbbit sem kielégítően, hiszen a 

megjelenő  újságszöveg  mögött  több  szereplő  (újságíró,  szerkesztő,  cenzor  stb.)  áll.  A 

médiában  elhangzó  vagy  leírt  szövegek  a  „klasszikus  esetei  annak,  hogy  egy  nyelvi 

produktum több embertől származik” (CSIZMÁR 2005: 23). A cenzúra sújtotta időszakok (mint 

például  a  kisebbségi  területeken a  két  világháború  között)  sajtószövegeiben  a  szerző és a 

szerkesztő mögött a cenzor is aktívan részt vesz a végül megjelenő szöveg létrehozásában.

Az írott  nyelv,  esetünkben a sajtónyelv által  közvetített  kommunikációban az újságíró, 

szerkesztő az adó, és ugyanakkor a csatorna is. Viszont nem ismerjük a vevőt, csak azt tudjuk, 

hogy egy adott közösséghez szól az újság, ennek a közösségnek a keretei szűkíthetők vagy 

szélesíthetők nyelvi és rétegzettségi szempontból, ami egy adott nyelven megjelenő közéleti 

sajtót  és  ezen  belül  a  kisebb  közösségekhez  szóló  (napi,  tudományos,  egyházi,  szakmai, 

bulvár  stb.)  sajtót  jelenti.  Ezen  kívül  különböző  nyelveken  megjelenő  sajtótermékeket  is 

olvasnak ugyanazon közösség tagjai (pl. nemzetközi szakirodalomban megjelenő nyelvészeti 

tanulmányokat),  mely közösség viszont sokkal változékonyabb, illetve sokkal különbözőbb 

nyelvi hátterű olvasót mondhat magáénak.

Az írott  kommunikáció  kutatásánál  nem hagyhatjuk  figyelmen kívül  azt  sem,  hogy az 

újságok  hasábjain  megjelenő  nyelv/nyelvváltozat  nem tükrözi  az  újságot  olvasó  közösség 

tényleges nyelvhasználatát. Csupán a közösség nyelvi ismereteire következtethetünk belőle, 

ez elsősorban az írott nyelv mint sajátos, formális kodifikált, norma jellegű nyelvváltozat és 
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az élő nyelvhasználat közti különbségből fakad (a szóbeli és írásbeli kommunikáció alapvető 

sajátosságaira  lásd  CSIZMÁR tanulmányát).  Ahogyan a mai,  teljesen magyar  nyelvű újságok 

szövege  sem  azonos  annak  a  közösségnek  a  nyelvhasználatával,  amelyhez  szól,  úgy  a 

sajtóban megjelenő idegen nyelvi elemek sem teljesen azt az állapotot tükrözik, ahogyan az 

adott közösség a maga korában használta ezeket a fogalmakat (elég, ha a román helynevekre 

gondolunk).  Ezek  az  idegen  nyelvi  elemek  az  erdélyi  magyar  nyelvközösség  számára  az 

uralkodó  politikai  hatalom  által  elvárt  és  megtanulandó  ismeretek  körébe  tartoztak.  De 

aktuálisabb példákat is találunk erre a jelenségre, ha a régóta dúló szlovákiai névháborút és 

táblaháborút megfigyeljük (ZALABAI 1995). Tehát itt nem a tényleges, minden funkciójában 

azonos élő nyelvhasználattal foglalkozunk, hanem a kisebbségi magyarság sajátos történelmi 

helyzetében az újságírók és hirdetők anyanyelvükhöz és a megváltozott társadalmi és nyelvi 

helyzethez való viszonyulásával.

A  magyar-román  nyelvi  érintkezés  történetével  foglalkozó  fejezetben  említettem 

BLÉDY GÉZA munkáját,  aki  a  romániai  magyar  sajtóban  megjelenő  román  nyelvi 

kontaktusjelenségekkel foglalkozott az 1942-ben években megjelent doktori értekezésében, a 

magyar-román nyelvi kölcsönhatások részjelenségeként, és példái éppen az általam is vizsgált 

Aradi Hírlap 1919 és 1930 közötti számaiból származnak.  BLÉDY a példák alapján a román 

nyelvi  jelenségeket  13  csoportra  osztja  a  szó  vagy  szókapcsolat,  szövegrészlet  eredete, 

létrejötte  szerint.  Csak néhány példát  sorolok csoportosításából:  reprodukált  román szavak 

(amelyeket eredeti formájukban beültettek a magyar szövegbe), félreértett,  rosszul fordított 

szavak,  nemzetközi  szavak,  latinizált  szavak,  „magyarizált  szavak,”  szómagyarázatok, 

paralellizmusok  stb.  Összesen  13  csoportot  állít  fel  (BLÉDY 1942:  101–157),  többnyire 

kommentár nélkül, mely csoportok közül néhányat össze is lehet vonni. BAKOS FERENC (1982: 

329) kritikája az értekezést illetően arra irányult, hogy BLÉDY már a század elején a korabeli 

magyarországi sajtóban is elterjedt nemzetközi szavakat a román hatásnak tulajdonította. 

Bár BLÉDY munkáját természetesen figyelembe vettem, nem az ő említett csoportosítását 

használom.  Kutatásomban  elsősorban  a  román  és  német  nyelvi  elemeket  tartalmuk  és 

megjelenítésük  szerint  próbáltam elkülöníteni.  Ennek  lényege,  hogy  mi  mikor  és  hogyan 

jelenik meg román nyelvi formájában, illetve hogy ezeket az elemeket hogyan próbálják az 

olvasó számára érthetővé tenni fordítással, zárójelezéssel, értelmezéssel stb. 

Mielőtt  a román nyelvi  jelenségeket  bemutatnám,  fontosnak tartom röviden kifejteni  a 

korszak magyar napisajtójában a román hely- és intézménynevek jelentőségét.

A  tulajdonnevek  szociolingvisztikai  vizsgálatának fontosságát  névtani  és 

szociolingvisztikai munkák egyaránt hangsúlyozzák. HAJDÚ MIHÁLY összefoglaló munkájában 
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(2003:  40)  megállapítja:  „A névtan  olyannyira  összefonódott  megindulásától  kezdődően a 

szociolingvisztikával (és a szociológiával), hogy elképzelhetetlen bármilyen jellegű jelenkori 

(de  akár  történeti)  vizsgálat  is  a  külön-külön  kidolgozott,  de  egymáshoz  nagyon  nagy 

mértékben  hasonlító  módszerek  vizsgálata  nélkül.”  KISS JENŐ (2002:  278)  szerint  a 

tulajdonnevek kialakulása, változása és a társadalmi tényezők közti összefüggések feltárása is 

a nyelvtudományi kutatások feladatai közé tartozik. A Trianon utáni felvidéki tulajdonnév-

használattal  (személy-  és  helynevekkel)  foglalkozik  VÖRÖS FERENC (2005:  197–213) 

tanulmánya,  az  anyakönyvi  források  felhasználásával.  Ezen  kívül  a  magyar  sajtóban 

előforduló  földrajzi  nevek  idegen  nyelvű  használatával  az  írott  nyelvi  kódváltás 

kontextusában végeztek kutatásokat (LANSTYÁK 2000, LINTNER 2004, KULCSÁR 2004). Vitatható, 

hogy a földrajzi nevek román nyelvű használata kódváltásos jelenség-e. LANSTYÁK (2000: 172) 

az írott  nyelvi  kódváltás  jelenségei  között  tartja  számon a földrajzi  nevek szlovák nyelvű 

változatát az újságokban, és LINTNER ANITA is a kódváltás egyik sajátos eseteként elemzi a két 

világháború közti időszak szlovákiai magyar lapjaiban megjelenő szlovák helyneveket. Mivel 

a  tulajdonnevek  megítélése  más  jellegű,  mint  a  közszavaké,  és  az  írott  nyelvi  kódváltás 

sajátosságai is eltérnek a beszélt nyelvitől, elsősorban a ténylegesen megjelenő helyneveket 

kell  vizsgálni,  adott  esetben  a  magyar  vagy idegen (román,  szlovák stb.)  változatai  közti 

választás indítékait kell feltárni, ezek után lehet megállapítani, hogy kódváltásról van-e szó. 

Annak,  hogy  az  erdélyi  magyar  sajtóban  megjelenő  román  és  német  helynevekről  és 

intézménynevekről  szóltam  elsősorban,  több  oka  van.  Elsősorban  az,  hogy  a 

szociolingvisztika  ezen a  ponton találkozik a névtudománnyal,  és  szükségszerűen fel  kell, 

hogy használja egymás kutatási módszereit és eredményeit. Másrészt, amint a vizsgálat során 

látni  fogjuk,  főleg  ezekben  a  nyelvi  elemekben  nyilvánul  meg  az  a  nyelvpolitikai 

erőszakosság,  amely  elvezetett  a  történelmi  nevek  megszüntetéséhez  és  a  román 

kölcsönszavak  folyamatos  beáramlásához,  és  végül  ahhoz  a  helyzethez,  mely  mára  oly 

szükségessé és „divatossá” tette a kétnyelvűségi kutatások kiterjesztését a Kárpát-medencei 

magyarságra.  Ennek a  folyamatnak  az eredménye,  hogy ma már  a  helynevek területén  is 

tanulmányok születnek a „határtalanítás”-ról (SZABÓMIHÁLY 2008, ZAICZ 2001).

A  magyar  újságokban  1918  után  megjelenő  román  intézménynevek  és  helynevek 

(helységnevek  és  közterületnevek)  tudatos  asszimilációs  politika  nyelvhasználati 

következményei.  Ez  a  kérdés  különösen  összetett  a  szülőföldjükön  kisebbségben  élő 

magyarok  esetében,  a  fennebb  jelzett  korántsem  egyértelműen  „ideális”  többnyelvűségi 

helyzetben. A Kárpát-medencében ugyanis „a településeknek rendszerint annyiféle neve van, 

ahányféle népesség lakta a szóban forgó települést az elmúlt századokban, illetőleg amennyi 
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megőrződött  az adott nyelveket beszélő népek emlékezetében” (ZAICZ 2001: 155). Magától 

értetődő lenne,  hogy azoknak a  településeknek a  nevét,  amelyeket  több nemzetiség  lakja, 

mindegyik  a  saját  nyelvén,  saját  nevén  nevezze.  Ismeretes  azonban,  hogy  a  Kárpát-

medencében ez a gyakorlat nem mindig érvényesült maradéktalanul. Még Magyarországon 

sem mindig használták a határon túli magyar település történelmi magyar nevét, elég, ha az 

50-es évek utáni  Bratislava és  Eisenstadt magyarországi névhasználatára (ZAICZ 2001: 156), 

illetve az országhatárok felé közelítve az utakon az Oradea, Kosice stb. kiírásokra gondolunk.

KISS LAJOS (1992) tanulmányának címadó kérdésére:  Cuius regio, eius nomen? A választ 

leginkább „a hatalom névrajza – a névrajz hatalma” fogalompár elemeinek egymáshoz való 

viszonyában (BARTOS-ELEKES 2008, ORMELING 2003) találhatjuk meg. Eszerint „…egy területet 

a birtokos akkor érzi teljesen magáénak, ha meg is tudja nevezni – tehát az a legbiztosabb, ha 

a  birtokában  levő  terület  neveit  maga  rendszabályozza:  hozza  létre,  alakítja,  válogatja, 

használja  önképe  szerint  –  hiszen  a  hatalom által  kreált  szimbólumok  így  a  tér  részeivé 

válnak” (BARTOS-ELEKES 2008).

A továbbiakban a megfigyelt román nyelvi jelenségeket, szövegben való megjelenésüket 

példákkal fogom bemutatni. A leggyakoribbakat három csoportra lehet osztani: 1. a hivatali 

fogalomkör  román  szókapcsolatai,  szövegrészei,  intézménynevek;  2.  helynevek 

(helységnevek  és  közterületnevek)  kérdése;  3.  reklámszövegek,  foglalkozásnevek, 

terméknevek románul és németül. 

Román nyelvi elemek

Hivatali fogalomkör

A  hivatali  szférához  köthető  román  elemek  vizsgálata  azért  fontos,  mert   ezeknek  a 

szavaknak az újságokban való román nyelvű megjelenése első fontos állomása volt a román 

eredetű  kölcsönszavak  átvételének,  és  a  mára  bizonyos  régiók  közösségeinek 

szóhasználatában megmutatkozó román eredetű hivatali kölcsönszóknak a gyökerét a vizsgált 

lapok írott szövegében találjuk.

E  hivatali  fogalmak  köre  elég  tág:  elsősorban  hivatali  foglalkozásnevek,  hivatali 

közlemények, rendeletek, felhívások, a felhívások közzétevői, intézménynevek. A fejezetben 

azokat a nyelvhasználati helyzeteket, eseteket mutatjuk be, amelyekben a román megnevezést 

választották a magyar helyett a napilapok hivatalos közleményeinek magyar alapszövegében. 

A román nyelvi elemek vizsgálatában azért is van fontos szerepe a hivatali fogalomkörnek, 
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mert elterjedtségüket tekintve elég jelentősek, hiszen egy nagyon fontos, a közösség egészét 

érintő  nyelvhasználati  helyzet  (hivatali  ügyintézés)  alakulását  befolyásolták,  és  regionális 

szinten részeivé is váltak egyes romániai magyar nyelvváltozatoknak.

A román nyelvű hivatali fogalmaknak az írott sajtóban való megjelenése fontos pillére volt 

a magyar-román nyelvi érintkezés folyamatának. Regionális szinten, főleg a vegyes lakosságú 

területeken  minden  bizonnyal  használták  ezeknek  egy  részét,  elsősorban  a  hatósági 

személyek, hivatalos okmányok megnevezésében. Mégis, a hivatalos sajtóban írott, „látható, 

olvasható”  formában,  a  hivatalokban  kifüggesztett  feliratként  való  megjelenésük  egyfajta 

legalitást, presztízst adott ezeknek az elemeknek a használatában, még ha a presztízst nem a 

klasszikus jelentésében értelmezzük is. Emiatt a sajátos „presztízs”-helyzet miatt célszerű volt 

a román fogalmaknak megtanulása és alkalmazása, mert egyes nyelvhasználati helyzetekben 

(elég, ha a hivatali nyelvhasználatra gondolunk) nem boldogultak enélkül. Az írott, látható, 

olvasható nyelvi forma (hiszen „a szó elszáll, az írás megmarad”) fogalmát itt nem véletlenül 

kapcsoljuk  össze  a  nyelvi  kontaktusjelenségekkel.  A  vizualitás  a  szókölcsönzés  fontos 

tényezőjeként  elsősorban  az  írott  nyelvi  kommunikáció  kontextusában  vizsgálható.  Ha 

történeti szociolingvisztikai kutatást végzünk, akkor ez a jelenség az írott nyelvi forrásokban, 

esetünkben az újságok szövegében ragadható meg. Természetesen ezek az elemek, ha már 

beépülnek az átvevő nyelvbe, kölcsönszóként inkább a beszélt nyelvi kommunikáció részévé 

válnak. Jogosan feltételezzük, hogy írásban, amely tudatosabb és időigényesebb, többszörösen 

is ellenőrizhető nyelvi tevékenység, korlátozottabban használják az idegen nyelvű elemeket, 

vagy legalábbis nem magyar nyelvű szövegekben. A vizsgált időszakban is nagyon erős (sőt, 

elsődleges)  volt  a vizualitás  szerepe az információszerzésben,  a tájékozódásban, hiszen az 

írott  nyelv  fontos  színtere,  az  újság  volt  a  tömegkommunikáció  elsődleges  eszköze.  BENŐ 

ATTILA a román-magyar szókölcsönzés egyik fontos forrásaként az idegen (esetünkben román) 

nyelvű  feliratokat,  hivatali  nyomtatványokat,  okmányokat,  a  csomagolt  termékeken 

feltüntetett feliratokat jelöli meg (2003: 54–55). A MÁRTON GYULA–PÉNTEK JÁNOS–VÖŐ ISTVÁN 

által  szerkesztett  kötet  (1977)  kölcsönszavainak  és  saját  gyűjtései  alapján  kiegészített 

kölcsönszóréteg elemzése során megállapítja, hogy azok a szavak, szókapcsolatok (még ha 

idegen  nyelvűek  is),  melyeket  gyakran  látunk  leírva,  könnyen  részeivé  válnak 

nyelvhasználatunknak.  Az idegen  nyelvi  elem megjelenése  ebben  az  esetben  nem nyelvi, 

hanem nyelven kívüli  okokkal magyarázható.  Nem valamiféle nyelvi hiányt  pótol (mintha 

nem lenne a beszélő anyanyelvében adott fogalomra megfelelő nyelvi kifejezés), hanem, ha 

bizonyos helyzetekben gyakrabban látja leírva az adott szót vagy szószerkezetet (és esetleg 

emellett  még  hallja  is),  akkor  beszédében  az  adott  fogalom  idegen  nyelvi  megnevezése 
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dominánssá  válhat  az  anyanyelvihez  képest.  Tehát  itt  nem  bizonyos  szavaknak  a  másik 

nyelvből  átvett  fogalommal  való  helyettesítése  történik  valamilyen  nyelvi  hiány  vagy 

fogyatékosság  okán,  egyszerűen  voltak  hivatali  fogalmak,  amelyeket  feliratokon,  hivatali 

nyomtatványokon  románul  jelöltek,  a  hivatali  intézmények,  a  hivatali  személyek 

megnevezései pedig általában kiemelt helyen jelentek meg. 

BENŐ ATTILA megállapításait  és  példáit  –  aki  elsősorban  a  hivatali  okmányokat  és  a 

feliratokat  jelöli  meg  a  vizuális  alapon  történő  szókölcsönzés  forrásaiként  –  a  sajtóban 

megfigyelt  jelenségekkel  egészíteném  ki.  Ez  azt  jelenti,  hogy  az  I.  világháború  után  a 

megváltozott  politikai  helyzetben  és  viszonyok  között  az  írott  sajtóban  gyakran  románul 

megjelenő hivatalnevek és nyomtatványok, bizonyos hivatali tisztségek román megnevezései 

is a vizuális érzékelés alapján való rögzülést és megszokást segítették elő. A 20. században 

összegyűjtött  és  rögzített  román  kölcsönszóanyag  egy  része  megtalálható  az  1920  utáni 

magyar sajtóanyagban, akkor még románul magyar szövegben. Például a prefekt, primarija,  

notár, delegát stb. kölcsönszavak a 20–30-as években még román helyesírással jelentek meg 

az  erdélyi  magyar  újságokban:  prefect (m.  „prefektus”),  primăria  (m.  „polgármesteri 

hivatal”), notar (m. „jegyző”), delegat (m. „képviselő, küldött, megbízott”) stb. A Trianont 

követő  időszak  magyar  napilapjaiban  megjelenő  hivatalos  közlemények  szövegei,  melyek 

számos román elemet tartalmaztak, a román-magyar „legitim” szókölcsönzés első állomásai 

voltak. Természetesen ez valamilyen szinten a tudat „tudatos” befolyásolása is volt az akkori 

politikai  vezetés  részéről.  Elég,  ha  megfigyeljük,  hogy  voltak  időszakok,  mikor  például 

helységneveknek vagy intézményneveknek az újságokban való írását szabályozták. Ilyenkor 

nem volt szabad magyarul írni a helységneveket, és megadóztatták a románhoz képest „idegen 

nyelvű” szöveget is tartalmazó cégtáblákat is. A vizuális tényezők hatására történő szóátvételt 

az is alátámasztja, hogy egyes kölcsönszavak, amelyek az 1920 utáni időkben még nem voltak 

a magyar nyelv részei, mára egyes nyelvváltozatokban szinte fel sem tűnnek (primár, dekrét,  

decsízió stb.).  Akkor  viszont,  gyakran  ugyanabban  az  időben  románul  és  magyarul  is 

megjelentek a lapokban, és ha áttekintjük az 1920 előtti lapokat, azt látjuk, hogy az akkori 

újságokban természetszerűen magyarul szerepeltek. Ezeket az elemeket, amelyek megjelentek 

a magyar újságok lapjain, törekedtem csoportosítani, illetve feltárni előfordulásuk okát vagy 

célját. 

A kölcsönszavak és alkalmi átvételek elhatárolásának egyik fontos tényezője az idegen 

szó jelzett/jelzetlen volta, ugyanis ez határozhatja meg, hogy adott szóelem adott korban csak 

alkalmi átvétel,  vagy a bázisnyelvben már meghonosodott,  befogadott kölcsönszó. Az írott 

nyelvben a nyelvi  kód megváltozásának jelzése nem történhetik  hangmagasság,  hanglejtés 
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vagy  arckifejezés-változással,  hanem  betűméret-  vagy  betűtípus-változással,  zárójellel, 

kiemeléssel jelzik azt,  hogy valami megváltozott,  illetve azzal is, hogyha az idegen nyelvi 

elemet eredeti helyesírásában hagyják, nem adaptálják azt a bázisnyelv helyesírásához. Mivel 

ebben  a  korszakban  az  újságokban  megjelenő  román  hivatali  szavaknak  többsége  román 

nyelvi elem (mint ilyen, jelzett), tulajdonképpen szinte minden esetben alkalmi átvételekkel 

van  dolgunk  (amelyek  egy  része  később,  a  20.  század  folyamán  válik  meghonosult 

kölcsönszóvá). Nyilvánvaló ugyanakkor, hogy ugyanazoknak az idegen elemeknek a gyakran 

történő „alkalmi” átvétele vezet a szókölcsönzéshez. Ez akkor is igaz, hogyha helyenként már 

az 1920-as évek újságjaiban is előfordul bizonyos román elemeknek magyar helyesírása is, 

ilyenek például a primár, prefekt, sziguranca stb. Ebben az időszakban még nem nagyon lehet 

kölcsönszavakról  beszélni,  legalábbis  nem  olyan  szinten  meghonosult  kölcsönszavakról, 

amelyek már a tudatosan megtervezett,  írott  nyelvi  változatban is megjelentek.  A vizsgált 

korszakban kölcsönszavak csak regionális szinten éltek, főleg bizonyos nyelvjárási régiókban, 

például vegyes lakosságú településeken élők nyelvhasználatában. 

Fontos leszögeznünk azt is, hogy a hivatali fogalomkörön nem szakszókincset értünk, itt 

nem csupán a hivatali szférában dolgozók egymás közti nyelvhasználatáról, hanem a romániai 

magyar  közösség  egészét  érintő  nyelvhasználati  elemekről  van  szó.  Mivel  ezek  a 

megnevezések  írásban nagyon gyakran  románul  jelentek meg a lapokban, a beszélők arra 

voltak kényszerítve, hogy bizonyos nyelvhasználati helyzetekben (pl. a hivatali ügyintézés) 

kötelezően  a  román  nyelvet  használják.  A  hivatali  közlemények  leggyakrabban  az  egész 

közösséget szólították meg, ritkábban bizonyos köröket (pl. ügyvédeket, különböző bizottsági 

tagokat,  birtokosokat,  állattartókat  stb.).  Továbbá  arra  is  kell  figyelni,  hogy  milyen 

rovatokban jelennek meg inkább ezek a szavak (közigazgatás, kereskedelem stb.). A hivatali 

fogalomkörön belül  igyekszem először  a  hivatali  köznevekre  összpontosítani,  eltekintve  a 

tulajdonnevektől,  teljes  intézménynevektől  (ez  utóbbiak  sokkal  kiterjedtebb  elemzést 

igényelnek szintén a fejezethez tartozó második részben). Sok esetben ugyanis nehéz ezek 

elkülönítése, mert bizonyos hivatalok megnevezései tulajdonnévként jelennek meg a hivatalos 

közlemények fejlécén vagy akár a közlemény szövegében is (pl. Prefectura Judeţului Braşov 

– m. „Brassó Megye Prefektúrája”), a közlemény végén olykor már inkább közszóként (pl. 

prefectura).

A hivatalos  szövegekben előforduló román szavakat négy csoportra osztottam: hivatali 

tisztségek,  pozíciók  megnevezése,  államigazgatási  hivatalok/intézmények  megnevezése, 

hivatalos  közlemények  címének/típusának  megnevezése,  illetve  a  hivatalos  okmányok 

megnevezése. 
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Az újságokban nagyon sok a helyesírási hiba, ezt leggyakrabban az ékezetek hiánya adja. 

Idézeteimben  az  eredeti  szöveget  közlöm,  a  helyesírási  hibákkal  együtt.  A  román  nyelvi 

elemeket  dőlt  betűs  résszel  emeltem ki,  ha az újságban is  volt  valamiféle  megjelölés  (pl. 

idézőjel), azt külön jelzem. Ha az újságban a román fogalom nevét jelölték magyarul is, azt 

szöveghűen közlöm, a saját fordításokat zárójelben (m. „…”) formában jelzem.

 Hivatali tisztségek, pozíciók megnevezése

A hivatalos közlemények szövegében az esetek többségében helyet kapott a közleményt 

kibocsátó hivatal  vezetőjének vagy valamely alkalmazottjának megnevezése (polgármester, 

jegyző,  titkár  stb.),  gyakran  a  hivatal  helyett  az  ő  titulusa  (akár  tulajdonneve  nélkül  is) 

szerepelt a közlemény végén. Ezt nyomon követhetjük a következő szemelvényekben:

1. „Cluj város vám és jövedéki hivatala. Hirdetmény. 

A városi Tanács a városi könyvkötői munkálatok elvállalására 1921 január hó elsejével 

pályázatot  hirdet.  Akik  ezen  munkálatok  elvégzését  elvállalni  óhajtják,  zárt  és  részletes 

ajánlatokat 1920 december hó 15-ig a városi iparügyi  osztályhoz (Városháza, 34. sz. ajtó) 

nyújtsák be.

Cluj, la 22 Novemvrie 1920. Popp, primar.”

(Keleti Újság 1920. nov. 30. 5)

2. „Primaria Municipiului Brasov.

Brasov, la 16 januarie 1929.

Mi,  Brassó  tövényhatóságú  város  polgármestere  […]  elrendeljük:  […]  ebeket  lánchoz 

kötve tartani, illetve az utcán szájkosárral ellátva vagy pórázon vezetni.

[…] Ezen rendelet kifüggesztetik a köztereken és utcákon.

Primar: Dr. St. Stinghe m. p. primar

Secretar general: Socaciu m. p.”

(Brassói Lapok 1929. jan. 24. 11)

3. „Hirdetmény.

A  Vărşand (gyulavarsándi  jegyzőségnél)  egy románul  beszélő,  közigazgatási,  adóügyi, 

közs. számadások összeállításában teljesen jártas, nős, józanéletű egyén mielőbbi belépéssel 

alkalmazást nyer… Ajánlatokhoz okmánymásolatok kéretnek. 
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Gruiţia Herlo Aurél notar.”

(Aradi Hírlap 1922. szept. 12. 7)

4. „Cluj város tanácsától.

Rendelet a címfeliratokról és a cégtáblákról.

[…]  és  minden  ezen  rendelettől  való  eltérést  vagy  az  esetleges  indítványt  a  városi 

tanácsnak jelezni fogják.

Dr. Dandea, ref. Aprob. Dr. Metes, prefect”

(Keleti Újság 1920. nov. 30. 5)

Leggyakrabban előforduló román hivatali foglalkozást jelölő szó az 1. és 2. idézetben is 

látható primar (m. „polgármester”, akkoriban még „bíró” jelentéssel) foglalkozásnév, illetve e 

foglalkozás mögött  álló intézmény megnevezése,  a  Primăria (m. „Polgármesteri  Hivatal”). 

Gyakori  előfordulásuk  oka,  hogy  az  újságokban  megjelenő  hivatalos  közleményeket,  a 

közösség  mindennapjait  érintő  rendeleteket  leggyakrabban  a  városháza/városi 

tanács/polgármester  tette  közzé,  ezért  ezek  vizsgálatát  nem  lehet  teljesen  elválasztani 

egymástól. A primar már 1920-ban előfordul a Keleti Újságban, de valamivel később, 1922-

től  már  a  Brassói  Lapokban  és  az  Aradi  Hírlapban  is  megtaláljuk,  ez  utóbbiban  román 

alapszövegekben is, ahol a teljes közlemény szövege románul van, ezért fel sem tűnik külön 

egyik vagy másik román szó használata. De például az Aradi Hírlapban már 1922-ben nagyon 

sok teljesen román nyelvű közlemény, hirdetmény előfordul. A Nagyvárad és a Székely Nép 

című napilapok 1925-ös évfolyamának hirdetményeiben is találtam primar megnevezést.

Másik  gyakran  előforduló  hivatali  foglalkozásnév,  főleg  közlemények,  de  néha 

apróhirdetések közreadójaként is a notar (m. „jegyző” lásd 3. szemelvény),  notar public (m. 

„közjegyző”). Az Aradi Hírlapban már 1922-ben megtalálható, a másik két újságban is 1925-

ben  már  gyakran  előfordul  magyar  megfelelőjével  felváltva,  ezen  kívül  román 

származékeleme, a  notariat (m. „jegyzői hivatal”) is megjelenik a közlemények elején vagy 

végén.

További,  románul  gyakran  megjelenő foglalkozásnevek:  secretar (m.  „titkár”) secretar 

general (m. „főtitkár,” 2. szemelvény), ez főleg a Brassói Lapok közleményeire jellemző, a 

Keleti  Újságban és  az Erdélyi  Hírlapban még  1929-ben is  inkább a  „titkár”  megnevezést 

használják.  Ez  azonban  nem  mérvadó  abból  a  szempontból,  hogy  melyik  régióban  írták 

magyarul  vagy  államnyelven  a  közleményeket  vagy  titulusokat,  mert  –  megfigyeléseim 

szerint – az adott város/megye közigazgatásától is függött, hogy a hivatalos közleményeket 
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éppen ki írta alá, volt, ahol inkább a titkár, máshol az igazgató, máshol a polgármester. A 

Brassói  Lapokban  rengeteg  közleményt  a  városi  tanács  tett  közzé,  ezek  végén  hol  a 

polgármester,  hol a tikár,  hol mindkettő  szerepel  hitelesítő  személyként.  A  primar,  notar,  

secretar mellett  nagyon  gyakori  a  prefect (4.  szemelvény),  mely  már  az  első  években 

megjelenik  főleg  az  aradi,  kolozsvári  és  váradi  lapokban  is.  Hasonlóképpen  hivatali 

foglalkozást  jelölő  megnevezések  a  şef (m.  „főnök”),  ennek birtokos  szószerkezetei  şeful  

serviciului (m. „hivatalfőnök” jelentésben), şeful poliţiei (m. „rendőrfőnök”), a preşedinte (m. 

„elnök”), illetve a director (m. „igazgató”).

Hivatalok, intézmények neve

A  hivatalos  intézmények  románul  való  megnevezése  újságtól,  közreadás  helyszínétől, 

intézményétől, a közlemény fajtájától, tartalmától függően annyira sokrétű, hogy itt csak a 

leggyakrabban előfordulókkal foglalkozunk. 

Az intézménynevek románul való jelölésének gyakoriságát is a korábban már oly sokat 

emlegetett  sajtócenzúra  váltotta  ki,  hisz  az  intézménynevek  államnyelvivé  változtatása  is 

fontos eleme volt a magyar nyelvet érintő korlátozásoknak. Bár a nemzetiségi törvény szerint 

a  magyarok  a  hatóságok  előtt  és  a  magánéletben  is  alkalmazhatták  anyanyelvüket,  ez  a 

gyakorlatban  nem  mindig  valósult  meg.  Az  első  időkben  az  erdélyi  román  hatóságok 

elfogadták a magyar nyelvű beadványokat is, ezzel párhuzamosan a 20-as évek elején több a 

magyar nyelvű rendelet és a magyar  intézménynév is az újságokban. A Brassói Lapokban 

sokáig többnyire magyarul jelennek meg az intézménynevek, és maguk a közlemények is. A 

román intézménynevek nem jelennek meg azonnal, mint a helység- és közterületnevek, hisz 

ez utóbbiaknak már 1920-ban,  helyenként  1919-ben új neveket  adtak.  A román elnevezés 

használatát  a katonai  hatóságok több helyen  azonnal  hatályba  léptették,  és a gyakorlatban 

kötelező  érvényűvé  tették  ezeket.  Ezt  a  gyakorlatot  igazolják  a  „Cluj város  tanácsa”, 

„Mercurea-Ciuc város tanácsa” - féle példák a hivatalos közlemények szövegében. Az, hogy 

ez a tudósítások vagy a hirdetmények szövegében olykor magyarul is megjelenhetett, a cenzor 

„jóakaratán” múlt.

A hivatalnevekkel szembeni látszólagos kezdeti „engedékenység” nem tartott sokáig. A 

közigazgatási  nyelvhasználatban is hamarosan fordulat  következett  be, a jegyzők hivatalos 

rendeletet  kaptak  a  kizárólagos  román  nyelvű  ügyintézésre,  és  az  anyakönyvek, 

jegyzőkönyvek  románul  való  vezetésére.  Feltételezhető,  hogy a  magyar  anyanyelvű  vagy 

magyarul is beszélő jegyzők (amíg a helyükön maradhattak) bizonyára használták,  főleg a 
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falusi  lakossággal  való ügyintézésben a  magyar  nyelvet  szóban,  de írásban csak a  román 

nyelvű beadványokat, kérvényeket bírálták el. Ez történt a bíróságokon is, még ha esetleg a 

szóbeli magyar  nyelvhasználatot engedélyezték is tolmács beiktatásával,  mely szerepet sok 

esetben  az  ügyvédek  töltötték  be.  A  tanácsokban  és  vármegyegyűléseken  nem 

érvényesülhetett a magyar nyelv használata, mert a tanácsokban a magyar lakosságot senki 

sem képviselte, az ideiglenes bizottságok („interimár bizottságok”, „comisia interimară” – ez 

gyakran meg is jelenik az újságokban) román tagokból állottak. Ez alól egy-két vármegye (pl. 

Bihar)  volt  kivétel,  ahol  néhány magyar  tagot  is  felvettek  a  bizottságba,  és  megengedték 

nekik, hogy a gyűléseken saját nyelvüket használhassák, de ez nem volt általános, és kevés 

helyen  követték  ezt  a  gyakorlatot.  A  magyarság  közigazgatási  nyelvhasználatának 

akadályozása  ellen  gyakran  tiltakoztak  még  román  és  szász  képviselők  és  újságírók  is, 

eredménytelenül. Többféle közigazgatási törvényt hoztak (1925, 1929, 1936, 1938), mely a 

nemzetiségek nyelvhasználati helyzetét (is) hivatott volt megoldani, de gyakorlati haszna a 

kisebbségek helyzetének könnyítése szempontjából nem volt. A felekezeti iskolai hatóságok 

még 1920-ig levelezhettek az iskolaügyi hatóságokkal magyarul, de 1921. január 1.-től már 

csak  román  és  magyar  nyelven.  1922.  január  1.  után  csak  román  nyelvű  beadványokat 

adhattak be a minisztériumba. (BÍRÓ 1989: 365)

Az alcímben  szereplő  kategória  román  nyelvi  elemei  szorosan  kapcsolódnak  az  előző 

alfejezetben tárgyalt hivatali személyek megnevezéséhez. Az intézménynevek közszói eleme 

gyakran a hivatali személyt megnevező közszó származékeleme (pl. primar → Primăria). Ez 

az összefüggés megfigyelhető a nyelvi választás szempontjából is, ugyanis legtöbb esetben, 

ahol  románul  jelölik  a  polgármestert,  ott  a  hivatalt  is,  ha  pedig  magyarul  jelenik  meg  a 

„Városi Tanács”, akkor magyarul jelölik a polgármestert is. Meg kell itt jegyeznünk, hogy 

míg a román megnevezésekben a Primăria dominált, a magyar megnevezés esetén inkább a 

„Városi  Tanács”  jelent  meg  nagyon  gyakran,  holott  a  kettő  nem egymás  megfelelője.  A 

„Városi Tanács” pontos román megfelelője (r. Consiliul Oraşului) is megjelent néha, de jóval 

ritkábban.  Sok  esetben  nehéz  eldönteni,  hogy  a  hivatalnév  tulajdonnév  vagy  köznév  (a 

következetlen  helyesírás  miatt),  vagy  legalábbis  hogy  adott  írott  szövegben  milyen 

minőségében kívánják hangsúlyozni.  Előfordul,  hogy tulajdonnévként,  nagybetűsen jelenik 

meg a teljes intézménynév, a helységnévvel és az intézmény nevével együtt, románul mindig 

határozott névelős formájában, pl.  Primăria Municipiului Cluj (m. „Kolozsvár Megyei Jogú 

Város Polgármesteri Hivatala”), vagy csak röviden, a köznévi rész, vagyis maga a hivatal: 

Primăria, Consiliul stb.
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Megfigyelhető olykor, hogy a hirdetmények fejlécén a teljes intézménynév jelenik meg, 

pl.  Primăria  Municipiului  Braşov,  hirdetmény  végén  pedig  csak  a  Primăria (az  ismétlés 

elkerülése végett is) vagy maga a  primar aláírása szerepel. Itt már a tulajdonnév és köznév 

határán  vagyunk,  vizsgálandó  a  későbbiekben,  hogy  eszerint  volt-e  különbség  a 

nyelvválasztás  tekintetében.  Az alábbi  példákban  azokban  az  esetekben  jelölöm az  egyes 

intézményneveket  „képviselő”  hivatali  személy  megnevezését,  amelyek  román  alakjukban 

megtalálhatók  az  általam  gyűjtött  anyag  magyar  szövegében,  a  primar-hoz  hasonlóan: 

comisar → Comisariatul (m. „Bizottság”),  prefect → Prefectura (m. „Ispánság”),  notar → 

Notariat,  Birou  Notarial (m.  „jegyzői  iroda”)  Poliţia (m.  „Rendőrség”),  Consiliul (m. 

„Tanács”),  Tribunal  (m.  „Bíróság,  Törvényszék”),  director  →  Direcţiunea (m. 

„Igazgatóság”),  Consiliul  Oraşului (m.  „Városi  Tanács”),  Direcţiunea  Silvică (m. 

„Erdőigazgatóság”  –  nagyon  gyakran  előfordul!).  A  román  intézményneveket  mindig 

határozott névelős alakjukban találjuk.

Az  előző  fejezetben  szó  esett  a  vizualitásról  mint  a  szókölcsönzés  egyik  fontos 

tényezőjéről.  Ez  a  jelenség  nem  csak  a  hivatali  tisztségek,  foglalkozások,  okmányok 

megnevezéseinél,  hanem  az  intézménynevek  idegen  (esetünkben  román)  nyelven  való 

jelölésénél  fokozottan  érvényesül.  Ha  gyakrabban  látjuk  leírva  akár  újságban,  akár  az 

intézmény ajtaján, falán, vagy útbaigazító táblán a Primăria, Poliţia, Direcţiunea, Banca stb. 

feliratokat, akkor az a gyakorisági, de más (pl. betűtípus, kiírás mérete, színe stb.) tényezők 

függvényében is  hamarosan részévé válhat  elsősorban a hivatali  ügyintézés során használt 

szókincsünknek, és később a teljes nyelvhasználatra kiterjedhet. A hivatalos közleményekben 

gyakran  románul  megjelenő  intézménynév  mintát  szolgáltatott  a  hivatali  ügyintézés  során 

elvárt nyelvi viselkedéshez, például a hatóságokhoz beadandó kérések megfogalmazásához.

Az intézménynevek román és magyar formája közti választás, a kettő közti „átjárhatóság”, 

megfelelés, megértetés, azonosítás céljait szolgáló újságírói megoldási formákat követhetjük 

nyomon ebben az alfejezetben. Az itt megfigyelhető változatosságot mutatják az olykor egy 

közleményen belül elhelyezkedő, ugyanazon intézménynek különböző nyelvi megnevezései. 

Ez  általában  az  intézménynév  elhelyezésében,  kiemelésében  ragadható  meg.  Gyakori  a 

hirdetményt  közreadó intézménynév megjelenése románul  a hirdetés fejlécén és végén, de 

esetleg a szövegben már magyarul van, pl. „Consiliul orasului Cluj. Hirdetmény.  Cluj város 

tanácsa pályázatot hirdet…”. Olyan esettel is találkozhatunk, ahol a címben és a szövegben is 

románul  jelenik  meg  az  intézménynév,  vagy  magyar  helyraggal  illeszkedik  a  magyar 

szövegbe (pl. a város Primariáján).
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A  fejezet  további  részében  az  intézménynevek  magyar  és/vagy  román  megnevezése 

szerinti csoportosítást találunk, ezt példák követik arra vonatkozóan, hogy adott hirdetményen 

belül az intézménynév mellett még mit írtak románul. 

A vizsgált időszak napisajtójában az intézménynevek román/magyar/kétnyelvű formában 

való  megjelenésének  vizsgálata  az  egyik  legbonyolultabb  és  legkérdésesebb  dolog.  A 

kérdések elsődleges forrását a közszói és tulajdonnévi rész elkülönítésének nehézsége adja az 

intézménynéven  belül,  bár  épp  ezeknek  a  névelemeknek  a  világos  és  következetes 

elkülönítése rajzolhatná ki azokat a tendenciákat, hogy mit jelölnek egy intézménynéven belül 

románul és mit magyarul, illetve mindkét nyelven. Ha világosan elkülöníthetők lennének a 

közszói  és  tulajdonnévi  rész  szerinti  román  vagy  magyar  megnevezések,  arra  is  választ 

adhatnánk, hogy adott esetben miért kellett pont egyik vagy másik részt románul jelölni. A 

helyneveknél  megfigyeltek  alapján  (lásd  később)  feltételeznénk,  hogy  az  intézménynév 

közszói része többnyire magyarul jelenik meg magyar szövegeknél, és inkább a tulajdonnévi 

(esetünkben  főleg  helynévi)  részt  jelölik  románul,  hisz  leggyakrabban  a  helynév  teszi 

tulajdonnévvé  a  közszavakból  álló  sort.  A  „polgármesteri  hivatal”  önmagában  nem 

tulajdonnév, ám a „Kolozsvár Polgármesteri Hivatala” már igen. 

A közszói és tulajdonnévi rész elválasztásának nehézségei ellenére mégis elsősorban ez a 

csoportosítás  bizonyult  lehetséges  kiindulási  állomásnak:  a  következőkben  az  alapján 

különítek el jelölési csoportokat, hogy az egész intézménynév jelenik meg románul, csak az 

intézménynévben  bennfoglalt  helységnév  vagy  egyik  sem.  Példák  következnek  a  teljesen 

magyar intézménynevekre is, hogy lássuk magyar megfelelőiket is. Ez a csoportosítás azért is 

fontos, mert a legtöbb intézménynévben a tulajdonnévi rész maga a helységnév, pl. Primăria 

Municipiului Cluj, tehát itt valójában csak a helységnév tulajdonnév. A többi elem (primăria 

és municipiu) közszóként is megállja a helyét, és adott kommunikációs helyzetben a helynév 

nélkül  is  meghatározható,  hogy  melyik  intézményről  van  szó  (ha  két  kolozsvári  lakos 

beszélget, és egyikük azt mondja: „Tegnap voltam a városházán”, akkor a másik tudja, hogy 

melyik városházáról van szó).

 A  közszói  elemek  helységnévvel  vagy  megyenévvel  összekapcsolódva  (Primăria  

Municipiului Braşov, Tribunalul României, Senatul Oraşului Cluj stb.), állandósulva alkotnak 

intézménynevet, azaz tulajdonnevet. Természetesen itt már meghonosodott, „intézményesült” 

intézménynevekről van szó, ezért együtt kell vizsgálni őket. A csoportosításban, mely szerint 

csak a tulajdonnévi (helynévi) rész jelenik meg románul, vagy a teljes intézménynév, illetve 

mindkettő kétnyelvű, a példáknál nem adok idézési helyet, hisz ezek gyakran, több helyen is 

előfordulnak  az  újságokban.  A  csoportosítás  után  konkrét  példákon  mutatom  be  és 
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(szemelvények teljes szövegben idézve, pontos helymegjelöléssel) elemzem, hogy a románul 

vagy kétnyelvűen megjelenő intézménynevek milyen szövegkörnyezetben jelennek meg, pl. 

kétnyelvű  intézménynév,  más  román  elemekkel  együtt,  esetleg  kétnyelvű  szövegben  stb. 

Ezután  rövid  összefoglalás  következik,  lehetséges  válaszok  arra  a  kérdésre,  hogy  mely 

korszakban, mely újságokban mi volt az „uralkodó” tendencia. 

Az  alábbi  csoportosításban  felsorolt  intézményneveknek  ezek  nem  a  kizárólagos 

megjelenési  formái,  ugyanezeket  gyakran  megtaláljuk  más  helyen,  más  időszakban,  más 

lapban magyarul vagy kétnyelvűen is.

A. Román intézménynevek (közszói és tulajdonnévi (helységnévi) rész is románul):

„Primăria Municipiului Cluj/ Primăria Municipiului Braşov/ Primăria Municipiului Arad” 

(m.  „Kolozsvár/Brassó/Arad  Megyei  Jogú  Város  Polgármesteri  Hivatala),  „Primăria 

Oraşului Miercurea-Ciuc” (m. „Csíkszereda Város Polgármesteri Hivatala”)

„Senatul Oraşului Cluj” (m. „Kolozsvár Város Szenátusa”)

„Comisariatul  Guvernal  Pentru  Locuiata  Cluj” (m.  „Kolozsvár  Lakásügyi 

Kormánybizottság”)

„Regiunea Silvică Bistriţa” (m. „Besztercei Erdőgondnokság”)

„Direcţiunea Căilor Ferate Someşene Dej” (m. „Szamosi CFR Igazgatóság Dés”)

„Inspectoratul General Sanitar Cluj” (m. „Egészségügyi Főfelügyelőség Kolozsvár”)

„Comitetul Şcolar Judeţean Satu-Mare” (m. „Megyei Iskolai Bizottság Szatmár”)

„Direcţiunea Băilor Valea Mariei” (m. „Máriavölgyi Fürdők Igazgatósága”)

„Casieria  Centrală  a  Primăriei  Municipiului  Braşov” (m.  „Brassó  Megyei  Jogú  Város 

Polgármesteri Hivatalának Központi Pénztára”)

„Consiliul Dirigent” (m. „Igazgató Tanács”)

„Spitalul de Copii Timişoara” (m. „Temesvári Gyerekkórház”)

„Sfatul Negustoresc” (m. „Kereskedők Tanácsa”)

„Uniunea Evreilor” (m. „Zsidók Egyesülete”)

B. Román helynevet tartalmazó magyar intézménynevek: erre főleg abból az időből 

találunk példákat, mikor a helyneveket már kötelező volt románul írni (például Kolozsváron), 

de az intézménynevekre még nem terjesztették ki a rendeletet:

„Cluj város tanácsa”

„Cluj város vám és jövedéki hivatala”
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„Timişoara város tanácsa”

„Târgul-Săcuesc város tanácsa”

„A Satu-Marei (szatmári) rk. székesegyházi plebánia”

„Zarnesti-Zernest község elöljáróságától…”

„A timişoarai Căminul Cultural Evreesc, Zsidó Kulturotthon”

„Mercurea-Ciuc város tanácsa”

„A cluji román királyi pénzügyigazgatóság”

C.  Magyar  intézménynevek:  inkább  1920-ban  és  a  30-as  évek  elején  a  Brassói 

Lapokban, a többi lapokban inkább csak az egyházi jellegű felhívásokban fordultak elő:

„Aradváros I. ker. elöljárósága”

„Aradi Első Takarékpénztár”

„A brassói római katholikus egyház… Plebánia hivatal”

„Brassói Törvényszék”

„Brassómegyei híd- és úthivatal”

„Bukarest – Magyar Királyi Követség Irodája”

„Brassó Vármegye”

„Kolozsvári Munkaadók Szövetsége”

"Román Államvasutak”

D.  Kétnyelvű  intézménynevek –  legtöbb  esetben  román-magyar,  ritkábban  magyar-

román sorrendben követik egymást:

„Consiliul Oraşului Cluj – Cluj város tanácsa”

„Consiliul Oraşului Cluj – Cluj város, városi tanács”

„Dévai  Kerületi  Munkásbiztosító  Pénztár”,  Casei  Cercuala  Pentru  Asigurarile  Sociale  

Devahoz beadni…”

„A Botanikus Kert Igazgatósága – Direcţiunea Grădinei Botanice”

„Asociaţia Patronilor din Cluj – Kolozsvári Munkaadók Szövetsége”

„Azilul de copii al statului, Arad – Az Aradi Állami Gyermekmenhely”

„Creditul Comercial Kereskedelmi Hitelintézet”

„Căile Ferate Română – Román Államvasutak”

„Bukaresti Mezőgazdasági Állomás (Staţiunea Agronomică Bucureşti)”
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A felsorolt csoportosításban értelemszerűen többségben vannak a teljesen román, vagy a 

román elemet tartalmazó intézménynevek. Az összes fellelhető magyar intézménynevet nem 

lehet itt felsorolni, és nem is azok vizsgálata a cél. Ezek a példák szemléltetik, hogy milyen 

típusú  intézménynevek  fordultak  elő  a  lapokban:  elsősorban  állam-  és  közigazgatási, 

országos, megyei, városi, községi hivatalok (törvényszék, minisztérium, tanács, elöljáróság), 

oktatási  intézmények,  bizottságok,  ezeket  követték  a  különböző  szolgáltatók  (pl.  vasút, 

villamosművek,  közlekedési  vállalatok),  továbbá  a  szövetségek,  egyesületek,  és  végül  az 

egyházi intézmények.

Az újságokban találunk, a Keleti Újságban többször is (pl. 1932. júl. 28. 10) utalást arra, 

hogy magyar fordításban meg lehet venni a törvények, rendeletek szövegét, illetve az Aradi 

Hírlap  1922-es  számai  szerint  minden  nap  megjelent  Nagyváradon  a  „Törvények, 

Rendeletek” (a Monitorul Oficial m. „Hivatalos Lap/Közlöny” magyar fordítása).

A továbbiakban konkrét példákon, idézetekben követjük soron, hogy ezek a hivatalnevek 

hogyan  jelentek  meg  a  hirdetmények  szövegében,  jelölték-e  az  intézménynév  idegenségét 

valamilyen  formában  (pl.  idézőjelben),  ha  román  volt  az  intézménynév,  milyen  módon 

iktatták  be azt  a  szövegbe,  csak  beírták  a  román intézménynevet,  esetleg  zárójelbe  tették 

magyar  fordítását  vagy  magyarázatát,  értelmezését.  A  hirdetményeket  olykor  teljes 

terjedelmükben idézni kell, azért, hogy látható legyen a román intézménynév környezetében 

az  összes  többi  román  elem.  Néhány  esetben  a  dolgozat  végén  található  mellékletben 

megtaláljuk a teljes közleményt, ez alapján valós képet kapunk a hivatalos közleményeknek 

az  újságban  megjelenő  formájáról.  A  szemelvényekben  a  szövegek  lehető  legpontosabb 

másolatát adtam, a gyakori helyesírási hibákkal együtt (pl. rövid-hosszú magánhangzók nem 

szabályos használata, ékezetek elhagyása), a dőlt betűs kiemelések itt is tőlem származnak. 

Általában  a  hirdetményeket  részleteikben idézem,  a  vizsgálat  szempontjából  feleslegesnek 

vélt részeket kihagytam, de csakis magyar szövegrészek helye van kipontozva, tehát az idézett 

hirdetményekben minden szereplő román adatot  bemásoltam.  A helyesírási  hibák gyakran 

előfordultak román és magyar szövegekben is, azonban emögött nem újságírói tudatlanság, 

hanem sokkal inkább a nyomdai munkálatok nehézsége sejthető.

5. „Consiliul orasului Cluj.

Nr. 7726 – 1920. cons.

Hirdetmény.

Cluj város tanácsa 13000 (tizenháromezer) darab… seprő szállítására pályázatot hirdet… 
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Részletes feltételek a hivatalos órák alatt a gazdasági… osztályban (Str. M. Cogalniceanu 

nr. 4.) megtekinthetők. Városi tanács.” (Keleti Újság 1920. nov. 24. 4)

6. „Cluj sz. kir. város Tanácsától

Hirdetmény.

A városi főispán úr 2420-1920.  pref. számú rendelete értelmében a Tanács által kiadott 

8437-1920.  cons. számú,  a  cégtáblákra  és  címfeliratokra  vonatkozó  rendelete  a 

következőképpen egészíttetik ki […] 

Nincsen  megengedve  azon  vignetták  és  jegyek  használata  1920.  december  21-e  után, 

amelyek idegen ország címerét, zászlaját vagy jelvényét viselik. […] 

Cluj, la 8 Decemvrie, 1920.

Primar: Dr. Popp” (Keleti Újság 1920. dec. 18. 4)

Az 5. szemelvényben háromszor fordul elő a közreadó intézmény neve, vagyis Kolozsvár 

Városi Tanácsa,  háromféleképpen: a fejlécen,  ahová legelőször a tekintet  téved, kiemelten 

románul: Consiliul orasului Cluj, a cím után a hirdetmény szövegének első mondatában Cluj  

város  tanácsaként.  Ez  utóbbi  klasszikus  példája  azoknak  az  eseteknek,  ahol  az 

intézménynévnek  csak  a  helynévi  része  szerepel  románul.  A közlemény végén magyarul, 

egyik tagja kis kezdőbetűvel,  itt  úgy tűnik, mintha már nem is tekintenék tulajdonnévnek: 

Városi tanács.  Ez a jelenség azt támasztja alá, hogy bizonyos kötöttségek voltak például a 

címek tekintetében,  ahol jobban érvényesült  a román megnevezés  kötelezettsége.  Ennek a 

kötelezettségnek a lapszerkesztők eleget tettek, a szövegbe pedig csak azt írták románul, amit 

feltétlenül szükséges volt: a helységnév és a határozatszám, illetve az utcanév megjelölése is 

románul  van,  a  könnyebb  azonosítás  érdekében.  A  6.  szemelvényben  ugyanarról  az 

intézményről  van szó,  hasonló beillesztési  megoldást  találunk,  de a fejlécen mégis  csak a 

helynévi részt jelölték románul, a közszói rész magyarul van. A hirdetmény hivatalosságát a 

román helynév mellett szintén románul jelölt primar személyes aláírása erősíti, illetve ebben a 

hirdetményben a határozatszám főnévi tagja és a keltezés is románul van. 

Megfigyelhető  mindkét  hirdetményben,  hogy  az  intézménynév  teljességében  való 

tulajdonnévnek tekintése és nagybetűvel való írása között nincs összefüggés. A tagoltság és a 

szövegbe ágyazottság szempontjai alapján azt hihetnénk, hogy ugyanannak az intézménynek 

ugyanazon újságban nem egészen egy hónapos időeltéréssel azért van kétféleképpen írva még 

fejlécen  is  a  neve,  mert  ahol  csak  maga  az  intézménynév  önmagában  jelenik  meg,  ott 

elfogadottabb a román forma:  Consiliul orasului Cluj. A 6. hirdetményben a „Cluj sz. kir. 

44



város Tanácsától Hirdetmény…” már kapcsolódik a következő elemhez, és már-már mondattá 

olvad  vele  össze.  Ezzel  szemben  találunk  olyan  példát  is,  amikor  szintén  már  mondattá-

szöveggé olvad a cím az intézménynévvel, mégsem fordítják le magyarra pl.: „De la primaria 

oraşului  Cluj (fejlécen)  Hirdetmény…  Cluj város…  Dr.  Pop  primar” (m.  „Hirdetmény 

Kolozsvár Polgármesteri Hivatalától” Keleti Újság 1920. dec. 23. 6), illetve: „Dela Consiliul  

Orasului Cluj (fejlécen) Versenytárgyalási hirdetmény. Cluj városi villamosmű bérbeadására” 

(m. „Kolozsvár városi tanácsától” Keleti Újság 1920. dec. 10. 6). Azt a későbbiekben is látni 

fogjuk, hogy vannak az intézménynéven kívül tipikus szövegelemek,  amelyeknek románul 

írására egy hivatalos közleményen belül általános tendenciát lehet felfedezni. 

Ha az alábbiakban megfigyeljük a 7. szemelvényt, itt is hasonlókat tapasztalunk, azaz a 

fejlécen  románul  szerepel  az  intézménynév:  „Primaria  Municipiului  Brasov”  illetve  a 

keltezés, a végén pedig a polgármester (primar) mellett még a főtitkár (secretar general) is 

hitelesíti  a  rendelet  hivatalosságát.  Ezek  a  hivatalosabb,  fontosabb  részek  románul 

szerepelnek (valószínűleg az eredeti dokumentumból hagyták meg így románul), a szövegben 

pedig már nem is maga az intézménynév fordítása jelenik meg teljességében magyarul, nem 

„Brassó Municípium Polgármesteri Hivatala/Városi Tanácsa”, hanem személyesítve van, „Mi, 

Brassó  törvényhatóságú  város  polgármestere”.  Ez  a  példa  is  azt  tükrözi,  hogy az  eredeti 

rendelethez képest románul hagyták a kiemelt, kötelező részeket (adatok: felhívó intézmény, 

hitelesítő  személyek,  határozatszám,  keltezés),  a  tartalmi  részt  pedig  lefordították  a 

közérthetőség  érdekében.  Fontos  itt  megjegyezni,  hogy a  7.  szemelvény 1929-ből  való,  a 

brassói  hirdetményekben 1920-ban és 1922-ben még magyarul  szerepelt  a fejléceken is  a 

„Városi Tanács.” Az Aradi Hírlapban viszonylag ritkán találunk olyan példát, ahol a legfőbb 

hirdetményközreadó  szervnek  a  jelölési  módjait  kísérhetjük  figyelemmel  egy  hirdetmény 

szövegében.  Ennek  egyik  oka  az,  hogy míg  a  Brassói  Lapokban  és  a  Keleti  Újságban  a 

leggyakoribb  hirdetményközreadó  a  városi  tanács  volt,  az  Aradi  Hírlapban  inkább  a 

rendőrség,  városi  elöljáróság,  prefektúra  stb.  Másik  oka,  hogy  az  Aradi  Hírlapban  már 

kezdettől fogva a teljesen román nyelvű hirdetmények voltak a leggyakoribbak. Amint a 8. és 

9.  hirdetményben  látjuk,  csak  a  fejlécen  jelenik  meg  a  román  intézménynév,  a  tartalmi 

részben  nem  is  ismétlik  meg  a  felhívó  intézmény  nevét  semmilyen  nyelven.  A  9. 

szemelvényben  az  intézménynév  (m.  „Román  Királyság.  Bihar  Megye.  Szalonta 

Polgármesteri Hivatala”) magyar fordítása nem jelenik meg a szövegben, itt is azzal a tipikus 

esettel  találkozunk,  amikor  a  hivatalos  román  intézménynév  után  a  városi,  megyei  vagy 

községi tanács magyar megnevezésébe sűrítik a „fordítást.” 
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7. „Primaria Municipiului Brasov.

Brasov, la 16 januarie 1929.

Mi, Brassó tövényhatóságú város polgármestere… elrendeljük:… ebeket lánchoz kötve 

tartani, illetve az utcán szájkosárral ellátva vagy pórázon vezetni..

…Ezen rendelet kifüggesztetik a köztereken és utcákon.

Primar: Dr. St. Stinghe m. p. primar

Secretar general: Socaciu m. p.” (Brassói Lapok 1929. jan. 24. 11)

8. „Primaria Orasului Arad.

Hirdetmény.

Közhírré tesszük, hogy a belügyminisztérium elrendelte a községi választói névjegyzék 

folyó  évi  október  1-ig  való  elkészítését… Angel  dr.  polgármester”  (Erdélyi  Hírlap  1925. 

szept. 29. 9)

9. „Regatul România. Judeţul Bihor. Primăria Salonta.

No. 578-1925. 

Versenytárgyalási hirdetmény.

Salonta község elöljárósága… „Ajánlat a vasúti-vendéglő bérletére”

… Salonta, 1925. április hó 18. Primăria” (Nagyvárad. 1925. ápr. 25. 8)

Több  esetben  jelzik  a  hirdetmény  elején,  hogy  fordítás  vagy  kivonat  következik  egy 

eredetileg román nyelven született rendeletből, a következő példa ezt szemlélteti:

10. „Dr. Virgil Bogdan notar public in Arad.

Traducere. Fordítás.

Árverési hirdetmény.

Közhírré teszem, hogy késedelmes adós terhére… Annhauer-féle pénzszekrény 4000 lej 

kikiáltási ár mellett a legtöbbet ígérőnek, esetle a kikiáltási áron alul is el fog adatni.

Arad, 1932. február 26-án. Notar public Dr. Bogdan” (Aradi Hírlap 1932. márc. 3. 12)

Az Aradi Hírlap közleményeiben ritkábban fordul elő a városi tanács felhívóként, gyakran 

más szervezetek jelennek meg, mint pl. prefektúra, rendőrség, gazdasági szék, árvaszék stb. A 

11. szemelvényben az „Aradi  Állami Rendőrség. Prefektúra. Központi Népesedési Hivatal” 
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felhívását olvashatjuk. Nem idézem itt teljes terjedelmében a hosszú hirdetményt, de bizonyos 

részeit az intézménynév szövegkörnyezetben való láttatása miatt nem mellőzhetek.

11. „Prefectura Politiei de Stat Arad. Biroul Central al Populatiei.

Hirdetmény.

Az  idegenek,  szállodák,  kiadó  bútorozott  szobák  ellenőrzéséről  szóló  szabályzat 

értelmében az alábbi intézkedések tétetnek közhírré…

Oly egyének, akik valamely Nagy Románia területén levő helységből jönnek Aradra és 24 

órát  meghaladó  ideig  tartózkodnak  itt,  akár  szállóban,  a  rokonaiknál,  ismerőseiknél  stb. 

kötelesek  azonnal  személyesen  a  „Biroul  Central  al  Populatiei  dela  Prefectura  Politiei  

Arad” (II. sz. szoba) megjelenni, az igazolványuk, vagyis a  Buletin de inscriere la Biroul  

Populatiei,  model  no.  2. láttamoztatása  végett  vagy ennek hiányában  kötelesek  magukkal 

hozni  azon  helység  hatóságai  által  kiállított  hivatalos  bizonyítványt,  ahonnan  jött,  mely 

bizonyítvány igazolja, hogy ott a „Biroul Populatiei” még nem állíttatott fel.

Minden idegen,  aki  külföldi  útlevéllel  az  ország  területére  lép  és  Aradon tartózkodik, 

köteles úgy a városba való megérkezés, mint a városból való eltávozás alkalmával útlevelével 

és tartózkodási engedélyével a „Biroul Central al Populatiei dela Prefectura Politiei Arad” 

megjelenni. […]

Mindazok, akik a fent elősorolt rendeletekhez nem alkalmazkodnak, 500-tól 1000 Lejig 

terjedő pénzbüntetéssel sujtatnak.

Arad, 1922. január hó 5-én.

Ovidiu  Gritta,  m.  p.  Prefectul  Politiei,  Cornel  Sabau m.  p.  seful  Biroului  Populatiei” 

(Aradi Hírlap 1922. jan. 10. 5)

A rendőrségi kiadvány (11. hirdetmény),  mely az Aradon 24 óránál tovább tartózkodni 

kívánó  egyéneket  tájékoztatja  bejelentkezési  kötelezettségükről,  a  hirdetmény  teljes 

szövegében románul jelöli az intézménynevet. A fejlécen azonnal kizárólag románul jelenik 

meg a szervezet és annak alosztálya is:  Prefectura Politiei de Stat Arad. Biroul Central al  

Populatiei. Ez a szöveges,  tartalmi  részben sem változik,  csupán a sorrend cserélődik fel, 

amikor pontosan beazonosítják a helyet, ahol kötelező megjelenni. Bár itt legalább a szöveges 

részekben az  idézőjel  jelzi,  hogy román  megnevezésről  van  szó,  az  idegen intézménynév 

kiemelkedik  a  szövegből.  Az  azonosíthatóság  miatt  hangsúlyozzák  többször  is  hivatalos 

nevét, és itt már rövidebb formájában is megjelenik (Biroul Populaţiei). A hirdetmény végén 

is románul szerepel az intézménynév, és szokás szerint hitelesítik aláírásukkal az intézmény 
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képviselői: a prefektus (prefect), illetve a „Népesedési Hivatal főnöke” (seful). További román 

adat  szintén  az  azonosíthatóság  céljából  a  szükséges  igazolvány,  mellyel  kapcsolatban 

magyarul jelölik a szövegben, hogy igazolványról van szó, de magának az okmánynak a nevét 

már nem fordítják le (Buletin de inscriere la Biroul Populatiei m. „Beiratkozási igazolvány a 

Népesedési hivatalba” – saját fordítás). Valószínűleg ennek hivatalos magyar neve akkor még 

nem is volt, amint a hirdetmény szövegében is találunk utalást rá, az okmányt kiadó iroda 

újkeletű  intézmény,  még mindenhol  nem állíttatott  fel.  A későbbi  szótárak  viszont  régies 

minősítéssel „népesedési hivatal”-ként fordítják.

12. „Servicul Special de Siguranta Arad

Hivatalos figyelmeztetés.

Tudomására hozzuk az érdekelt idegen állampolgároknak, kiknek Aradon ingatlanuk van, 

hogy  jelentkezzenek  az  aradi  Sigurantan  Popa  comisarnál legkésőbb  január  20-ig  a 

tulajdonjogra vonatkozó összes okmányokkal. […]

Comisar (ss) Popa 

Serv. Ofc. de Siguranta Arad.” (Erdélyi Hírlap 1925. jan. 21. 7)

A 12. szemelvényben nem jelzik az intézménynév idegenségét, és magyar raggal illesztik 

a szövegbe. A fejlécen és a hirdetmény végén eleve románul jelenik meg a Serviciul Special  

de Siguranta Arad (m. „Speciális Biztonsági Szolgálat Arad”), és a szöveges tartalmi részben 

már nem fordítják le magyarra, egyenesen a  Sigurantan kell megjelenni. Sőt, itt  a hivatali 

személy titulusát  sem fordítják le,  Popa comisarnál kell  az összes okmányokat  bemutatni. 

Azt,  hogy  ez  újságírói  vagy  cenzori  megoldás-e,  nem  tudhatjuk,  de  a  címben  szereplő 

„Hivatalos  figyelmeztetés”  és  a  hivatalos,  a  román  erőt,  hatalmat  szimbolizáló  intézmény 

nevének  eredeti  alakjában  való  beékelése  erősíti  a  felhívás  hivatalosságát,  fontosságát. 

Érdemes  itt  megemlíteni,  hogy  inkább  akkor  fordulnak  elő  ilyen  magyar  helyesírással, 

ragozással,  idézőjel  nélkül  beékelt  román  intézménynevek,  amikor  hivatalosabb, 

rendeletszerű,  politikai  súlyú,  minden állampolgárt  érintő felhívásról,  katonai intézkedésről 

van  szó.  Pl.  az  árverési,  pályázati  hirdetményeknek  (eladások,  álláshirdetések  stb.) 

„magyarabb”  a szövege,  és ha a címben románul  szerepel  is  az  intézménynév,  alább már 

magyarul, vagy két nyelven, vagy a szövegben valamiképpen ki van fejtve, hogy miről van 

szó. 

A Brassói Lapokban inkább csak a későbbi években találunk olyan hirdetményt (1929-

től), ahol az intézmény- vagy testületnév a fejlécen teljesen románul, és később a szövegben 
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magyarul  értelmezve  jelenik  meg.  Ez azokat  a  korábban is  tett  megállapításokat  igazolja, 

hogy a Brassói Lapok nyelvi szerkesztésében másfajta gyakorlat tükröződik a Keleti Újsághoz 

és az Aradi Hírlaphoz képest. Itt sokáig csak azt írták románul, amit feltétlenül szükséges volt, 

az  adatszerű,  tartalmi  résztől  elvált,  tagoltabb  szövegrészeket  (név,  hely,  dátum, 

határozatszám). De az idő múlásával a Brassói Lapokban is egyre több lett a román elem (bár 

legtovább éltek itt a magyar helynevek is), és ez meglátszik az alábbi hirdetményen is, ami 

már 1932-ből való. 

13.  „CORPUL  CONTABILILOR  AUTORIZATI  SI  EXPERTILOR  CONTABILI 

SECTIA BRASOV

Meghívó.

A testületi törvény 11. paragrafusa és a szabályzat 33. paragrafusa alapján, a Könyvelők 

Testülete brassói szakosztályának tagjai ezennel meghívatnak […] közgyűlésére. 

Joan Pricu s. k. elnök

Joan Bădiţoiu s. k. titkár” (Brassói Lapok 1932. jan. 28. 10)

A  fenti  hirdetményben  a  fejlécen  pontosan  megjelenik  a  felhívó  intézmény  hivatalos 

román neve, a szövegben majdnem pontos magyar fordítása: „Könyvelők Testülete brassói 

szakosztálya”. Azonban itt is látható, hogy ami a fejlécen románul nagybetűkkel jelent meg, a 

szövegben már csak a Könyvelők Testülete számít tulajdonnévnek, ha a nagybetűket nézzük, 

az összes többi információ, még a román nevű aláíró vezetők titulusa is magyarul van (elnök, 

titkár).  Ehhez a  szemelvényhez  hasonlóan gyakran megjelenik  a hirdetmények,  meghívók, 

közlemények végén az aláírás után a latin  m. p. (manu propria), ilyenkor általában román 

titulus követi, vagy az  s. k. (saját kézzel), ilyenkor magyar a titulus, az aláíró román vagy 

magyar nevétől függetlenül.

Találunk  a  Brassói  Lapokban  is  olyan  hirdetményt  is,  (14.),  ahol  csak  a  helységnév 

szerepel románul, a szöveg többi részét és az intézménynevet is magyarul írták, ami szintén 

csak  a  kötelezően  államnyelven  írandó  adatokban  való  engedelmeskedés  tendenciáját 

igazolja. A helységnév (Kézdivásárhelyről van szó) és a keltezés, valamint az aláíró (primar) 

román maradt,  az  összes  többi  információ,  a „város tanácsa” is  magyarul  szerepel.  A 15. 

szemelvényben,  mely  szintén  a  Brassói  Lapokban  jelent  meg,  a  fejlécen  nem  szerepel 

semmilyen  hivatal,  csak  Mujna  község  mint  felhívó  intézmény,  a  végén mégis  ott  van  a 

Primăria  comunală (m.  „Községi  Tanács”)  és  az  ezt  vezető  hivatalnok  (tehát  a  „rend”, 

hivatalosság  valamilyen  formájában  minden  hirdetményben  megjelent).  Nincsenek  arra 
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vonatkozóan pontos adataink, hogy egy románul kiadott rendeletet magyar nyelvű újságban 

mennyiben kellett  „nyelvileg”  hitelesen  visszaadni.  A szabályozást  leginkább a helynevek 

gyakori román nyelvű jelölése tükrözi. Elképzelhető mégis, hogy a rendelet lefordítása során 

az újságíró az előtte lévő rendeletből, amely románul is hasonló formátumban, tagoltsággal 

szerepelt,  a  különálló,  adatszerű,  kiemelt  helyen  álló  részeket  (intézménynév,  felhívó 

intézmény  vezetői  tisztsége,  hivatalnoka,  a  rendeletet  aláírásával  hitelesítő  személy)  sok 

esetben  románul  hagyta,  a  tartalmi,  szöveges  részt  pedig,  amennyire  a  cenzúra  engedte, 

lefordította. Amint a hirdetmények mutatják, Kolozsváron és Brassóban inkább engedték a 

szöveges  részt  magyarra  fordítva  megjelenni  a  közérthetőség  érdekében.  Aradon  viszont 

sokkal szigorúbb volt a cenzúra, ez már a 20-as évek elején megmutatkozott a helységnevek 

románul való írásában, illetve a sok teljesen román nyelvű hirdetményben is.

14. „Târgul-Săcuesc város tanácsa közhírré teszi, hogy a város tulajdonát képező Kecskés 

és  Zsiros  nevű  erdő  (Slanic fürdő  mellett,  a  Nemere  hely  alatt)  2500  hold  vadászati  és 

halászati jogát 3 évre bérbe adja.

[…] Târgul-Săcuesc la 22 Iulie 1922. Morvay primar.” (Brassói Lapok 1922. aug. 10. 6)

15.  „Mujna község  árendába  adja  egyedüli  kocsmáját  bolthelyiséggel  és  az  összes 

melléképületekkel 3 évre október 1. dátummal.

[…] Primăria comunală: Dénes Mózes” (Brassói Lapok 1929. jún. 25. 11)

A  következő  két  szemelvényben  (16.  és  17.)  megfigyelhetjük,  hogy  ugyanaz  az 

intézménynév (ugyanarról a hivatalról van szó, csak két különböző régióban), hogyan jelenik 

meg ugyanabban az évben két különböző lapban. A 16. szemelvényben az Aradi Hírlapban 

nem is jelenik meg a fejlécen intézménynév, már a szöveg tartalmi részébe van beékelve a 

román intézménynév (híd- és úthivatal), mindenféle jelölés, kiemelés, nagy kezdőbetűk vagy 

idézőjel nélkül. A hirdetmény végén ugyanígy jelenik meg maga az intézménynév, a tartalmi 

részből derül ki, hogy milyen hivatalról is lehet szó (felhívás hídépítésre), illetve, amint látjuk, 

a helységnevek is mind románul szerepelnek, az „alulirt hivatal”-ra való utalás is azt igazolja, 

hogy így, románul szerepelt akkor már a kiírás. Ezzel szemben a 17. hirdetményben a Brassói 

Lapokban, mely szintén hasonló munkára való felhívást tesz közzé, teljesen magyarul van a 

hivatal  neve,  és  az  egész  szöveg.  Bár  ugyanarról  a  hivatalról  van  szó,  a  Brassói  Lapok 

hirdetményében 1922-ben még egy szó sem hangzik el románul. Létezett tehát a hivatalnak 

hivatalos magyar neve is, de az aradi cenzúra láthatólag már nem engedte.
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16. „Hirdetmény.

A serviciul  de poduri şi şosele  Arad 1922. évi január 28-án d.  e.  11 órakor nyilvános 

versenytárgyalást tart  Micalaca-Halmagiu thg uton Plescuţa községben levő 130. sz. hidnak 

tölgyfából való ujraépitésére 25, 453 lei összeggel. A tervezet és versenytárgyalási feltételek 

alulirt hivatalban a hivatalos órák alatt megtekinthetők.

Serviciul de poduri şi şosele Arad.” (Aradi Hírlap 1922. jan. 14. 6)

17. „Románia. Brassómegyei híd és úthivatal. Hirdetmény.

Az erdélyi híd- és útügyi igazgatóság 1531-1922. számú rendelete alapján…

 …Brassó, 1922. február 14-én.  Szabó A. mérnök hivatalfőnök” (Brassói Lapok 1922. 

febr. 23. 6)

Találkozunk ugyanakkor  olyan  esettel  is,  amikor  a  fejlécen  szerepel  a  kötelező  román 

hivatalos intézménynév részletesen, a közlemény (18.) szövegében pedig ki van fejtve, hogy a 

kolozsvári egyetem gazdasági hivataláról van szó, bár a teljes intézménynév nincs lefordítva 

(m.  „Oktatási  Minisztérium.  I.  Ferdinánd  Egyetem  Kolozsvár,  Gazdasági  Hivatal”).  Ez 

valószínűleg  azért  nincs  lefordítva,  mert  a  jelen  felhívásban  a  lényegi  információt  a 

„Gazdasági Hivatal” hordozza, ám megfigyelhetjük, hogy a szöveges részben is románul van 

a helységnév: cluji egyetem.

18. „Ministerul Instrucţiunii. Universitatea Regele Ferdinand I. Cluj Administraţia.

Hirdetmény.

Köztudomásul  hozatik,  hogy […] nyilvános árlejtést  tartunk a  cluji egyetem gazdasági 

hivatalában  […]  és  az  Egyetemi  Könyvtárban  (Dosar  No. 1628/1929.)…  Az  Egyetem 

Gazdasági Hivatala” (Keleti Újság 1929. szept. 6. 11)

Alább  a  19.  szemelvény  arra  mutat  ritka  példát,  amikor  a  fejlécen  nem  szerepel  az 

intézmény neve, de a tartalmi részben először magyarul szerepel, és zárójelben követi a román 

megfelelő (bár itt  a román fordítás egy kis többletinformációt is tartalmaz,  „kisajátítási  és 

birtoklási bizottságról” van szó). Ez a ritka eset is inkább csak a Brassói Lapokban képzelhető 

el, másik két lapban nemigen. Az egész hirdetményen végigvonuló „koncepció” azt látszik 

igazolni,  hogy csak  az  azonosítás  szempontjából  fontos  adatok  jelennek  meg  románul  is, 

minden más  magyar  (szöveg,  keltezés,  helységnév,  intézménynév).  Bár itt  kérdéses,  hogy 

például az intézménynevet melyik nyelvből fordították a másikba, hiszen a román comisiunea 
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de ocol pentru expropriere şi împroprietărire többletinformációt tartalmaz a „magyar kerületi 

kisajátítási bizottság”-hoz képest (împroprietărire „földhöz juttatás”). De épp ez a nem pontos 

átfedés  bizonyítja  azt,  hogy nem tekintették annyira  intézménynévnek,  vagy nem tartották 

fontosnak szó szerint lefordítani, mert pontos fordítás nélkül is tudták, miről van szó. Inkább 

csak a „bizottság” fogalmának értéke volt fontos, közérdekű közigazgatási adatként kezelték a 

román  nyelvű  megfelelő  ismeretét.  Ezt  a  „fordítói”  attitűdöt  tükrözi  a  „jogosultak 

jegyzékébe”-t követő  tablou de împroprietărire románul való megjelölése is,  mely szintén 

nem pontos fordítás, inkább csak a „jogosultak jegyzéke” fogalommal párhuzamos, a román 

közigazgatásban használatos megnevezés. Sok minden ugyanis átalakult a közigazgatásban, 

nem minden  felelt  meg  az  okmányok,  a  hivatali  fogalmak  régi  és  új,  román  és  magyar 

megnevezése között.

19. „Hirdetmény.

A kerületi kisajátítási bizottság (comisiunea de ocol pentru expropriere şi împroprietărire) 

a következőket közli: 

[…]  A  választásra  jogosultak  csak  azok,  a  kiket  a  helyi  bizottság  a  földdel  való 

részesedésre jogosultak jegyzékébe (tablou de împroprietărire) felvett.

Ezek  kötelesek  a  katonai  szolgálatukra  vonatkozó  igazolványaikat  magukkal  hozni 

(rokkant-bizonyítvány, leszerelési bizonyítvány stb.) mert különben nem szavazhatnak. 

Brassó, 1922. nov. 14-én. A városi tanács.” (Brassói Lapok 1922. nov. 16. 7)

A 20. szemelvény is egy ritka esetre mutat példát,  amelynek során már a bevezetésben 

(nem szerepel ugyan fejlécen semmi) két nyelven jelenik meg a felhívó szervezet neve, az 

intézménynév láthatóan egyszer fordul elő románul,  követi  magyar  megfelelője és a teljes 

közlendő  magyar  szöveg,  és  a  végén  ismét  csak  a  helynevek  szerepelnek  románul. 

Megjegyzendő itt,  hogy ez a  hirdetmény a  Brassói  Lapokban található,  de már  1940-ben 

vagyunk.

20. „A timisoarai Căminul Cultural Evreesc, Zsidó Kulturotthon kóser konyhaüzemének 

bérletére pályázatot hirdet 1930. ápr. 1-től. Részletes pályázati feltételekkel szolgál irodánk. 

Timişoara,  I,  Str.  Gh.  Lazar  5.  II.  em.,  telefon  35-44.  Pályázatok  ugyanott  adhatók  le. 

Pályázati határidő 1940. február 29.” (Brassói Lapok 1940. febr. 22. 10)
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Előfordulnak  olyan  esetek  is,  bár  inkább  csak  a  kevésbé  hivatalos  intézmények, 

egyesületek esetében, ahol a románt követi magyar után a német intézménynév is, ilyen pl. 

Uniunea Forestieara din Ardeal. – Erdélyrészi Faegyesület. – Siebenbürgischer Holzverein.

 (Keleti Újság 1922. jún. 22. 5 – a pályázati hirdetmény teljes szövege a 14. mellékletben)

Egy olyan idézet következik, melyben egyértelműen az elhatárolódás, az irónia eszköze a 

román  intézménynév  többszörös  román  megnevezése.  Nehéz  meghatározni  a  bankok, 

takarékpénztárak, különböző pénzintézetek, egyesületek helyét a hivatalos intézmények és a 

kereskedelmi rovat között, mivel elsősorban a gazdasági szférához tartoznak, mégis, főleg az 

országos pénzintézeteket,  nagyobb regionális egyesületeket az intézményekhez soroltam (l. 

később részletesebben). Elsősorban azért,  mert  a szűken vett kereskedelem és a következő 

alfejezetben  bemutatott  vállalkozás-  és  cégnevek  inkább  kapcsolhatók  a  privát  szférához, 

ennek megfelelően reklámaik is egyedibbek. Ezzel szemben az országos vagy megyei jellegű 

intézetek  hivatalosabbak,  főleg,  ha  egy  Nemzeti  Bankról  beszélünk.  Tartalma  miatt 

mindenképpen  szükségesnek  tartom  itt  az  intézménynevek  csoportjánál  idézni.  A  21. 

szemelvényben egy cikkből idézek,  ahol ebben a korszakban nem lenne indokolt  a román 

változat  használata,  hisz  ezzel  egyidőben  ugyanebben  az  újságban  gyakran  használatos  a 

magyar megnevezés. A cikk tartalma és a benne foglalt intézkedések adnak magyarázatot a 

kissé  ironikus,  „beletörődő”  román  változat  használatára.  Itt  a  román  Banca  Naţională 

többszöri ismétlése egyfajta gúnyt, elhatárolódást fejez ki.

21. „Román nyelven kell levelezniök az aradi pénzintézeteknek.

[…] A legsúlyosabb helyzetet teremtette a Banca Nationala rendelete.

[…]  A  bucuresti devizaellenőrző  bizottság  a  napokban  meglepetéstkeltő  rendelkezést 

küldött Aradra. […] E helyen meg kell említenünk, hogy ugyancsak a Banca Nationala révén 

a  közelmúltban  is  történt  egy  ilyen  megszorítás,  amely  azt  célozza,  hogy  az  erdélyi 

pénzintézeteknek a devizaüzletekre nézve nem szabad más nyelvű táviratot használni, csak 

kimondottan román nyelvűeket. […] Most pedig a közelmúltban több ízben előfordult az az 

eset,  hogy  a  Hughes-gép  mellett  ülő  távirász  –  mindegy,  hogy  kinek  a  hibájából  –  a 

következőket írta a devizajelentések után: „Vund” (eladok), de lehet az is, hogy  „cumpar” 

(vásárlok). […] mert a távirati érintkezésből száműzték az eddig használt nyelvet. […] Hogy 

Aradon például milyen képtelenség egy rendelettel keresztülvinni a kizárólag román nyelven 

való levelezést,  ezt  már  eléggé sejteti  az a körülmény is,  hogy az Aradon székelő összes 

román  pénzintézetek  is  –  magyar  és  német  nyelven  érintkeztek  ügyfeleikkel  –  a  szükség 
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parancsára.  Egyébként  úgy tudjuk,  hogy a  rendelet  ellen  pénzügyi  társadalmunk  erőteljes 

akciót készít elő.” (Erdélyi Hírlap 1925. szept. 25. 2)

A  továbbiakban  az  intézménynevek  románul  vagy  magyarul  való  jelölése  közti 

választást befolyásoló tényezőket sorolom fel néhány példával.

A. Az első fontos tényező az intézmény jellege, hivatalosságának mértéke, közigazgatási 

vagy inkább gazdasági jellege, megjelenési helyszíne és a jelölésükre szolgáló nyelvi formák 

közt tapasztalható összefüggés.

Ahogyan azt fennebb is láthattuk,  nagyobb volt a hajlandóság (és a kötelezettség is) a 

hivatalos, hatósági jellegű intézmények, katonaság, városi vagy megyei tanács felhívásának 

esetében az intézménynév románul való jelölésére. Ezt a jelenséget legkorábban az aradi és 

kolozsvári  lapokban  követhetjük  nyomon,  ahol  már  a  húszas  évek  elején  megjelenik  a 

leggyakoribb  hirdetményeket  közzétevő  intézmények  (városi  vagy  megyei  polgármesteri 

hivatal  vagy  rendőrség,  illetve  a  katonai  hadtest)  neve  románul.  Ezekre  a  leggyakoribb 

példák: a  Primăria Municipiului Cluj, Prefectura, Prefectura Politiei de Stat Arad, illetve a 

Tribunal (m. „bíróság”). 

Teljesen  román  intézménynévként  a  következők  jelennek  meg  az  Aradi  Hírlapban: 

Regatul  României  (m.  „Román  Királyság”),  Tribunalul  Arad (m.  „Aradi  Bíróság”),  

Prefectura Judeţului Arad Comitetul Şcolar (m. „Arad Megyei Prefektúra Iskolai Bizottság”),  

Direcţiunea  Silvică (m.  „Erdőgondnokság”),  Comitetul  (m.  „Bizottság”),  Consiliul  (m. 

„Tanács”). Megjegyzendő itt, hogy már az első években az aradi lapokban sok hirdetménynek 

teljesen  román  szövege  volt.  Az  1930-as  évek  felé  haladva  és  a  30-as  években  az 

Aradi/Erdélyi  Hírlapban  már  csak  az  egyházi  hirdetmények  intézménynevei  szerepelnek 

magyarul, mint pl: „Aradi r. k Egyházközség elöljárósága”, „Aradi zsidó hitközség”. Ezekre 

ellenpéldát is találunk, de ez a román ortodox egyházi hirdetményeknél mindig így volt, még 

a magyar lapokban is: „Consiliul Eparhial Ortodox Roman din Arad”.

A többnyire magyarul jelölt intézménynevekhez tartozik az egyesületek intézményeinek 

megnevezése,  pl.:  „Aradi  Iparos  Otthon  Igazgatósága”,  „Kereskedelmi  Utazók  Aradi 

Csoport”.

 A Keleti Újságban az aradi lapokhoz hasonlóan a közigazgatás (bár itt gyakrabban a 

rendőrség,  mint  a  városi  tanács)  hirdetményeiben  jelennek  meg  legkorábban  az 

intézménynevek románul,  amint  ezt  a csoportosításban láthattuk:  Consiliul  Oraşului  Cluj,  

Senatul Oraşului Cluj; „Poliţia de stat Cluj, Secţia prezidială.” (Keleti Újság 1920. nov. 19. 

3),  ugyanebben  a  számban  (5.  o.):  „Cluj vám  és  jövedékhivatala.  Hirdetmény.  Közhírré 

teszem, hogy Cluj város Tanácsa… Cluj, la 18 Novembrie 1920. Joan Crisan mp. Főnök”. Itt 

54



sok esetben már a 20-as évek elején román intézménynév díszeleg a hirdetmények fejlécén, 

vagy  legalább  a  helynév  románul  van  benne.  Az  egyházi  jellegű  hirdetmények 

intézménynevei túlnyomórészt magyarul szerepelnek, teljes szövegükben magyar nyelvűek, 

és a felhívásaikat is magyarul fejlécezik, pl.: „Kolozsvári r. k. egyházközség”, „Kvári Zsidó 

Közkórházegyesület.” 

A Brassói Lapok e tekintetben is különbözik a másik két újságtól, itt a húszas évek elején 

ritkán fordult elő román intézménynév, még hivatalos közleményekben is. Még 1925-ben is a 

brassói városi hirdetmények intézménynevei a magyar szöveggel együtt  magyarul jelennek 

meg  a  fejlécen  és  a  hirdetmény  végén  is:  „Hirdetmény.  Brassó  város…  polgármester”, 

„Városi  Tanács”,  „Brassói  Ipartestület”,  „Brassó  város  erdőhivatala,”  „Brassó  város 

erdőgondnoksága” „Árverés Brassó vármegye alispánjától.” Meg kell azonban itt jegyezni, 

hogy a  kezdeti  időszakban  a  Brassói  Lapok  is  csak  Brassó  vonatkozásában  volt  ennyire 

„szabad”.  Ez azt  jelenti,  hogy Brassó nevét és utcaneveit  a hirdetésekben, reklámokban is 

magyarul  jelölte  akkor  is,  amikor  más  helységek  (pl.  egy  kolozsvári  hirdetés)  nevét  és 

közterületneveit  már  románul  írta.  A  kolozsvári  és  aradi  szigorúság  saját  hely-  és 

intézményneveikre nézve tehát akkor is érvényesült, ha más helység lapjaiban jelentek meg. 

1929-re  már  ebben  a  lapban  is  gyakori  a  közigazgatási  hivatal  felhívásában  a  román 

intézménynév:  Primăria  Municipiului  Braşov,  Primăria  Comunei  Satulung,  Primăria  

Comunei Ilieni, Primăria Comunală Baciu. 

Amint  a  kolozsvári  és  aradi  hirdetmények  és  reklámok  vonatkozásában  említettem, 

gyakran előfordult már az 1920-as évek elején is, hogy amikor más település hirdetményét 

jelentette meg a Brassói Lapok, vagy a helységnév, vagy a teljes intézménynév románul jelent 

meg, pl.  „Hirdetmény.  Szépvíz (Jud. Ciuc) elöljárósága…  Frumoasa, Primăria comunală” 

(Brassói Lapok 1925. nov. 1. 15) „Hirdetmény. Primăria Orasului Mercurea-Ciuc… primar” 

(Brassói Lapok 1925. máj. 8. 11. szövege magyar, lásd 2. melléklet), a szintén Csíkszeredára 

vonatkozó „Convocare.  Baroul Advocaţilor  Mercurea-Ciuc…” (m.  „Csíkszeredai  Ügyvédi 

Kamara”,  Brassói  Lapok  1925.  máj.  24.  16).  Ez  az  egyesületnév  a  hirdetmény  teljes 

szövegében románul szerepel, és ezzel párhuzamosan máshol is, csíkszeredai nevek, ügyek 

sokszor  románul  vannak.  A  Csíki  Lapokban  is  már  1919–1920-ban  találtam  magyar 

hirdetményben  román  helynevet,  pl.:  „Hirdetmény…  Mercurea-Ciucului,  1919  julius  hó 

12én. Polgármester szabadságon: Jacob Pop, rendőrségi főnök. (Csíki Lapok 1919. júl. 13. 

4.),  illetve 1920-ban teljesen román intézménynevet:  „Romania Politia  de Stat Mercurea-

Ciuc Pályázati hirdetmény.” (Csíki Lapok 1920. jún. 20. 4)
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 Előfordul olyan eset is, hogy a Brassói Lapokban egy számon belül egymás mellett 

volt a két hirdetmény,  egyik, amelyik Brassó városi tanácsától jött, magyarul volt teljesen, 

másik  pedig,  amelyik  valamilyen  kisebb  községre  vonatkozott,  a  helynevet,  de  akár  a 

primaria-t is románul írta (2. melléklet). Az okok kereshetők az átvételi módozatban is, lehet, 

hogy  a  község  vagy  más  város  román  nyelven  megjelent  hirdetményét  a  Brassói  Lapok 

szerkesztője  beillesztette  az  újságba,  és  amit  szükségesnek tartott,  a  „biztonság”  kedvéért 

románul hagyta. Saját városuk közigazgatása esetében vélhetően inkább tudták a szerkesztők 

is, mi az, ami megengedhető, leírható. Jó példa egyébként erre a más hivatali fogalmakról 

szóló  fejezetben  mindkét  lapban  egy  időben  megjelenő  udvarhelyi  példa,  amely  mindkét 

lapban kétnyelvűen írja le a felhívást az országos pótállatvásárra (3. és 4. mellékletek). Az 

egyházi  intézmények  neve  a  Brassói  Lapokban  is  túlnyomórészt  magyarul  szerepel: 

„Hirdetmény.  A brassói római katolikus egyház… Plebánia hivatal”  (Brassói Lapok 1929. 

aug.  11.),  „A  Satu-Marei (szatmári)  rk.  székesegyházi  plebánia  kántori  állására  pályázat 

hirdettetik.” (Brassói Lapok 1925. máj. 24. 16), de találunk ellenpéldát is: „Biserica ortodoxă 

română din Sighişoara… Oficiul parochial.” (Brassói Lapok 1929. jún. 25. 11. – az ortodox 

egyház hirdetményei érthető módon inkább románul szerepeltek).

 Kiemelkedően érdekes példa a következő: „Római-katolikus Kirchengemeinde (Intra 

Muros) Hermannstadt Hirdetmény. A nagyszebeni róm. kath. Egyházközség Építőköveinek 

törlesztése és kamatoztatása… A gondnokság. Ing. Hettinger” (Brassói Lapok 1932. nov. 8. 

8).

Fontos kiemelni azokat az intézményneveket, amelyeket jellemzően románul írtak még a 

Brassói Lapokban is, már a húszas évek elején is. Bár ezek ritkábban jelentek meg, de ha 

közleményt adtak ki, akkor inkább románul jelölték az intézménynevet: a katonai szervezetek, 

hadtestparancsnokság,  minisztériumi  rendeletek,  pl:  „Ministerul  de  finanţe” (m. 

„Pénzügyminisztérium”)  „Ministerul  Agriculturii  şi  Domenilor” (m.  „Mezőgazdasági  és 

Területi  Minisztérium”),  illetve  a  csoportosításnál  idézett  oktatási  minisztériumi  példa  is: 

„Ministerul Instrucţiunii”.

Mutatkozott  egyfajta  hajlandóság  a  szolgáltatók,  mint  például  a  vasúti  társaságok, 

villamos művek országos, egységes neve és a regionális intézmények románul való írására is:  

„Direcţiunea Regională Cluj. Román Államvasutak. Hirdetmény.” (Brassói Lapok 1922. febr. 

23. 6).

Bíróságok, törvényszék: „Romania Tribunalul Braşov Secţia II-a” (Brassói Lapok 1929. 

okt. 6. 18), bár ezek jóval ritkábban fordulnak elő, de Brassóban a 20-as évek elején magyarul 
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szerepelnek: „Hirdetmény – Románia – Brassói Törvényszék” (Brassói Lapok 1920. dec. 1. 

5).

 Előfordult a jegyzői hivatalok gyakori románul való írása is, akárcsak a jegyzőé, illetve a 

jegyzői  egyesületeké:  „birou  notarial  din  Arad”,  „Publicatiune  de  Vanzare  Notariatul  

Soimos J. Arad”, bár ezt főleg az Aradi Hírlapban tapasztaltam, a másik két lapban inkább 

csak maga a jegyző írt alá a román (notar, notar public) vagy magyar titulus alatt.

Kevésbé  ismert  intézményeknél,  egyesületeknél,  kórházak,  árvaszékek,  iskolaszékek 

esetében változatos volt a jelölési mód, ebben a tekintetben a mindhárom lapra általánosan 

jellemző  tulajdonságok  mondhatók  el. Sok  egyesület  megtartotta  és  a  Brassói  Lapokban 

illetve a Keleti Újságban még a 20–30-as évek fordulóján is magyarul jelölte nevét (Brassói 

Ipartestület,  Agrár  Takarékpénztár,  Brassói  Iparosok  Temetkezési  Egyesülete,  Bukaresti 

Magyar  Népkör,  Erdélyi  és  Bánsági  Nyomdaipari  Szövetség,  Nagyszalontai  Ipartestület 

Elöljárósága, Varrógépkereskedők Egyesülete stb.), az Aradi Hírlapban viszont már a kezdeti 

időszakban is románul szerepeltek az egyesületnevek is:

A pénzintézetek, takarékpénztárak, egyesületek esetében tehát egységesebb a jelölésmód, 

itt  is  azt  látjuk,  hogy  amit  lehet,  magyarul  írnak,  inkább  csak  azt  írják  románul,  amit 

feltétlenül  szükséges,  pl:  „Erdélyi  Bankszindikátus”, „Adriai  Biztosító  Társaság romániai  

igazgatósága”  „Bölöni  Takarékpénztár  Rt.”,  „Egyesült  Bank  és  Takarékpénztár  Rt.”, 

„Kereskedők  Tanácsa  Választmánya”,  „Kereskedők  Tanácsa  Választmánya”,  „Szatmári  

Kereskedelmi Csarnok” „Agrár Takarékpénztár Târgu-Mureş”, „Közgazdasági Bank Rt. Cluj-

Kolozsvár”, „Általános  Kereskedelmi  Rt.”,  „Aradi  Iparos  Otthon”,  „Temesvári  Bank  és  

Kereskedelmi  Rt.”,  „Administraţia  Financiară  Brasov”,  „Banca Cetatea Topliţa”,  „Banca 

Industrială şi Comercială Salagiana, „Generala” Román Általános Biztosító Társulat.” 

 A fenti példák közgyűlési meghívóknál és mérlegszámlák esetében fordultak leginkább 

elő,  tehát  kissé  a  (köz)gazdasági  szférába  tolódnak  át,  de  mégis  a  hivatalos  fogalomkör 

fejezetében  foglalkozunk  velük,  mert  hivatalos  formában  tették  közzé  a  hirdetményeiket, 

meghívóikat, mérlegszámláikat és volt többé-kevésbé állandósult intézménynevük. Amint a 

kereskedelmi rovat és a reklámok román elemeiről szóló fejezetben látni fogjuk, ott sokkal 

változatosabb volt a vállalkozások jelölésmódja akár ugyanazon vállalkozás esetében is. A 

pénzintézeteknél,  egyesületeknél  az  intézménynév  jelölésének nyelve  inkább attól  függött, 

hogy ki az, aki felhív, meghív, tájékoztat. De abban mindenképpen a kereskedelmi szférához 

állnak közelebb, hogy gyakrabban választották a két- vagy többnevűséget, mint a hivatalok, 

hisz ugyanúgy a minden nemzetiséget képviselő ügyfélkör megtartása volt a tét. Legalábbis az 

újságokból ez tükröződik. 
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B.  Fontos vizsgálati  szempont,  hogy az  intézménynév  mely része jelenik meg inkább 

románul, a közszói vagy tulajdonnévi része, vagy esetleg mindkettő, és annak megfigyelése, 

hogy ezek milyen helyzetekhez köthetők.

Jogosan  feltételeznénk,  hogy  azokban  az  időszakokban,  amikor  a  helynevek  román 

írásmódja  kötelező  volt,  akkor  azt  minden  intézménynévben  románul  írták,  tehát  a 

tulajdonnévi rész románul írása szabályozáshoz köthető, a többi része pedig más tényezőktől 

(korábban már felsoroltaktól) függ. Ez a feltételezés részleteiben be is igazolódott, hisz láttuk, 

hogy nagyon sok intézménynevet, a közigazgatási hivatalnevektől, minisztériumoktól, városi 

és megyei,  községi tanácsoktól,  elöljáróságoktól a pénzintézeteken, a közszolgáltatókon át, 

többféleképpen írták.  Láttuk már  Kolozsvár,  Brassó és Arad,  Nagyvárad  és kistelepülések 

esetében  is,  hogy  nem  volt  a  húsz  éves  időszakon  át  tartó  egységes  írásmód  az 

intézményneveken belül a közszói és tulajdonnévi rész jelölésére. Megjelentek Kolozsvár és 

Brassó  hivatalai  is  teljesen  román  intézménynévvel  (Consiliul  Oraşului  Cluj,  Prefectura 

Judeţului, Primăria Municipiului Braşov stb.), Arad hivatalai is (Primăria Judeţului Arad), és 

olyan formában is, ahol csak a helynév volt románul, az intézménynév közszói része magyar 

(pl. Cluj város tanácsa). Az a jelenséget, amikor a helynév román és a közszói rész magyar, az 

aradi  intézményneveknél  nehéz  lenne  megfigyelni,  mert  Arad  románul  és  magyarul  is 

ugyanúgy írandó, csak beszélt nyelvben lehet megkülönböztetni. De Arad esetében, amint az 

előzőekben  felsorolt  példákban  is  láthattuk,  többnyire  románul  jelentek  meg  a  teljes 

intézménynevek már a kezdetektől fogva (ez annak is tulajdonítható, hogy a hirdetmények 

teljes  szövege  is  többnyire  román  volt,  tehát  eleve  az  esetlegesen  magyarul  előforduló 

hirdetményeknél is inkább románul jelent meg az intézménynév).

A  Brassói  Lapok  az  intézménynév  közszói  és  tulajdonnévi  része  és  románul  és/vagy 

magyarul való jelölése közti összefüggés tekintetében is különbözik az aradi és kolozsvári 

újságoktól.  Itt  nem válik  el  olyan  mértékben  a  közszói  és  a  tulajdonnévi  rész különböző 

nyelven  írása,  mint  például  a  Keleti  Újságban  (bár  a  30-as  évek  felé  közeledve  ott  is 

egységesült).  Itt  az időszak kezdetén magyarul  írták a brassói közigazgatási  hivatalokat  is 

(Brassó Városi Tanács), aztán, amikor váltottak, ez a teljes intézménynévre kiterjedő váltást 

jelentett  (Primăria  Municipiului  Braşov).  Ezért  nem találunk  ilyen  példát:  „Braşov város 

tanácsa”,  mint  ami a Keleti  Újságban a kolozsvári  intézménynévvel  gyakran előfordult.  A 

Brassói Lapokban, mikor már Brassóban sem volt olyan nagy „szabadság”, teljesen románul 

írták az államnyelven írandó intézményneveket. De a Brassói Lapokban megjelenő, fennebb 

is említett kisebb községek hirdetményeinél bizony előfordult, hogy a tulajdonnév nyelvében 

elvált a közszói résztől (Mujna község elöljárósága,  Baraolt község elöljárósága stb.). Ez is 
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történhetett egyrészt az azonosíthatóság céljából (amiben nem voltak biztosak, hogy mindenki 

ismeri  a magyar  nevén, leírták románul  (is).  Másrészt alkalmazkodtak a szomszédos vagy 

távolabbi települések intézménynév-jelölési szokásaihoz (pl. ha  Mujna község románul adta 

ki a rendeletet,  és adta át a Brassói Lapoknak közlésre, akkor az újság az intézménynevet 

eredeti formájában közölte). 

Megállapítható  tehát,  hogy a  közszói  és  tulajdonnévi  rész különböző nyelven  írása az 

intézménynevek  tekintetében  legfőképpen  a  helynevek  szabályozásának  függvényében 

történt. A Keleti Újság kivételével a lapok többnyire következetesen írták teljesen románul 

vagy  magyarul  a  nagyobb,  közismert  intézménynevet,  és  az,  hogy  sokszor  előfordultak 

vegyes változatok (ahol a helynévi rész volt románul, a többi magyarul, fordított esetet sehol 

nem  találunk!),  a  rendeleteknek  való  megfelelést  igazolja.  Ez  annál  is  inkább  erősíti  a 

helynevek szabályozásától való függőséget, mivel köztudott,  hogy egy intézménynek nincs 

kétnyelvű neve. Azaz, van, amint arra már láttunk példákat, hogy megjelölték az intézmény 

teljes nevét románul is és magyarul is (pl. Căile Ferate Române Román Államvasutak, vagy: 

Consiliul Orasului Odorheiu Udvarhely Város Tanácsa). De ez más értelemben kétnyelvű, 

nem  úgy,  hogy  egynyelvű  közlésen  belül  az  intézménynév  egy  része  (pl.  esetünkben  a 

helynév) van egyik nyelven,  a másik része pedig másik nyelven (Cluj városi tanács), hisz 

ilyen intézménynév ma sem létezik, és a vizsgált korszakban sem létezett. Egyszerűen az írott 

sajtóban így kellett jelölni, ha a szöveg többi része, beleértve az intézménynév közszói részét 

is, meg is volt engedve „minden népnek a saját nyelvén”, a helynevet románul kellett írni, 

akkor is, ha ez megbontotta az intézménynév magában hordozott nyelvi egységét, fegyelmét. 

Ezt a megállapítást erősítik azok a példák is, amikor egy hirdetményen belül megjelenik a 

fejlécen  a  Primăria  Municipiului  Cluj,  teljes  szöveg  magyarul,  a  végét  pedig  a  „Városi 

Tanács”  zárja  (helységnév  nélkül).  Megkockáztathatjuk  azt  a  feltevést,  hogy  az 

intézményneveknek az a jelölésmódja „vonzotta” a román elemet, és tette románná akár az 

egész  intézménynevet,  amelyben  szerepelt  a  helységnév  is.  De  láttuk  azt  is,  hogy  nem 

mindenhol tudta „megrománosítani” a román helynév az intézménynevet (fennebb idéztük a 

Brassói  Lapokban  megjelenő  más  települések  intézményneveit,  Mujna község,  Baraolt 

község).  Itt  természetesen  felmerülhet  az  intézménynév  tulajdonnévi  vagy  köznévi 

minőségének  kérdése,  vagyis  hogy  mely  helyzetekben  tekintették  tulajdonnévnek  az 

intézmény nevét. A tulajdonnév és a köznév közti átmenet kérdésével elsősorban J. SOLTÉSZ 

KATALIN foglalkozott.  Az intézménynevekről  szóló fejezetében jelzi,  hogy:  „Voltaképpen a 

tulajdonnév-kategória  határához  közeledünk  ezek  vizsgálatával,  amelyben  semmi  – 

hagyományos  értelemben  vett  –  „tulajdonnévszerű”  nincs,  még  nagybetűs  írásmódja  is 
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önkényesnek látszik.” (J. SOLTÉSZ 1979: 95). Valószínűsíthetjük azonban, hogy anyagunkban 

az intézménynevek tulajdonnévi és közszói részének esetenként különböző nyelven, kis- vagy 

nagy kezdőbetűkkel való jelölése nem a tulajdonnév és a közszó tudatos elválasztása alapján 

történt. Az intézménynévnek a hirdetményen belül elfoglalt helyzete, szövegbe ágyazottsága, 

teljes  vagy  rövidített  formája  már  sokkal  inkább  meghatározta  intézménynév-jellegét 

(legalábbis annak való minősítését), és az ennek megfelelő nyelvi forma választását.

C.  Szintén  az  intézménynév  jellegéhez  kapcsolódik  az  a  kérdés,  hogy  újonnan,  a 

hatalomváltással létrejött intézményről,  új „kultúrfogalomról”, vagy már a régi időkben is 

meglévő intézményről  van szó a román nyelvű jelölések esetében.  Természetesen  itt  nem 

tudjuk az összes létező intézményt  (főleg az egyesületekre és a gazdasághoz közelebb álló 

intézetekre gondolok itt) megvizsgálni,  hogy léteztek-e már 1918 előtt  is, vagy csak utána 

jöttek létre, és azt sem, hogy milyen nyelvű megnevezésük volt,  vagy hogy a mindennapi 

gyakorlatban  (például  szóbeli  említésben)  milyen  mértékben  használták  az  esetleges 

kétnyelvű megnevezéseket. Az biztos, hogy hivatalosan román nevük lett, és ezt mindenféle 

írásos formában románul kellett jelölni. És az is bizonyos, hogy a leggyakrabban előforduló 

intézménynevek mögött álló intézmények (városi, megyei, községi tanácsok) a hatalomváltás 

előtti  időkben  is  fennálltak,  megvolt  a  hivatalos  magyar  nevük  (amint  a  korábbi  lapok 

hivatalos  közleményei  is  mutatják).  Amint  láttuk,  ezek  esetében  sokkal  inkább  helyi 

tényezőktől  függött,  hogy  románul  vagy  magyarul,  esetleg  mindkét  nyelven  ír(hat)ják  az 

intézménynevet,  mert  a  megyei  és  a  városi  intézményeket  változatosan  jelölték.  Olyan 

hirdetmény viszonylag  kevés jelent  meg,  amelyet  valamely országos  intézmény tett  volna 

közzé,  de  ezekben  az  esetekben egységesen  érvényesült  a  hivatalos  megnevezés:  Regatul  

României,  Tribunalul  României,  és  ez  a  királyság,  a  bíróság  neve  mellett  a  néhány 

minisztériumi rendelet esetében is megfigyelhető.

D. Az  intézménynév  szövegkörnyezete és  nyelvi  megjelenése  közti  összefüggések 

vizsgálata nem elhanyagolható, mivel ezek áttekintésével világosabb képet kaphatunk arról, 

hogy mi volt az, amit egy magyar  felhívásszövegben a hivatalos intézmény- és helynevek 

mellett  még  államnyelven  kellett  jelölni,  illetve  a  lapszerkesztők  fontosnak tartották  ezek 

román nyelvű megjelölését (is).

 Mivel  csak a  magyar  alapszövegű hirdetményekkel  foglalkozunk,  a teljesen román 

szövegű hirdetményeket itt ebből a szempontból nem vizsgálom, hisz azok nem relevánsak az 

intézménynevek  írásának  vonatkozásában.  Természetes,  hogy egy román  szövegben,  ahol 

minden román, az intézménynév is csak román lehet. Fontos lehet viszont a román nyelvű 

hirdetmények szövegének vizsgálata abból a szempontból, hogy vajon az ezekben megjelenő 
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intézménynevek,  ha  magyar  szövegű  hirdetményben  megjelennek,  teljesen  ugyanaz-e  a 

megnevezésük, vagy esetleg részben lefordítják, mi az, amit románul hagynak benne, mi az, 

amit nem. 

Amint a csoportosításban felsorakoztatott példák is mutatták, az intézménynév különböző 

jelölési  és  beillesztési  módjai  mellett  gyakran  a  hirdetmény  végén  önmagában  vagy  a 

szövegen  belül  megjelenő  helynév/helynevek,  a  keltezés  és  a  közreadó  intézmény 

vezetőjének,  aláírójának  titulusa  (primar,  prefect,  subprefect,  notar stb.),  illetve  a 

rendeletszám  főnévi  része  (Nr.)  jelenik  meg  románul.  Az  előzőekben  több  példában  is 

láthattuk  az  intézménynevet  teljes  szövegkörnyezetében.  Az  alábbi  szemelvényekben 

hangsúlyosabb  elemzése  következik  annak,  hogy  mi  az,  ami  még  románul 

megjelenik/megjelenhet.  A  szövegkörnyezet  vizsgálata  a  románul  és/vagy  magyarul  való 

jelölés okainak feltárásában is fontos szerepet játszhat.

22. „Direcţiunea Regională Cluj. Román Államvasutak. Hirdetmény.

Alulírt igazgatóság közhírré teszi, hogy 1922. március 1-én délelőtt 11 órakor a kolozsvári 

Direcţiunea  IV.  Regională  C.F.R. Serviciul  E. osztályban  árverés  fog  tartatni  következő 

mennyiségű és méretű talpfaszállításra:

[…] A román nyelven írt ajánlatokat bélyegezni és lepecsételni kell. 

Az  ajánlattevőknek  kellően  bélyegezett  és  a  „Direcţiunea  IV-a  Regională  a  C.  F.  R. 

Serviciul  E.  Cluj”-hoz  címzett  ajánlataikat  a  következő  felírással  ellátott  és  lepecsételt 

borítékban „Oferte pentru traverse pentru cale normală Vicinală şi îngustă. Licitaţia dela 1 

Martie 1922” […]

Ajánlattevők kötelesek az ajánlatban  foglalt  érték 5 %-át a  Direcţiunea 3-a Regionala 

pénztárába  ideiglenes  óvadékként  letenni  […]  Direcţiunea IV.  Regională C.F.R.” (Brassói 

Lapok 1922. febr. 23. 6)

A 22. szemelvény, melyet a Brassói Lapokból idéztem, jellegzetes példája annak, amikor a 

magyar olvasóréteghez szóló újság pontosan és hitelesen tájékoztat egy eseményről, de mégis 

teletűzdeli román elemekkel a hitelesítés végett. Itt a fejlécen románul és magyarul is találunk 

intézménynevet, de ez nem egymás fordítása. A Román Államvasutak C. F. R. (Căile Ferate 

Române)  itt  nem  jelenik  meg,  csak  magyarul,  viszont  annak  alosztálya,  a  Direcţiunea 

Regională  Cluj (m.  „Kolozsvári  Regionális  Igazgatóság”)  igen,  még  ha  ez  az 

intézménynévnév  magyarul  akkor  hivatalosan  már  nem  is  létezett.  De  fordítva  is  lehet 

szemlélni  ezt  a  jelenséget.  Az  eredetiben  románul  szerepel  a  C.  F.  R.  és  a  Direcţiunea 
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Regională Cluj, de az újságíró vagy szerkesztő csak a főintézményt fordította le magyarra, az 

alosztályt  románul  hagyva,  mely többször is megjelenik majd a szövegben. Feltételezhető, 

hogy a főintézmény azért  van lefordítva,  hogy az olvasó pontosan tudja beazonosítani,  az 

alosztály, a regionális igazgatóság román nyelven marad szintén az azonosítás végett, hogy az 

árverésen  pályázni  szándékozók  pontosan  tudják,  hová  kell  elküldeni  pályázataikat.  A 

szövegen belül  a  teljes  intézménynév  megjelenik  úgy,  ahogy a  pályázati  borítékon annak 

szerepelnie kell, sőt, a szövegben maga az intézménynév többször is előfordul teljességében 

vagy részeiben. Egy biztos: aki ezt a hirdetményt elolvassa, teljes biztonsággal tud ajánlatot 

tenni, hisz ehhez minden információ rendelkezésére áll.

23. „Primaria Municipiului Brasov.

Brasov, la 17 Januarie 1929.

Az 1929. sorozási évfolyamba (contingensbe) tartozó ifjak bevonulása.

… a brassói Cercul de Recrutare-hez (vadászlaktanya a Gyár úton) be lettek híva… 

Mindazok,  akik  idejekorán  nem  jelentkeznek,  mint  „nesuport”  az  érvényben  levő 

törvényes rendelkezések alapján megbüntettetnek.

Primar: Dr. St. Stinghe m. p. primar

Secretar general: Socaciu m. p.” (Brassói Lapok 1929. jan. 24. 11)

A 23. szemelvény, mely szintén a Brassói Lapokból való, abban erősít meg, hogy csak az 

adatolhatóság,  azonosíthatóság  (vizuális  alapon)  szempontjából  fontos  információkat  írják 

románul a hirdetményben. 1929-ben már a Brassói Lapok is  Primaria Municipiului Brasov-

ként fejlécezi a városi tanács hivatalos közleményeit, és itt is románul találjuk a fejléc alatti 

keltezést. A szöveg végén a hivatalos közreadói titulusok, mint  primar és  secretar románul 

vannak. Megjelenik továbbá a szövegben a közlemény szempontjából fontos másik intézmény 

neve románul, a Cercul de recrutare (m. „Sorozási kerület”), melynek idegenségét jelölik, a 

magyar helyrag kötőjellel kapcsolódik a román intézménynévhez, sőt, zárójelben értelmezik 

is. Ez a zárójeles értelmezés, magyarázat nem fordítása ugyan az intézménynévnek, és úgy 

tűnik, nem is ez az információ fontos, hanem a hely beazonosítása („vadászlaktanya a Gyár 

úton”).  A  contingens megítélése  kérdéses,  nem egyértelműen román  elem,  hisz  a  magyar 

nyelvben is létezik ez a szó, mégis, a román helyesírással írva idegennek minősül, de ez is 

csak  zárójelben  jelenik  meg,  a  magyar  megfelelő  után,  azaz  megmagyarázzák  a 

besorozandóknak,  hogy  mi  is  románul  az  a  „sorozási  évfolyam”.  A  nesuport (m. 
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„alkalmatlan”) egyenesen a törvényekben benne foglalt fogalmat románul adja vissza, fordítás 

vagy magyarázat nélkül, érzékeltetve annak a súlyát, ha valakit nesuport-ként minősítenek.

Előfordulnak, szintén a Brassói Lapokban, olyan esetek, amikor az intézménynév után a 

bevezető  mondat  is  románul  szerepel  (24.  szemelvény:  „Ezennel  köztudomásra  hozzuk  a 

sorozási kerület következő közleményét:…”)

24. „Primaria Municipiului Brasov.

Cu  aceasta  aducem  urmatoarea  publicatiune  a  cercului  de  recrutare  la  cunoştinţa 

publică:

5. kerületi parancsnokság. Cercul de recrutare Braşov. Hirdetmény.

[…]” a szöveg többi része magyar,  kivéve a végén a titulusokat (Brassói Lapok 1929. 

márc. 10. 18)

Ezzel  párhuzamosan  jelennek  meg  már  a  Brassói  Lapokban  is  teljesen  román  nyelvű 

közlemények hasonló kezdetű mondatokkal: „Catre toti Cetatenii Municipiului Brasov” (m. 

„Brassó megyei  jogú város  összes  állampolgárához…” Brassói  Lapok 1929.  jan.  24.  11), 

hasonló kezdetűeket találunk az Aradi Hírlapban is, melyben megszólítják a polgárokat, és 

ilyet látunk a 12. melléklet kétnyelvű felhívásában.

25. „Primăria Municipiului Cluj.

Árlejtési hirdetmény. Magyar fordítás. 

Cluj város polgármesteri hivatala árlejtést hirdet… üzemi anyagok szállítására az 1932. 

évben, még pedig:

[…]  A  teherfüzet  és  a  költségvetés  megtekinthetők  és  kaphatók  Cluj város  központi 

műhelyében, Calea Traian 19.

Cluj, 1932. január 11.

Primăria Municipiului Cluj.” (Keleti Újság 1932. jan. 28. 10)

A 25-ös hirdetményben, amint már a fejezet első példáiban is láttuk, érdekes módon az 

intézménynév mellett csak a helynév és a közterületnév jelenik meg románul, ez bizonyítja a 

helynevekre Kolozsváron fokozottan érvényes szigort. A hirdetménynek az intézménynévben 

és attól függetlenül is a szövegen belüli összes előfordulása román, sőt, még a keltezésben is, 

holott az volt a bevett szokás, hogy a keltezés teljesen román vagy teljesen magyar,  és ez 

vonatkozik  a  dátumra  és  helyre  egyaránt.  A  „Cluj,  1932.  január  11.”  keltezés  azzal 
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magyarázható, hogy egy olyan időszakban és helyen vagyunk, amikor nagyobb a szabadság, 

nem  kell  olyan  adatokat  románul  írni,  amelyeket  korábban  meg  később  románul  kellett. 

Amint látjuk, éltek is az újságok ezzel a „szabadsággal”, hisz legalább a dátumot magyarul 

írták, és jelezték is, hogy románból fordították a hirdetményt, de a helynévnek románul kellett 

maradnia. Az alább következő 26. hirdetmény is, az intézménynév mellett az alosztályt jelöli 

románul  és  a  helységet  a  közlemény  végén  kétnyelvűen  (a  Brassói  Lapok,  úgy  tűnik, 

megengedhette magának, de ezt a helységnevekről szóló fejezetben is látni fogjuk).

26. „Primaria Municipiului Oradea. Serviciul Economic.

Árverési hirdetmény.

Közhírré tesszük, hogy 1932. május 23-án, délelőtt 10-12 óra közt, a polgármesteri hivatal 

közgazdasági osztályánál, az I. emelet 28. számú szobájában, nyilvános árverés tartatik… 

Oradea-Nagyvárad, 1932. április 28-án.

A polgármesteri hivatal.” (Brassói Lapok 1932. máj. 5. 8)

A  bemutatott  intézménynév-jelölések,  bár  ezek  elemzése  adja  a  dolgozat  egyik 

legterjedelmesebb  részét,  jó  összehasonlítási  alapot  szolgáltatnak  a  később  bemutatandó, 

kevésbé hivatalos, kereskedelmi szféra hirdetési gyakorlatának vizsgálatához is.

Hirdetmények, közlemények, rendeletek címe

A  hivatali  szókincs  románul  megjelenő  elemeinek  harmadik  fontos  csoportja  a 

közlemények  címe,  megnevezése.  Előrebocsátom,  hogy  leggyakoribbak  az  árverési 

hirdetmények, melyeknek közreadója is általában a városi tanács, közjegyző, csődvégrehajtó 

stb.,  ezeket követik a különböző pályázati  hirdetmények (munkálatok elvégzésére,  konkrét 

álláspályázatok  stb.),  közgyűlési  meghívók,  értesítések,  határozatok,  rendeletek  és 

nyilatkozatok.

Leggyakoribb ebben a csoportban a pályázati és árverési hirdetmények címének román 

megnevezése, ez annak is tulajdonítható, hogy ezekből volt a legtöbb. A megszokott jelölési 

forma:  megjelent  a  közlemény fölött,  címként  az  „Árverési  hirdetmény”,  vagy „Pályázati 

hirdetmény”,  de  gyakran  ezek  román  megfelelője:  Publicaţiune (m.  „Hirdetmény”), 

Publicaţiune de vânzare (m. „Eladási hirdetmény”), „Publicaţiune de licitaţie (m. „Árverési 

hirdetmény”). Ezeknek a hirdetményeknek a tartalma leggyakrabban eladás, árverezés, mely 

során a hivatal tulajdonában lévő épületet, faanyagot, kavicsot, jószágot stb. árvereztek el, de 

előfordult az is, hogy magánszemély vagy vállalkozás ellen a be nem fizetett adósságok miatt 
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indított csődeljárásról szóló értesítés címe, neve, akár egész szövege román. Megfigyeléseim 

alapján ez főleg a városi illetőségű hirdetményekre jellemző,  a kisebb településeket  érintő 

közleményekben kevésbé fordultak elő román elemek (főleg a korszak kezdetén). Ezen kívül 

munkálatokat,  álláspályázatokat  hirdető  hivatalos  közlemények  címe  gyakran  románul 

szerepel  (Publicaţiune).  A  cégekhez,  gyárakhoz,  nem  a  hivatali  szférához  tartozó 

álláshirdetések  inkább  az  apróhirdetéseknél  találhatók,  de  ezekben  is  előfordulnak  román 

vagy olykor német foglalkozás-megnevezések.

Másik gyakori felhívásfajta, amely inkább a közgazdasági szférához köthető, a Convocare 

(m. „Felhívás”) volt, gyakran kiegészülve a Convocare la adunare generală (m. „Közgyűlési 

meghívó”),  ezt  is  tehették  közzé hivatalok,  intézmények,  de leggyakrabban pénzintézetek, 

bankok,  takarékpénztárak  (sokszor  a  közgazdasági  rovatban,  bár  ez  nem  mindig  volt 

egyértelműen elkülönítve).  Ehhez hasonló volt az Invitare (szintén „Meghívó” jelentésben), 

ritkábban fordult elő az Anunţ (m. „Értesítés”), továbbá a Decisiune (m. „Határozat”), illetve 

az  Ordonanţă (m.  „Rendelet”).  Ezek  a  megnevezések  általában  címként,  önmagukban 

fordultak elő, de olykor követte a román szöveg őket, amint fennebb is említettük, volt, hogy 

a teljes rendelet, felhívás szövege románul szerepelt. A felhívások szövege már 1929-ben a 

Brassói Lapokban majdnem felében román, az Erdélyi Hírlapban is, a Keleti Újságban jóval 

ritkább.  Ez  utóbbiban  a  primar,  Primăria sem  fordul  elő  olyan  gyakran,  inkább  a 

helységnevek  tekintetében  érvényesül  a  román  nyelv  dominanciája  (hirdetésekben  és 

közleményekben).

Említésre méltó, hogy helyenként mindkét nyelven megjelölték a közlemény fajtáját, pl. 

Publicatiune – Hirdetmény, vagy az egész közlemény kétnyelvű, erre nagyon jó példa a 3. 

mellékletben megjelenő kétnyelvű hirdetmény (Keleti Újság 1925. jan. 25. 11), ahol teljesen 

megfelel egymásnak a két szöveg, csupán a fejlécen a felhívó szervezet neve („Dela primăria 

oraşului cu consiliu Odorheiu Nr. 321 – 925. adm.”) jelenik meg csak románul, más minden 

teljesen kétnyelvű, sőt, a szöveg, a címek, alcímek, kiemelések tekintetében (cím, dátum) is 

teljes a megfelelés. Érdekes módon, ugyanez a közlemény megtalálható a Brassói Lapokban 

is  1925.  január  26-án,  szintén  két  nyelven  (4.  melléklet),  a  szöveg azonos,  csak a  Keleti 

Újságban egymás alatt jelenik meg, a Brassói Lapokban pedig hasábosan, egymás mellett.

Gyakoriak azok az esetek, amikor a felhívó hivatal/egyesület/pénzintézet neve megjelenik 

mindkét  nyelven,  de  maga  a  szöveg magyar,  sőt,  az  is  előfordul,  főleg gazdasági  jellegű 

felhívásoknál,  meghívóknál,  kimutatásoknál,  hogy  az  intézmény  neve  a  magyar  és/vagy 

román  mellett  németül  is  megjelenik.  Nagyon  sok  egyébként  a  közgyűlési  meghívó  és 

mérlegszámla,  inkább  ezek  esetében  mutatkozott  hajlandóság  részleges  vagy  teljes 
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kétnyelvűségre (pl. 26. melléklet). Mindezekből arra lehet következtetni, hogy a felhívásokat, 

közleményeket azért írták románul, mert bizonyos fokú szabályozás volt erre nézve. És többet 

átvettek úgy, ahogyan az megjelent eredeti szövegében a hivatalos közlönyben vagy a román 

lapokban, egészen vagy részben lefordították,  de a címet sok esetben románul hagyták,  és 

esetenként a szöveget is.

Hivatalos okmányok, iratok neve

A hivatali fogalomkör negyedik csoportjába tartozó fogalmak szorosan összefüggenek az 

előző csoportban tárgyaltakkal, hiszen a rendeletek, közlemények románul való megnevezése 

is  gyakran  olvasható  volt  a  rendeletek  fejlécén,  ezek  szövegükben  olykor  tartalmazták  a 

személyi  okmányok  megnevezését,  magyar  vagy  román  alapszövegben.  Ezeknek  a 

fogalmaknak az államnyelven való megismerése minden állampolgár számára szükséges volt, 

részben  ez  indokolta  esetenkénti  előfordulásukat  román  nyelven  (is),  amint  azt  az  alábbi 

példák is szemléltetik. A 27. szemelvényben a  Certificat (m. „bizonyítvány”) csak románul 

jelenik meg, a 28. szemelvényben az utazási iroda az összes szükséges okmányt (kivéve a 

fényképeket,  feltételezhetően  ez  utóbbit  azért  csak  magyarul,  mert  ennek  a  fogalomnak 

mindkét  nyelven  való  ismerete  nem  volt  annyira  fontos,  mint  az  iratoknak)  megnevezi 

románul és magyarul is. 

27.  „Nyugdíjasok  részére  életbenlétet  igazoló  Certificat az  Erdélyi  Hírlap 

kiadóhivatalában kapható” (Erdélyi Hírlap 1929. febr. 13. 10)

28.  Bucureşti,  Agenţia  Generală Canadian Pacific […] Hogy utasainkat  megkíméljük 

fölösleges  idő-  és  pénzveszteségtől,  továbbá  egy  bucuresti út  fáradalmaitól,  kérjük 

szíveskedjenek hozzánk beküldeni ajánlva a következő okmányokat: 1. Útlevél (Paşaportul  

de călătorie); 2. Születési bizonyítvány (Actul de naştere); 3.  Erkölcsi bizonyítvány (Actul  

de  moralitate);  4.  Affidavit  (affidavitul);  5.  Négy darab  fénykép  4/5  cm nagyságban…” 

(Keleti Újság 1922. jún. 22. 11).

Találkozunk  olyan  esettel  is  (29.  és  30.  idézet),  amikor  a  hivatalos  okmánynak  a 

szövegben magyarul szerepel a neve, és zárójelben jelenik meg a román megfelelő, ez mind 

arra utal, hogy fontos volt a mindkét nyelvű azonosítás, hogy az olvasók megtanulják az új 

nevét is az adott okmánynak, de ahhoz, hogy ez megtörténhessen, ismerniük kell, hogy minek 

66



az  új  neve.  A következő  két  idézet  kiválóan  példázza  azt,  amikor  az  okmányok  és  más 

fogalmak  neve  románul  és  magyarul  megjelenik  egy  szövegben,  ilyet  inkább  a  Brassói 

Lapokban lehet találni:

29.„Ocna de Sus. A pénzügyminisztérium  […] rendelete mentesítette az aláírás szerinti 

üzleti  könyvvezetés  alól  mindazokat  a  kiskereskedőket  és  kisiparosokat  […]  Mindezek  a 

kereskedők  és  kisiparosok  a  registru  inventar (leltár)  és  a  registru  jurnal  de  casă 

(pénztárnapló) vezetése alól nem mentesülnek. Ezt a két könyvet egy nyilatkozat (declaraţie) 

kíséretében  be  kell  mutatni  és  láttamoztatni  az  illetékes  pénzügyigazgatóság  bélyegügyi 

osztályánál  (biroul  timbrului)  […]  előzően  láttamoztatni  kell  a  kerületi  adóellenőrnél 

(controlor), aki azt igazolja, hogy az érdekelt adózó a patenta fixa (m. „általányadó”) melyik 

osztályába tartozik…” (Brassói Lapok 1940. júl. 24. 10)

30. „Beiratások a székelykeresztúri Unit. Főgimnáziumba.

[…]  Új  tanulók  beírásáért  felbélyegzett  kérést  augusztus  31-ig  kell  beadni.  Ehhez  a 

következő okmányok  csatolandók:  1.  Születési  anyakönyvi  kivonat  (extras de naştere);  2. 

Keresztlevél  (lelkészi  hivataltól);  3.  Állampolgársági  bizonyítvány (cert.  de naţionalitate); 

Újraoltási bizonyítvány; Iskolai bizonyítvány…” (Brassói Lapok 1932. júl. 23. 8)

A román hivatali fogalmak előfordulásának és gyakoriságának műfaji kötöttsége

A  hivatali  szférához  tartozó  román  fogalmak  megjelenésében  jelentős  a  műfaji 

meghatározottság, hisz elsősorban a hivatalos írások szövegében fordul elő a magyar mellett 

vagy anélkül a hivatali tisztségek, intézmények, okmányok megnevezése románul. A román 

hivatali megnevezések a cikkekben, tudósításokban, kulturális rovatokban viszonylag ritkák, 

és a román foglalkozásnevek stilisztikai célzattal történő alkalmankénti román megnevezésére 

korlátozódnak (Domnule inspector,  m.  „Inspektor uram”  Domnul inginer,  m.  „mérnök úr” 

preşedinte, m. „elnök”), itt lehet az elhatárolódás vagy a gúny jele a román megnevezés. De 

tudósítások,  hírek  szövegében  majdnem  mindenhol  magyarul  jelölik  ezeket,  román 

megfelelőik  a  hivatalos  közleményekben,  felhívásokban,  hirdetményekben,  rendeletekben, 

gazdasági jellegű (pl. pénzintézeti, bank, biztosító társaságok) kimutatásokban fordulnak elő.

A  műfaji  kötöttség  nagyban  összefügg  a  kontextus  kérdésével  is,  általában  ezek  a 

hivatalos közlemények önmagukban,  a hirdetési  oldal valamelyik sarkában (a reklámok és 

apróhirdetések mellett  kiemelve) vagy a gazdasági rovaton belül/alatt/mellett  helyezkednek 
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el.  A  magyar  nyelvű  közleményekben  pedig  a  román  megnevezés  a  szövegtől  elválva, 

fejlécen, címként vagy a közlemény alján jelenik meg, így nem kell különösebben a szövegbe 

ágyazódnia. Tehát a hivatalok, hivatali tisztségek megnevezése a közlemények szövegében 

általában főnévi alakban jelenik meg, ragozott formában és származékszavaikban ritkán. 

Reklámszövegek

Az előző fejezetben gyakran idézett gazdasági intézmények, ezen belül a pénzintézetek, 

bankok, vállalkozások és társaságok román nyelvű megnevezése határterületnek tekinthető a 

hivatali  fogalomkörbe  tartozó  román  szavak  és  a  reklámok  román  elemei  között.  Ezek 

besorolása egyik vagy másik kategóriába nem mindig egyértelmű, mivel a gazdasági intézetek 

hivatalosabb hirdetményei is gyakran megjelennek az újságok hirdetési rovatában, és a cégek, 

vállalkozások reklámaihoz hasonló szövegben, tagoltságban hirdetnek. Ebben a fejezetben a 

cégnevek és terméknevek együtt szerepelnek, mert ezek esetében sem mindig lehet eldönteni, 

hogy cégnévről vagy terméknévről van szó, ez gyakori  egybeesésükből és a helyesírásbeli 

következetlenségből  fakad,  hisz  a kis  vagy nagy kezdőbetűs  írásból  nem mindig derül  ki, 

hogy köznévnek vagy tulajdonnévnek tekintik az adott fogalmat. A cégnév nagyon gyakran 

terméknév is egyben, ahol a reklámozott termék neve jelöli a cégnevet is. 

A  gazdasági  tevékenységet  folytató  cégek,  részvénytársaságok  megnevezéseikben 

tulajdonnevet,  általában  személynevet  tartalmaznak  (pl.  Székely  és  Réti  Bútorgyár  Rt.,  

Boncescu  cukrászda).  Az intézménynevekről  szóló  fejezetben  már  szóltunk  arról,  hogy a 

cégneveket a vizsgálat során el kell választani a hivatalos intézménynevektől. Egyrészt azért, 

mert a hivatalos intézmények esetében erősebb a hivatalosság megőrzésének kötelezettsége. A 

hivatalos  intézmények  közleményeinek  román  vagy  magyar  nyelvű  megjelenése  közti 

választást olyan tényezők határozták meg, melyek különböztek a gazdasági-kereskedelmi élet 

szereplőinek a reklámszövegeik nyelvezetét befolyásoló indokoktól. Ez akkor is igaz, ha az 

utóbbiaknak  is  voltak  nyelvi  kötelezettségeik,  elég,  ha  a  különböző  tiltásokra,  a  román 

nyelvhez képest idegen feliratot  is tartalmazó cégtáblákra kivetett  különadókra gondolunk. 

Másrészt  azért  is  kell  a  kereskedelmi  rovatban  megjelenő  román  elemeket,  és  itt 

hangsúlyozottan  a  neveket,  elválasztani  az  intézménynevektől,  mert  sok  esetben  nem 

magának a cégnek, vállalkozásnak, hanem inkább a terméknek a neve van kiemelkedő helyen 

és  formátumban  a  reklámszövegen  belül.  Itt  nem  annyira  a  rendeletekben  elvárt 

kötelezettségeknek való megfelelés, hanem az üzleti érdek elsődleges fontossága érzékelhető.
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A  kereskedelmi  rovatban  megjelenő  reklámokat  a  hivatali  szférával  szemben  sokkal 

inkább  az  érdekviszonyok  határozzák  meg,  ezt  bizonyítja  a  számtalan  vegyes  nyelvű, 

kétnyelvű,  olykor  háromnyelvű  reklám,  hirdetés.  A  vállalkozók  és  kereskedők  érdeke  a 

termékük,  szolgáltatásuk  minél  szélesebb  olvasókörrel  való  megismertetése  és  eladása,  az 

olvasók/vásárlók nemzetiségi hovatartozásától függetlenül. 

A hirdetés eredeti szövege és az újságban való megjelenése közti utat nem ismerjük. Így 

természetesen  felmerül  a  kérdés,  hogy milyen  az  a  szöveg,  amit  a  hirdető  meg  szeretne 

jelentetni,  és  mivé  válik,  mire  az  újságban  megjelenik.  CSIZMÁR EDINA tanulmányában 

hivatkozik  HYMESre  és  ALAN BELLre  a  hírszerkesztés  vonatkozásában:  „A  hírszövegek 

klasszikus esetei annak, hogy egy nyelvi produktum több embertől származik” (CSIZMÁR 2006: 

23). Itt négy szerepet különítenek el: a kezdeményező szerző, a leíró szerző, a szerkesztő és az 

életre keltő, animátor. Jelen esetben nem a hírszövegekről beszélünk ugyan, hanem az újságok 

gazdasági rovatáról, reklámfelületéről, de a felsorolt szerepek, amelyektől a nyelvi produktum 

származik,  a  teljes  médiára,  az  újságszerkesztésre,  és  az  újságon  belül  a  reklámok  és 

hirdetések  vonatkozásában  is  érvényesek.  Esetünkben  a  reklámok  szerkesztésében  kissé 

átértékelődnek  a  szerepek,  de  itt  is  megvan  a  szerző  (maga  a  hirdető),  a  főszerkesztő, 

szerkesztő  és  esetünkben  a  cenzor  is  fontos  szerepet  kap.  Az  újságok  esetében  a  két  fő 

kommunikációs szereplő (beszélő és olvasó) közé még egy vagy két másik szereplő is kerül, a 

szerkesztő és a cenzor. A kettejük munkájának eredménye az, ami eljut az olvasóhoz.  Ezeket 

a szereplőket bármilyen vizsgálatnál, ami a sajtóra irányul, figyelembe kell venni, főleg olyan 

időszakban,  amikor  a  lapszerkesztő  munkáját  fennebbről  irányították,  és,  amint  az  eddig 

bemutatott  szövegekből  is  kiderült,  sok  esetben  korlátozták.  És  ez  olyan  korszakban  és 

helyzetben is igaz, amikor a cenzort nem cenzornak nevezik. Természetesen ez a folyamat az 

egész  újságra,  annak  minden  rovatára  vonatkozik,  csak  azért  kap  nagyobb  hangsúlyt  a 

reklámoknál, mert ezek esetében a közreadói/hirdetői közeg nagyobb sokféleséget mutat, mint 

mondjuk a hírszerzőké, újságíróké. Legtöbb esetben nem tudhatjuk biztosan, hogy mi volt a 

hirdetés, reklám eredeti szövege még a cenzúrázás előtt. A reklámok nyelvi sokszínűségének 

láttán  az  a  benyomásunk,  hogy  a  reklámokat  nem  cenzúrázták  olyan  mértékben,  mint  a 

hivatalosabb közleményeket. A cégnevek nyelvi megjelenésében és működésükben inkább a 

cégtáblákra vonatkozó korlátozások érvényesültek, de ezek az újságba kerülve vélhetően már 

nem változtak. Ezen azt értem, hogy ha a hirdető egy, két vagy több nyelven is megalkotta 

reklámszövegét,  ezen a cenzúra már  nem nagyon változtatott,  kivéve talán a  helyneveket. 

Olyan esetekben lehet a reklám eredeti szövegére és formátumára, nyelvezetére következtetni, 

hogyha például mindhárom újságban ugyanaz a reklám ugyanúgy jelenik meg.  Ilyen  pl.  a 
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Székely  és  Réti  Bútorgyár  Rt.  Marosvásárhely,  amelyik  mindvégig,  nemcsak  a  vizsgált 

lapban,  hanem más  lapokban is  megtalálható  ugyanolyan  formátumban és szövegezésben, 

csupán  a  helynévi  része  váltakozik  a  különböző  időszakokban  a  magyar,  román  vagy 

kétnyelvű  jelölés  között.  A  szövegváltoztatás  jogának  fenntartására  többször  is  találunk 

közvetlen utalást,  például az Aradi Hírlapban: ”A kiadóhivatal fenntartja magának a jogot, 

hogy  oly  apróhirdetés  szövegét,  mely  eredeti  szövegénél  fogva  nem közölhető,  szövegét 

megváltoztassa.”  (Aradi  Hírlap  1922.  aug.  2.  8).  Bár  nem  tapasztalható  olyan  mértékű 

cenzúrázás a hirdetési, mint a hivatalos szférában, a cenzúra nyomai észrevehetők a reklámok 

szövegében is, a cégnevekben, illetve helység- és közterületnevekben.

A korszak kezdetén a Keleti Újságot és az Aradi Hírlapot a román intézménynevek mellett 

elözönlötték a reklámszövegekben a román hely- és közterületnevek. A Brassói Lapokban ez 

később következett be. Sajtótörténeti információink szerint az 1928 és 1932 közti időszakot 

kivéve  nagyjából  végig  jelen  volt  a  cenzúra.  Érzékelhető  is,  hogy az 1929-es  és  1932-es 

évfolyamokban  visszatérnek  a  magyar  utcanevek.  A reklámok  nyelvezetét  inkább a  20-as 

években lehet megfigyelni,  mert  később változik az újságok jellege,  a 30-as években már 

egyre kevesebb a hirdetés bennük, aztán a korszak vége felé a háborús helyzetet előkészítő 

tudósítások kapnak nagyobb  hangsúlyt.  Természetszerűen  az  a  kérdés  is  felvetődik,  hogy 

számított-e itt a cenzúra, hisz ha egy cégnek már román neve volt, akkor feltehetően az jelent 

meg a reklámban.  Ez a feltevés  azonban nem minden esetben bizonyul  igaznak,  hisz  sok 

magyar kereskedő megpróbálta magyar nyelven (is) hirdetni a cégét, termékét, akkor is, ha 

román nyelvű cégtáblát kellett kitennie. 

Mások tehát egy reklámszöveg, egy terméknév nyelvi megformálásának indokai, mint egy 

hivatalos közleményé. Ez tetten érhető például a helynévhasználat esetében, ahol fontos volt, 

hogy azonosítani tudják adott vállalkozás székhelyét, hisz az utcák új neveket kaptak, ezeket a 

neveket korábban a románok sem ismerték. A reklámozás esetében a többnyelvűség nevében 

jelentek  meg  sokszor  két,  vagy  akár  három  nyelven  is  a  cégnevek,  illetve  a  kiegészítő 

szövegek,  magyarázatok  sokszor  románul,  máskor  magyarul,  olykor  három nyelven  is.  A 

cégneveknél,  még ha fel  is kellett  venni a korábban is létező és magyar  néven bejegyzett 

cégeknek is a hivatalos román nevet, és attól kezdve hivatalosan csak azzal szerepelhettek, az 

újságokban nagyon sokszor feltüntették a román és magyar nevet is, vagy valamilyen módon 

lefordították,  megmagyarázták  az olvasónak.  A hivatali  intézménynevek hirdetményeikben 

elhatározásokat,  tényeket,  rendeleteket  közöltek  (ami  vagy  tetszett,  vagy  nem,  de  nem 

számított  az  olvasó  véleménye  vagy  reakciója),  a  reklámokban  viszont  fontos  volt  az 

olvasóhoz  szólni,  a  terméket  minél  szélesebb  körben  megismertetni.  Kivételt  talán  a 
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reklámokon és hirdetéseken belül megjelenő közterület-  és helységnevek képezhetnek,  bár 

valószínűleg  itt  sem  feltétlenül  csak  a  cenzor  akarata  érvényesült,  hiszen  az  azonosítás 

lehetősége  miatt  a  hirdetőknek  is  érdekük  volt  a  hivatalos  vagy  a  kétnyelvű  helynevet 

alkalmazni.  Találunk arra is példát,  hogy egyik számban magyarul  jelenik meg ugyanaz a 

cégnév, másikban kétnyelvűen (5–6. mellékletek).

A  reklámok  esetében  a  többnyelvűség  és  a  valamivel  nagyobb  mértékű  tolerancia 

összefüggésbe  hozható  azzal  a  fennebb  is  említett  ténnyel,  hogy  bizonyos  fokú 

kétnyelvűséggel  már  ebben az időszakban is  számolni  kell,  hisz  a román,  magyar,  illetve 

német nyelv beszélői már régóta együtt éltek. Egyes szavak mindenképpen átvételre kerültek 

a  román,  magyar  és  németajkú  népesség  nyelvében.  Alapos  okunk van azt  hinni,  hogy a 

leggyakoribbak  a  mindennapi  élethez,  használati  tárgyakhoz  kapcsolódó,  mai  szóval  élve 

„fogyasztásra” szánt cikkeket megnevező szavak. Ha nem is vették át őket, ezek nevét talán 

jobban ismerték a másik közösség nyelvén is. A konyhanyelvi fogalmakhoz társultak a román 

hatalomátvétel után a hivatali ügyintézés során használt fogalmak, iratok, hivatali tisztségek 

megnevezései is, amelyeket egy idő után meg kellett ismerniük mind a magyaroknak, mind a 

szászoknak (a hivatalos rendeletekben, amint láttuk, gondoskodtak is erről). 

Több  városban  külön  fordítókat  szerződtettek  a  román  nyelvű  cégtáblák 

megfogalmazására. (BÍRÓ 1989: 369). Egy ideig megengedték, hogy a román mellett a magyar 

név is szerepeljen (itt a cégtáblákra gondolok), de később többszörös adót vetettek ki rájuk. 

Meg is  figyelhető  majdnem az  időszak  teljes  egészében a  cégnevek  gyakori  román  vagy 

többnyelvű megnevezése. 1937-ben ez is lehetetlenné vált egy olyan közigazgatási utasítással, 

mely  kimondta,  hogy  „az  elnevezések,  jelzések  és  cégjegyzések  csak  román  nyelven 

történhetnek.”  Bár  a  kereskedők  tiltakozására  a  közigazgatási  bíróság  kimondta,  hogy  a 

kétnyelvű cégtáblák használata megengedhető, a hatóságok 1938 elején minden helységben 

kikényszerítették a kizárólagos román nyelvű cégtáblák használatát. Kolozsváron az üzletek 

tulajdonosaival  erre  vonatkozóan kötelezvényt  is  írattak alá.  Az utasítást  a  vezetők között 

természetesen  senki  nem akarta  magára  vállalni.  A kisebbségi  statutum még  1938 végéig 

megengedte a feliratokban a magyar nyelv használatát is, akkor azonban a bizonytalan helyzet 

miatt  már  nem  festették  vissza  a  cégtáblájukat,  s  így  alakult  ki  az  üzleti  élet  e  külső 

vonatkozásában  a  román nyelvű  cégtáblák  végleges  használata.  De belül  sem volt  jobb a 

helyzet.  Az 1929. március 28-i  Hivatalos Lapban megjelent  szövetkezeti  törvény szerint  a 

szövetkezetek kötelesek a könyvelést románul vezetni. 1935 áprilisában megjelent az egyenes 

adótörvény módosítása, mely pótadóra kötelezte azokat a kereskedőket, akik nem kizárólag 

román nyelven vezették a könyvelést.
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Vállalkozásnevek

Az  alábbiakban  olyan  társaság-  és  vállalkozásneveket  mutatok  be,  amelyek  románul 

jelennek meg, magyar reklámszövegben, magyar vagy román értelmezéssel ellátva, ezután a 

vegyes (de nem egymásnak pontosan megfelelően kétnyelvű) cégneveket, ezeket követik a 

kétnyelvű  társaságnevek.  Fontosnak  tarttaom  a  szövegkörnyezet  elemzését  is,  és  annak 

vizsgálatát, hogy tulajdonnévi vagy köznévi eredetű cégnévről van szó. A cégneveket vagy 

ezeknek a tulajdonnevet tartalmazó részét általában nem fordították le. Látni fogunk mégis 

ellenpéldákat is. (pl. Ioan Pintea János) 

A. Román vállalkozásnevek ritkán fordulnak elő,  elsősorban a  hivatali,  közgazdasági 

fogalomkörnél  is  említett  különböző  pénzintézetek,  bankok  nevei  tartoznak  ide,  de  ezek 

majdnem minden újságban megtalálhatók,  ilyenek például:  Banca Centrala  (m. „Központi 

Bank”),  Banca  Naţională (m.  „Nemzeti  Bank”),  Prima Cassa  de  Pastrare  din  Arad (m. 

„Aradi Első Takarékpénztár”), Banca de Scont a României (m. „Román Leszámítoló Bank”), 

amelyek  gyakran  előfordulnak  magyarul  és  románul,  illetve  kétnyelvűen  is.  Bár  ezek 

átmenetet  képeznek  a  hivatalosabb  és  a  kereskedelmi  rovat  között,  mégis  a  gazdasági 

szférához tartoznak. Ezért tartom fontosnak itt is megemlíteni őket, továbbá azért, mert, főleg 

a  közgazdasági  rovatban  gyakran  magyar  folyószövegbe  is  román  nevükkel  illeszkednek, 

főleg a Banca Naţională, de legalább ilyen gyakran a magyar megfelelőjével is találkozunk. 

Az említett pénzintézeteknek széles kiterjedtsége volt, nagyobb régiókat érintettek, talán ezzel 

magyarázható a viszonylagos nyelvi szabadság a jelölésmódjukban. Láttunk viszont a Banca 

Naţională esetében  egy  elhatárolódó,  rosszalló  hangnemű  cikket  az  intézményneveknél 

idézett,  az  aradi  pénzintézetek  levelezési  nyelvére  vonatkozó  rendeletéről,  ahol  akarva-

akaratlanul  abba  a  hivatalos  csoportba  tartozónak  éreztem,  hisz  ott  inkább  hatóságként 

működött (intézménynevekről szóló alfejezet, 21. szemelvény).

 A következőkben példákat mutatok arra, amikor a cégnév tulajdonnévi része mellett a 

közszói rész is románul jelenik meg:

1. „Kertészek, szőlészek, gazdák nélkülözhetetlen segédkönyvei: Kapható Librărie Samuil  

Grünfeld „Brassói  Lapok”  könyvkereskedésében.  Braşov,  Str.  Reg.  Carol 56-58.  (az 

udvarban. Vidékre utánvételes szállítás)” (Brassói Lapok 1940. febr. 22. 10)
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2. „Öltöztesse gyermekeit  Magazinul Paris-nál”  Bucureşti, 30. Strada Smârdan No. 30. 

Gyors kiszolgálás, legolcsóbb árak!” (Brassói Lapok 1940. ápr. 27. 9)

3. „Új bútorhitel! […] Carol Garai Magazin de Mobile Calea Banatului (m. „Bútorüzlet”) 

(Asztalos Sándor-utca) 5. sz.” (Aradi Hírlap 1922. aug. 10. 6)

4. „Művirág szabó- , sálszükségletét  engrosban olcsón csak Fabrica Judithnál szerezheti 

be.

Bucureşti, Lipscani 92. emelet.  Sfântu Gheorghe sarok.” (Brassói Lapok 1938. máj. 26. 

10)

5.  „Újonnan  megalakulva,  átszervezve  ismét  bevezettük  mindennemű  faanyag  detail 

árusítását.  Vevőkörünknek  legjutányosabb  árakban  gazdag  anyagraktár  készséggel  áll 

rendelkezésére.  S. A. Industria Lemnului din Braşov fost Vidor & Co.  (m. „Brassói Faipari 

R.T., volt Vidor & Co.”) Vasút-ucca 41.” (Brassói Lapok 1925. máj. 24. 14)

6. „Az újévben is Turul vezet. Turul Fabrica de Ghete S. A. (m. „Turul Cipőgyár R.T.”) 

Timisoara Cluji fiók: Cal. Reg. Ferdinand 14.” (Keleti Újság 1929. jan. 2. 12)

7. „Fabrica „FULGERUL” Bucureşti.” (m. „Fulgerul gyár”) (Brassói Lapok 1929. szept. 

6. 19., lásd bővebben a 28. mellékletben)

A fenti hirdetésekben a cég tulajdonnévi része mellett a közszói részt is románul írták. 

Nehéz  ezekben  az  esetekben  eldönteni,  hogy  mi  volt  a  tulajdonképpeni  cégnév,  de 

valószínűnek  tartom,  hogy  a  tulajdonnévi,  sokszor  idézőjellel  elválasztott  név  mellett 

megjelenő  közszói  rész,  pl.  Magazinul  Paris esetében  mindkét  tag  hozzátartozott  a 

cégnévhez.  A  tulajdonnévi  rész  ugyanis  egy  reklámban,  de  még  egy  cégtáblán  sem volt 

elegendő  (pl.  Paris,  Samuil  Grünfeld stb.)  ahhoz,  hogy  megértsék  belőle,  milyen  jellegű 

szolgáltatásról van szó (bolt, könyvesbolt, drogéria). Bár azokban az esetekben, ahol a cégnév 

megegyezett a terméknévvel, elégséges lehetett a terméknév is.

B.  A következő csoportba tartoznak a  vegyes, de nem kétnyelvű  nevek, ahol a román 

vállalkozásnevet magyar nyelvű kiegészítés vagy magyarázat követi. Ezek mind olyan esetek, 

amelyeknek  a  tulajdonnévi  részéből  nem mindig  derül  ki,  hogy mivel  foglalkozik  a  cég, 

vállalkozás. Meg kell említeni, hogy az előző csoportoknál is, ha román is a cégnév, a reklám 
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általában részletezi,  hogy miről  van szó,  legtöbb esetben magyarul,  vagy a  román mellett 

magyarul is. Nem nagyon fordul elő olyan eset, ahol a cégnév is és az egész reklámszöveg is 

teljesen román lenne, és emiatt nem értenék meg. Előfordul néhány külföldi termék (főleg a 

francia  kozmetikumok  pl.  Créme  Simon 7.  melléklet)  reklámozásánál,  de  ezeknek  a 

reklámszövege valószínűleg már korábban ismert volt a korábbi időkből is.

Íme  néhány  példa  azokra  az  esetekre,  amikor  a  vállalkozásnév  tartalmazott  román  és 

magyar elemet is, de ezek nem egymás megfelelői: „Feraria Rt. Cluj” (Brassói Lapok 1922. 

aug.  10.  6);  „Semănătoarea”  Mezőgazdasági  Gépkereskedelmi  Rt.  –  Bucuresti” (Brassói 

Lapok 1929. júl.  22. 13); „Transilvania” foglaboratórium (Keleti  Újság 1922. jan.  26.  7); 

„Menjünk a Boncescu Cukrászdába” (Keleti Újság 1922. febr. 2. 8); „Zamfirescu Bonbon és  

Biscuitgyár Rt. Timisoara” ajánlja elsőrendű gyártmányait… (Keleti Újság 1922. jan. 22. 14) 

(8. melléklet)

A  fent  bemutatott  esetek  nagy  részében  a  tulajdonnévből  nem  derül  ki,  hogy  mivel 

foglalkozik (bármilyen cégnek lehetne Transilvania vagy Zamfirescu a neve, miért éppen egy 

foglaboratóriumnak  vagy  kekszgyárnak?).  Ez  utóbbiak  esetében  látjuk,  hogy  csak  a 

tulajdonnévi rész román, a vállalat funkciója, mint foglaboratórium, cukrászda stb. magyarul 

szerepel.  Itt  ez  a  kiegészítés  indokolt  is,  és  magyar  vagy  német  előtagú  cégneveknél  is 

alkalmazzák ezt.  Ezekben az esetekben valószínűleg nem ez a hivatalos bejegyzett  neve a 

cégnek (pl. „Feraria Rt.”), hanem megvan a román megfelelője (vélhetően „Feraria S. A.”) 

de  az  újságban  legalább  egyes  elemeit  magyarul  jelölik.  Nagyon  érdekes  a  „Bonbon  és 

Biscuitgyár Rt.”, megoldás, az újságban megjelenő a Biscuit a „keksz” megfelelője. Ennek a 

cégnévnek más formáját nem találtam, más lapokban is ugyanígy jelenik meg.

C.  A  következő  csoportba  soroltam  a  kétnyelvű vállalkozásneveket,  ezek  a 

leggyakoribbak. Fontos megemlíteni, hogy a kétnyelvű megnevezés elemei nem mindig fedik 

pontosan egymást. Ezekben az esetekben sem mindig lehet eldönteni,  hogy mi a cégnek a 

neve, és mi az, ami csak kiegészítés, magyarázat. Elsőre azokat sorolom fel, ahol teljes az 

átfedés, teljes fordítási megfelelés van, mintha a cégnek mindkettő hivatalos neve lenne. Ez a 

megjelölésfajta egyébként inkább az időszak kezdetén jellemző, amint a példákban is látjuk, a 

20-as évek elején, a Brassói Lapokban később is találunk hasonlókat.

8. „Societatea Generala de Constructiuni şi Lucrări Publice – Általános Építkezés R. T. 

Kolozsvári fiókja.” (Keleti Újság 1920. dec. 23. 6)
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9.  „Kötött  áruk  minden  fajtája  nagy  választékban…  gyermekruhák,  gyapjúflanellek, 

sweaterek stb. árucikkek csakis nagybani eladása, Fonó-Szövőgyár (Fabrica de Impletituri şi  

Tesături) Bukarest Calea Serban Voda Nr. 143.” (Keleti Újság 1920. nov. 30. 6)

10.  „Maradék  elárusítás.  Teljes  férfi  öltönyökre  és  fiúk  részére.  Tiszta  gyapjú  áruk 

jutányos árban. Magazin de Stofa – Posztóraktár Arad. Piata Avram Iancu (Szabadság-tér) 17. 

Fleischernél.” (Aradi Hírlap 1922. ápr. 29. 6)

11.  „Tejet  „Corvinnál”  tessék  venni,  akkor  mindig  jót  fog  enni  Laptaria  „Corvin” 

tejcsarnok, Str. Matei Corvin I. (Hunyadi-u.) Arad.” (Erdélyi Hírlap 1925. jún. 11. 8)

12. „Industria de Ulei din Arad S. P. A. – Aradi Olajipar Rt.” – ezt magyar reklámszöveg 

követi (Aradi Hírlap 1922. dec. 24. 14)

13.  „Moslék  eladó  nagy mennyiségben  Cornul  Vanatorului (Vadászkürt)  étteremben.” 

(Aradi Hírlap 1922. jan. 4. 6)

14. „A Lloydul Romăn Általános Biztosító RT. aradi vezérügynöksége irodahelyiségét Str.  

Unirei (Fábián-u.) 4-5. szám alá helyezte át.” (Aradi Hírlap 1922. júl. 16. 7)

15.  „Regele de Cafea (KÁVÉ-KIRÁLY) a  legolcsóbb bevásárlási  forrás!” (Aradi Hírlap 

1922. dec. 24. 2)

16.  „Exploatarea Padurei  Halmagiu Aradana Soc.  Com. şi  Ind.  şi  Fraţii  Spitz  Biroul  

Central – Központi Iroda… Halmagiui Erdőüzem Aradana Kereskedelmi és Ipari R. T. és 

Spitz Testvérek” (1922. ápr. 14. 19., teljes szövegét lásd a 9. mellékletben!)

A fenti példákban olyan vállalkozás- és cégneveket láthattunk, ahol egyértelmű a magyar-

román megfelelés, sőt, feltételezhető, hogy ezeknek a vállalatoknak volt román és magyar 

megnevezése is, amely, ha engedték, szerepelt a cégtáblákon és a hivatalos iratokban is. Az 

utolsó példa a teljes fordítási hűséget vagy a teljesen egyenértékű két cégnevet tükrözi (16. 

idézet), bár, ha megnézzük a magyar alakot, nehezen elképzelhető, hogy így hívtak egy céget 

magyarul, de a hirdetésben így szerepel, mindkét név teljes értékű, egyforma helyet foglal el.

A következő példa azt jelzi, hogy egy magyarországi intézmény, ha Romániában fiókot 

nyitott, hivatalosan románul lett bejegyezve:
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17. „Banca Comerciala Ungara din Pesta – Pesti Magyar Kereskedelmi Bank – Filiala  

Arad – Aradi Fiókja Arad,  Bulevardul Regina Maria (volt Andrássy-tér) 14. szám. I. em. 

Részvénytőke és tartalékalapok 1 milliárd 50 millió magyar kor.” (Aradi Hírlap 1922. dec. 

24. 39)

D. Másik érdekes cégnévcsoport a következő, amely teljesen a személynevekre alapul: a 

vállalkozásnak olyan  családneveket  vagy keresztneveket  tartalmazó nevet adtak,  amelyben 

csak a kötőszó román. Ilyen vállalkozásnév főleg az Aradi Hírlapban fordul elő gyakran, de a 

többi  újságokban is  megjelennek a  hasonló nevű vállalkozások hirdetései.  Ezeknél  eléggé 

egyértelmű,  hogy  csak  a  hivatali  kötelezettségeknek  tettek  eleget.  Érdekes  lehet  annak  a 

politikai hatalomnak vagy hatóságnak a mentalitása, amelyik képes elhitetni magával, hogy 

egy román kötőszótól a cégnév is román lesz.

18. „Szilágyi şi Comp aradi Agyagárugyár” (Keleti Újság 1920. nov. 18. 6)

19.  „Fehér  si Comp. Bulev.  Regina  Maria (Andrássy-tér)  Bing-ház  Hölgyfodrászat, 

Manikür” (Aradi Hírlap 1922. dec. 24. 36)

20. „Ólom tömbökben nagyobb mennyiségben azonnali szállításra kapható  Magurán şi  

Riasztónál Arad, Piaţa Avram Jancu (Volt Szabadság-tér) No. 14.” (Keleti Újság 1922. máj. 

18. 7)

21. „Kefékből, porolókból vaggonáru érkezett. Legolcsóbb viszonteladási árak.

Krebs si Moskovitz 

volt Vakok boltja.

Str. Gen. Grigorescu (Tabajdy Károly-utca)” (Aradi Hírlap 1922. jan. 14. 7)

További, „testvérek”-típusú cégnevek, melyekről nehéz eldönteni, hogy milyen nyelvűek:

 „Fratii Rossi”, Bukarest (Keleti Újság 1922. júl. 27. 10)

„Fraţii Komlós Testvérek Nagyvárad (Keleti Újság 1929. jan. 2. 14)

„Unterer Lagerhäuser” – Unterer Testvérek Nagyszeben (Keleti Újság 1922. máj. 23. 8)

„Fraţii Neuman Gőzmalom, Élesztő és Szeszgyár, Arad.” (Aradi Hírlap 1922. ápr. 29. 5)

„Friedrich Testvérek Timisoara (Temesvár)” (Temesvári Hírlap 1922. jan. 1. 8)

„Deutsch Testvérek Brassó, Kapu u. 61.” (Brassói Lapok 1922. aug. 10. 8)
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A következő példákban,  amelyekben a cégnevek szintén a személynevekhez kötődnek, 

szembesülünk azokkal  az  esetekkel,  amikor  a  cégtulajdonos neve románul  és magyarul  is 

megjelenik:

22. „Ioan Pintea János cipő- és kalapüzlete  Str. Metianu (Forray-u.) 3.” (Aradi Hírlap 

1922. nov. 23. 7)

23. „Tiberiu Soltész Tibor cérna és fonaláru importja. Arad, Strada Matei Corvin No. 1.” 

(Keleti Újság 1925. ápr. 5. 11)

24. „Női és leányka téli felöltő újdonságok legolcsóbban beszerezhetők: Iuliu Plesz Gyula 

központi ruha áruházában Arad.” (Aradi Hírlap 1922. nov. 12. 9)

25. „Mauritiu Goldschmidt Mór Besenova Mare (Torontál) ajánlok valódi makói vörös és 

foghagymát…”(Aradi Hírlap 1922. szept. 12. 7)

Vannak ennek a megoldásnak egészen érdekes példái is, amelyek érzékeltetik,  hogy ez 

nem egy természetes cégnévadási szokás volt,  hasonló példa: „Gheorghe Riasztó György” 

(Aradi Hírlap 1922. nov. 23. 7). 

A széles változatosság azt mutatja, hogy ezeket a vállalatneveket viszonylag szabadabban 

használhatták  az újságokban,  mint  a  hivatalos  intézményneveket.  Amint  a  fenti  példákból 

láthattuk, vannak teljesen román cégnevek Bukarestből, Kolozsvárról, Brassóból, Aradról a 

legkülönbözőbb időszakokból  is.  Az újságban való megjelenésükben talán nem volt  olyan 

szerepe a cenzúrának, szabályozásnak,  mint a hivatalos cégbejegyzésnél. Voltak időszakok 

ugyanis,  amikor  érdemes volt  államnyelvű néven bejegyeztetni  a cégeket,  ha nem akartak 

különadót.  Tehát egyesek eleve román nevű vállalatok lettek,  főleg az újonnan létrejöttek, 

amelyek  a  reklámozásban  viszont  más  nyelveken  is  „megszólaltak.”  Különböző 

megoldásokkal szembesülünk abban a tekintetben, hogy hogyan törekedtek a hivatalos román 

név  mellett  magyarul  is  világossá  tenni  az  olvasók  számára,  hogy  miről  van  szó.  Ez  a 

korlátozások  és  a  tulajdonnevek  lefordíthatóságának  nehézségei  (FARKAS 2007:  167–168) 

miatt  sokszor  komoly  akadályokba  ütközött.  A  régi,  korábban  is  létező  cégeket  sokszor 

magyar  néven  reklámozták,  és  melléírták  a  román  megnevezést  vagy  adott  esetben 

magyarázatot is. 

Az a  feltételezés,  hogy a  kultúrához  köthető  társaságok neveinél  jobban érvényesül  a 

magyarnyelvűség (ahogyan ez a hivatalneveknél megmutatkozott), csak részben igazolódott 
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be.  Voltak  ugyanis  egyesületek,  amelyek  szinte  végig  magyar  néven  hirdették  a 

könyvkereskedésüket, de ezzel szemben volt  Librăria is már 1920-ban is, ahogyan fennebb 

egyik példában láttuk (de több helyen szerepel a „cluji opera programja” is!). 

A  felsorolt  példák  alapján  a  legszélesebb  változatossággal  találkozhatunk  a  fordítás, 

értelmezés során. Megállapíthatjuk, hogy gyakrabban fordulnak elő kétnyelvű megnevezések 

a részvénytársaságok esetében. A cégnév szerkezete, bonyolultsága és hosszúsága valamint 

lefordítása  között  nincs  összefüggés,  hisz  olykor  a  legbonyolultabb  szerkezeteket  is 

megjelölték kétnyelvűen, vagy a legegyszerűbbet is, mint Magazin (m. „üzlet”) csak románul. 

Ahol a román cégnév mellett románul történt a magyarázat, egyértelmű volt, hogy az eredeti 

román reklámot  illesztik  be,  ahogyan az a  román újságokban vagy plakátokon megjelent. 

Láthattuk, hogy akár szövegbe is beékelték a kétnyelvű vagy a teljesen román megnevezést, 

bár  inkább  jelennek  meg  ott  románul  a  cégnevek,  ahol  tagoltabb  a  reklám,  tehát  nem 

ágyazódik  szövegbe,  hanem  a  reklámkereten  belül  vannak  bizonyos  információk 

„szétszórva,” ilyen a cég neve (vagy annak egy része), szolgáltatása, információ, postai cím 

stb.

Az alábbi  példában láthatjuk  a  Brassói  Lapok gyakorlatát,  amikor  kiírja  a  vállalkozás 

teljes román nevét és a cég segédszóval jelzi a név idegenségét, ezzel illeszti be a magyar 

szövegbe, nem illeszti hozzá a magyar ragot:

26.  „Zenészek  szerezzék  be  kottaszükségletüket  a  Noul  Magazin  de  Muzica (m.  „Új 

Zenebolt”)  cégnél  Bucureşti,  Str.  Edgar Ruinet  No.  6. Legolcsóbb árak.  Prompt  szállítás 

vidékre!” (Brassói Lapok 1925. jan. 4. 14)

A  következő  két  példában  azt  láthatjuk,  hogy  ugyanannak  az  intézménynek  a  nevét 

alkalomadtán megjelölték kétnyelvűen, máskor pedig odaírták a magyar név elé, hogy: volt. 

(ez a  jelenség az utcaneveknél  is  gyakori).  Ennek fordítottját  is  megtaláljuk egyébként  a 

fejezet 5. számú idézetében (fost Vidor & Co.).

27.  „A  Crucea  Alba (Fehér  Kereszt)  sarkán  levő  újságárusító  bódéhoz  50  lei  napi 

fizetéssel több tagú család felvétetik a Klein-hírlapirodában.” (Aradi Hírlap 1922. ápr. 29. 5), 

ez később csak magyarul, Fehér Kereszt néven is megjelenik (Aradi Hírlap 1925. jan. 21. 7)

28. „Pálffy József fűszer és csemege kereskedő dúsan felszerelt raktárát a volt  Crucea-

Alba (Fehér Kereszt) kávéház volt helyiségében  Str. Eminescu (Deák Ferenc-utca) újonnan 
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megnyitotta s ajánlja a legfinomabb bel- és külföldi csemege különlegességeket.  Liqueurök, 

borok stb. nagy választékban […] Pálffy József” (Aradi Hírlap 1922. jan. 14. 6)

A  képszerűség,  vizualitás  szerepét  igazolják  azok  az  esetek,  amelyekben  a  teljes 

reklámszöveg románul jelenik meg. Ez gyakran előfordul a lottósorsolás reklámozásánál, ahol 

a  reklám  olykor  fél  oldalt  elfoglalva,  képszerűen  jelenik  meg,  mintha  egy  plakátot 

fényképeztek volna le és illesztettek volna be az eredeti román szöveggel, ez érvényesül a 

nagyobb autóreklámoknál és a lottószövegeknél is (10. melléklet)

29. „A Loteria Sinistratilor 2-ik húzása 5845 nyereménnyel Lei 7.000.000 összértékben. A 

főnyeremény 1.000.000  Lei.  Egy sorsjegy ára:  Lei 50.  2  darab  a  25  lejes  összetételben.” 

(Brassói Lapok 1929. aug. 11. 18)

Láthatjuk a fenti példákból, hogy teljesen változatosan illeszkednek az idegen cégnevek a 

magyar szövegekbe, és esetenként a tagoltság szempontjai működnek, tehát a teljes szöveg 

magyarul  van,  a  végén pedig,  elválasztva,  az  aláíró  cég  neve  románul  szerepel.  Ebben a 

tekintetben  a  hivatalos  közlemények  gyakorlatára  emlékeztetnek.  Román  szöveges  részek 

inkább az apróhirdetéseknél fordulnak elő. 

Terméknevek

A termékneveknél is hasonló jelenségeket észlelhetünk, mint a vállalkozásneveknél, ha a 

közmegértetés  eszközeit  nézzük.  Leggyakoribbak  a  teljes  megfelelésben,  három  nyelven 

megjelölt  nevek,  főleg  a  Brassói  Lapokban,  de vannak olyanok  is,  ahol  csak  románul  és 

németül jelenik meg a cégnév. Találunk olyan példákat, ahol a román megnevezés tagjai közé 

ékelődik  valamilyen  német  elem.  Leggyakrabban  egyébként  a  különböző  gépgyárak  és  a 

parfümgyártók  reklámoznak  mindenféle  néven  és  nyelven,  sok  a  francia  púder-  és 

parfümreklám,  a  nemzetközi,  külföldi  termékeknél.  Az,  hogy  sok  esetben  ilyenkor  a 

kommentáló  szöveg  is  francia,  arra  enged  következtetni,  hogy  az  eredeti  francia  reklám 

szövegét átvették.

A  terméknevek  esetében  nem  lehet  idegen  nyelvű  elemről  beszélni,  azaz  lehet,  hisz 

márkaneveink  általában  idegen  vagy ismeretlen  eredetűek,  de  vizsgálatunk  szempontjából 

nem,  mert  a  márkaneveket  nem  szokták  lefordítani.  Meg  kell  itt  jegyeznünk,  hogy  a 

márkanevek és terméknevek fogalmát  nem lehet  azonosítani,  hisz  a  megjelenő terméknév 

nem minden esetben márkanév is. Sokkal inkább a melléjük kerülő értelmező közszói elemek 
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vizsgálata  érdekes.  Ez az a  csoport  továbbá,  ahol  a  román mellett  még több, más nyelvű 

szóelem is megjelenik, ezért itt inkább ezzel foglalkozunk, és a teljes képet a dolgozat végén a 

mellékletekben láthatjuk.

A terméknevek cégmegnevezésként is elterjedtek voltak (a termék neve azonos volt a cég 

nevével),  mert  fontosabb  volt  a  terméknév  (mint  valamely  tömegáru  megkülönböztetése) 

megjelenése  a  fogyasztók  számára  a  reklámokban,  illetve  a  gyakran  idegen  eredetű 

terméknévbe vállalkozásnévként sem lehetett nyelvileg annyira belekötni. Ez azt jelenti, hogy 

a példákban is megjelenő Leo-Pills Laxativ (m. „hashajtó”) esetében el tudjuk dönteni, hogy 

terméknévről van szó.

Az alábbiakban  bemutatok  néhány olyan  terméknevet,  amelyeket  el  lehet  választani  a 

cégnevektől, és román vagy magyar vagy kétnyelvű értelmezés kerül melléjük. A következő 

példákban olyan termékneveket jelenítek meg, ahol a közszói elem románul szerepel:  Leo-

Pills Laxativ (m. „Leo-Pills hashajtó”) (Hírlap 1940. febr. 13. 5),  Ceaiul Cisbey (m.”Cisbey 

tea” Keleti  Újság 1938. ápr.  14. 7);  FLORANID (Urea BASF)  Cel mai bun ingrasamant 

pentru  gradini…  Badische  Anilin  &  Soda-Fabrik…  Bucuresti”  (m.  „a  kertek  legjobb 

trágyája”) (Erdélyi Hírlap 1925. ápr. 5. 10).

A következő példákban két nyelven is megjelenik a terméknév értelmező része:

1.  „Pebit  Illatosított  Rovarirtó  –  Insecticid  Parfumat”  –  a  reklámszöveg  magyarul, 

mellette ott a kép, a dobozon található a román szöveg (Brassói Lapok 1932. jún. 30. 8)

2. „Pasta de dinţi dr. Pierre fogpaszta” (Brassói Lapok 1932. jún. 20. 6)

Az alábbi példában a magyar szövegben teljesen románul jelenik meg a termék neve, a 

hozzá kapcsolódó értelmezés és az adatok is (ez egyébként a Brassói Lapokban és az Aradi 

Hírlapban is megjelenik ugyanilyen formában, lásd 29–30. mellékletek)

3.  NEOTOX –  Insecticid  Cutia  Lei:  18  Depozit  General:  Farmacia  „Regele  Matei”  

Oradea (m.  „Fertőtlenítő,  doboza  18  lej,  főlerakat:  „Mátyás  király”  gyógyszertár, 

Nagyvárad”)

Újságok, kiadók neve

A  címben  jelölt  kategóriára  főleg  a  tudósításokban,  cikkekben  találunk  példákat,  az 

úgynevezett „lapszemlékben,” ahol gyakran tudósítottak, idéztek más nyelvű, de főleg román 
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újságokból,  személyes  kommentárral  vagy  anélkül,  és  ezekben  az  esetekben  általában 

románul hagyták a román újság nevét. A következő szemelvények ékes példái a román lapok 

szövegében szereplő eredeti, román nevén való közlésnek:

1. „Vita keletkezett az  Adeverul és a kolozsvári  Romania Noua között Maniu olaszbarát 

nyilatkozata miatt” (Brassói Lapok 1935. aug. 15. 2)

2. „Konverziós hirdetmények, árverési hirdetmények, közgyűlési meghívók és bármilyen 

hivatalos és magánhirdetmények TERMINUSRA való megjelenését vállaljuk a propaganda 

minisztériumon keresztül a

 Bucureşti Monitorul Oficial,

Buletinul Oficial Bancar,

Cluj Buletinul Justiţiei hivatalos lapokban és bármely helybeli és vidéki lapokban az egyes 

lapok eredeti tarifája szerint.

Kívánatra személyesen felkeressük. 

Rudolf Mosse S.A. cluji fiókja 

Calea Marechal Foch 6.” (Keleti Újság 1940. jan. 11. 6)

3. „Filatelistul Roman – a romániai bélyeggyűjtők lapja. Érdekes cikkek román, francia és 

német nyelven…” (Keleti Újság 1922. ápr. 22. 6)

Foglalkozásnevek, apróhirdetésekben található más román szavak

Megfigyelhető az, hogy az álláspályázatokban meghirdetett foglalkozás neve esetenként 

megjelenik  a  magyar  megnevezés  mellett  vagy  anélkül  is,  vagy  románul,  csak  magyar 

helyesírással.  Az alábbiakban  mutatok  néhány példát  erre,  ezekből  viszonylag  kevés  van, 

gyakoribb az az eset, mikor az egész apróhirdetés szövege román vagy német.

1. „Papírkereskedő segéd mint raktárnok (expeditor) felvétetik.” (Keleti Újság 1925. jan. 

14. 12)

2. „Szemüveg mérték után Optic Ziegler Brassó.” (Brassói Lapok 1938. máj. 26. 9)

3. „… Ondolálás, mosás,  manicur, Kozmetika, Henna hajfestés. 15.  Lei. (Erdélyi Hírlap 

1925. ápr. 12. 19)
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4.  „Staniol,  selyempapír,  fényespapír  Révész  Ernő  papírüzletében  Marosvásárhely.” 

(Keleti Újság 1925. febr. 6. 10)

Az alábbi két német apróhirdetést,  bár a német nyelvi elemekkel foglalkozó fejezethez 

tartozna,  azért mutatom itt be, mert mindkettőnek a végén a hirdető titulusa (mint hivatali 

személy) románul jelenik meg. Feltehetően a hirdetés németnyelvűségét az indokolta, hogy 

elsősorban olyan  olvasóhoz akartak  szólni,  aki  ismeri  a  német  nyelvet,  a  végén a  román 

titulusmegjelölés  pedig  az  azonosítás  miatt  történhetett,  hogy  a  jelentkezők  könnyebben 

megtalálják a hirdetőt  mint  advocat és  notar. Ismételten jelzem, hogy az eredeti  szöveget 

betűhíven idézem itt is, a helyesírási hibákkal együtt:

6. „Suche zu meinen zwei Buben im alter von 2 und ½  Jahre alt, einer Säuglingsschwester 

oder Säuglingspflegerin Adresse: Dr. Eugen Lőrincz  advocat, Deva.” (Brassói Lapok 1925. 

máj. 13. 9)

7. „Deutsches Mädchen… wird gesucht zum ein 4 und ein 2 Jährigen Knaben. Addresse 

Notar, Teţche, jud. Bihor.” (Brassói Lapok 1925. máj. 8. 10)

A fent követett  gyakorlat  oka nem a cenzúrában keresendő, hanem a más nemzetiségű 

jelentkezőkre való nyitottságban. Nagyon sok álláspályázatban kihangsúlyozzák a román és 

német nyelv ismeretének szükségességét, mindhárom lapban találunk ilyet:

8.  „Kolozsvári  nagy  lapvállalat  keres  kvalifikációval  bíró  ügyes  fiatal  embert 

adminisztratív  munkához.  Perfekt  román  (esetleg  román  nemzetiségű)  és  gépíró  előnyben 

részesül. Cím a kiadóhivatalban.” (Keleti Újság 1920. nov. 30. 6)

Román reklámszövegek

A sokszínű reklámnyelvezet vizsgálatában nem hagyhatjuk figyelmen kívül a román 

reklámszövegeket.  Ezek  legtöbb  esetben  külföldi  (főleg  francia)  kozmetikai  termékek 

reklámai,  amelyeket  minden  bizonnyal  már  korábban  is  ismertek  és  reklámoztak.  A 

reklámszövegek  sajátos  képi  megjelenése  miatt  inkább  a  mellékletekben,  az  eredeti 

másolatokban érdemes megtekinteni őket. Érdekes megfigyelni azt, hogy pl. a Nivéa Créme 

egész terjedelmes (korábban utaltunk rá, lásd. a 7. mellékletet is), meggyőző reklámszövege 

82



hogyan  jelenik  meg  románul  és  aztán  magyarul,  ugyanazzal  a  logóval,  képpel  stb.,  bár  a 

szöveg nem mindig ugyanaz. 

Az 5. és 6. mellékletben a kolozsvári László és Társa Illatszertár reklámát figyelhetjük 

meg  a  Keleti  Újság  két,  egymáshoz  időben  egészen  közel  eső  számaiban.  A  31.  és  32. 

melléklet tipikus esete annak, amikor ugyanaz a reklám egyszer románul, máskor magyarul 

jelenik meg, a „független” változók itt is a francia elemek.

Helynevek

 A leggyakrabban előforduló román nyelvi  elemeket  a földrajzi  nevek adják,  ennek 

oka, hogy a tudósításokon, híreken kívül rengeteg az apróhirdetés, így ugyanazok a földrajzi 

nevek egy lapon belül többször is megjelennek.

J.  SOLTÉSZ KATALIN (1979:  81) a földrajzi  nevek közé azokat  a tulajdonneveket  sorolja, 

melyek  denotátuma  valamely  földfelszíni  alakulat.  HAJDÚ MIHÁLY (1994:  58)  a nagyobb 

települések, városok, falvak, házcsoportok neveit sorolja  helységnevek közé. 

Eredetileg  az  országok,  országrészek  neveit,  a hegy-és  vízneveket,  a megyeneveket, 

a településneveket és az utcaneveket terveztem vizsgálni, de az anyag fokozatos áttekintése 

során kiderült,  hogy az ország-, hegy-  és vízneveknél  nem érvényesült  a románnyelvűség, 

inkább a településnevekre és közterületnevekre jellemző a románnyelvű és kétnyelvű írásmód. 

Röviden  tudok  beszámolni  arról,  hogy  a  Románia országnév  általában  magyar 

helyesírással  jelent  meg  magyar  szövegű  hírekben,  tudósításokban,  de  előfordult  a  nem 

egyértelműen román vagy magyar Romania (itt nem lehetett tudni, hogy melyik ékezet maradt 

el) változat is. Román (hivatali  és gazdasági jellegű) intézménynevekben természetszerűen 

románul jelent meg (pl. a Romania Noua újságcímben, amelyből gyakran idéznek lapjaink), 

magyar  intézménynevekben  viszont  magyarul.  A  „romániai”  melléknevet  inkább  a 

tudósításokban  lehet  követni,  illetve  a  reklámokban –i képzős  formájában,  pl.  „romániai 

vezérképviselet”,  de  minden  esetben  érvényesül  magyar  szövegkörnyezetben  a  magyar 

írásmód. Itt nem figyelhető meg a Szlovákiában ugyanebben az időszakban sűrűn előforduló 

’Slovenskó’írásmód  (l.  LINTNER 2004),  talán  a  név  jellegéből  is  adódik,  hisz  a  román  és 

magyar  név írásmódja  között  alig  van különbség,  csupán egy ékezet:  Románia,  România, 

ezért  itt  nem sok  szempont  indokolta  a  román  jelölést.  Más  országok  nevei  is  magyarul 

jelennek  meg,  pl. Ausztria,  Németország,  Egyesült  Államok  stb.,  érdekes  módon  azonban 

előfordul Slovenskó is reklámszövegben és tudósításban is.
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„A szlovenszkói  magyar  iskolák.  Prágai  jelentés  szerint  a  közoktatási  minisztérium  a 

szlovenszkói iskolákra vonatkozólag a következő kimutatást teszi közzé.” (Keleti Újság 1922. 

márc. 23. 5) 

Helyenként  és  szűkebb  körben  a  megyenevek  vizsgálatára  is  nyílik  lehetőség,  bár  a 

településnevekhez  képest  ritkán  fordulnak  elő  akár  román,  akár  magyar  alakjukban.  Az 

erdélyi  területeken  a  régi  megyenevekkel  találkozunk  sokszor  (pl.  marostorda  megyei,  

háromszékmegyei),  de  ezeknek  román  megfelelőivel  is,  és  előfordulnak  az  olyan  vegyes 

alakulatok, mint Treiscaune-megye, Ciuc-megyei is. 

1920-ban  még  egyáltalán  nem  találunk  románul  megyeneveket,  egyik  újságban  sem, 

semmilyen  rovatban.  1925-ben  már  laponként  legalább  kettő-három  előfordul  a  Brassói 

Lapok  apróhirdetéseiben,  ezek  kivétel  nélkül  mind  magyar  megyékre  vonatkoznak,  pl.: 

Odorheiumegyei,  Ciuc-megye.  A  Keleti  Újságban  nem  találunk  hasonlókat,  ez  azzal 

magyarázható, hogy a lap nem nagyon foglalkozik más helységekkel, talán ezért meg sem 

jelölik a megyék neveit  semmilyen nyelven.  A megyenevek ritka megjelölése később sem 

változik,  a  korszak  végére  pedig  csak  elvétve  találni  egy-két  megyenevet.  Mindennek 

elsősorban  az  lehet  az  oka,  hogy  az  újságok  inkább  helyi  érdekeltségűek  voltak,  helyi 

hirdetéseket  tartalmaztak,  vagy  a  nagyobb  városok,  helységek  nevét  jelölték  meg. 

Megyenevet inkább olyan esetekben találunk, akár románul, akár magyarul, ha valamelyik 

kisebb  vagy  kevésbé  ismert  helységre  vonatkozott,  pl.  –  az  egyébként  teljesen  magyar 

lakosságú – „Atid (m. „Atyha”), Odorheiumegye”, így könnyebben lehetett azonosítani. Ezen 

kívül  intézménynevekben  figyelhetjük  meg  a  megyemegnevezést,  a  megyei  intézmények 

esetében (pl. Prefectura Judetului Brasov, Aradmegyei Takarékpénztár stb.)

Elsősorban a helységnevek jelölésmódjáról számolok be, mert ez volt a legváltozatosabb. 

Az állami  hovatartozás  megváltozása  a  helység-  és településneveket  érintette  a legjobban. 

Kérdés, hogy az államhatalom miért éppen a kisebb földrajzi egységeknek, mint pl. város, 

megye  a  nevét  igyekezett  megváltoztatni,  átnevezni.  Talán  azért,  mert  ezek  esetében 

hangsúlyozottabb a közigazgatási jelleg, mint mondjuk a hegy- és víznevek, vagy éppen az 

országnevek esetében. Egy adott ország neve minden nép nevében szerepel, sokszor az adott 

nyelvhez alkalmazkodó formában, ezeket a neveket, mint pl. Románia magyar nevét nem volt 

célszerű eltüntetni, viszont a településeknek hivatalos román nevét kötelezni érdekükben állt, 

a megváltozott helyzet érzékeltetésének ez is egyik eszköze volt.

A helynevek államnyelvivé változatása és kötelezővé tétele időben nagyjából egybeesett 

az általános kisebbségi nyelvi jogok korlátozásával, de használatuk bizonyos értelemben való 

engedélyezése is párhuzamot mutat a nyelvi jogok „elismerésével”, melynek a gyakorlatban 
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való alkalmazása azonban nem mutatkozott meg. Amint említettük a bevezetőben, a szebeni 

Kormányzó Tanács dekrétuma a megszállott területeken a román nyelvet kötelezővé tette, de 

a  más  nemzetiségek  számára  érvényesnek  tekintette  a  korábbi  jogokat.  1920-ban  ez 

megváltozott,  mikor  a  Kormányzó  Tanácsot  feloszlatták,  és  a  megszállott  területeket 

véglegesen beillesztették Nagy-Romániába. Már 1921 után kezdték előírni a magyar sajtóban 

a  román  helységnevek  használatát,  ez  meg  is  mutatkozik  a  korszak  napilapjaiban.  Mivel 

azonban a cenzúra ekkor még nem volt általános, több városban ekkor még használhatták a 

magyar  helységneveket  is  (BÍRÓ 1989:  366),  például  a  Brassói  Lapokban  a  30-as  évek 

közepéig  több  volt  a  magyar  helységnév.  Ha  a  teljes  korszakot  tekintjük,  akkor  a 

helységnevek román nyelven való írása fokozatosan terjedt  el  minden régióban, Aradon a 

legkorábban, Brassóban a legkésőbb, de az 1930-as évekig még nagyon sokáig a kétnyelvű 

megnevezés  volt  a  legszámottevőbb,  ez  azt  jelentette,  hogy a  hivatalos  román  név mögé 

odaírhatták a magyar helységnevet is. 1933 végén (Duca román miniszterelnök meggyilkolása 

után) Románia egész területén ismét ostromállapotot és előzetes cenzúrát léptettek életbe. A 

katonai  hatóságok  rákényszerítették  a  magyar  sajtóra  a  román  helységnevek  kizárólagos 

használatát  (ez  meg  is  látszik  az  újságokon).  A  román  posta  1934  augusztusában  kelt 

rendeletével  megtiltotta  a  magánleveleken a  román elnevezés  mellett  addig párhuzamosan 

használható  magyar  helységnevek  használatát.  A  magyar  sajtóban,  könyvekben, 

folyóiratokban ettől kezdve csak román helységneveket lehetett használni. 1936-ban többször 

megígérték a helyzet rendezését (több képviselő közbenjárására, és magyar írók is felemelték 

hangjukat ez ellen, illetve találunk kifogásokat a román sajtó részéről is a magyar újságírást 

érintő kemény cenzúra ellen). Egy időre látszólag megengedték a magyar helységneveket, de 

például  Kolozsváron  a  cenzorok  továbbra  is  kihúzták  a  magyar  helységneveket  a 

közlemények és a reklámok szövegéből. Máshol is romlott  a helyzet, mert  1936 végétől a 

brassói  szász  újságokban  sem engedték  meg  a  német  helységnevek  használatát.  Az aradi 

prefektúra 1937. február 25-én közölte a magyar helységnevek eltiltását. „Arad megye egész 

területén – olvassuk a rendeletben – minden elnevezés,  felirat  és úgy köz-, mint  útmutató 

tábla szövege csakis román lehet. Eltiltjuk magyar területen a régi tartomány, helység, utca, 

folyó,  hegy  stb.  nevek  használatát…  állandó  vagy  ideiglenes  jellegű  felirásokban  és 

megjelölésekben,  valamint  nyomtatványokon,  újságokban,  folyóiratokban,  könyvekben, 

röpiratokban és kiáltványokban is.” (Események 1937: 161–162). Ez a fokozatos kötelezővé 

tétele a román helynevek kizárólagosságának érzékelhető abban is, hogy például Brassóban is 

kezdtek uralkodóvá válni a román helynevek, ahol korábban a magyar  helynévjelölés volt 

jellemző.  Az  1938-ban  bevezetett,  még  szigorúbb  ostromállapotban  még  súlyosabb 
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cenzúrával  sújtották  a  magyar  helységneveket.  Az 1938-as  Keleti  Újságban a  tudósítások 

szövege is szinte csak román helységnevet tartalmaz.  Ekkor már a lapok címében sem tűrték 

meg a magyar helységnevet, ezért kellett sok újságnak megváltoztatni a nevét. A kisebbségi 

statutum  valamennyit  enyhített  ezen  a  szigorításon,  tehát  az  újságok  belsejében 

megmaradhatott a magyar név akár önmagában is, de a címfeliratokban továbbra is a román 

helységnév volt kötelező.

Helységnevek

Fontos leszögezni azt,  hogy az idegen nyelvű helységnevek elsősorban a hirdetések és 

reklámok,  ezt  követően  pedig  a  hirdetmények  szövegére  korlátozódnak.  Folyószövegben, 

cikkekben, tudósításokban általában engedélyezték a magyar helységnevek használatát. Ezen 

kívül  bizonyos  években előfordulnak  a  tudósítások fejlécén  is,  viszont  a  szövegekre  nem 

jellemző a román helységnevek  használata.  Kivételt  képez  ez alól  a  Keleti  Újság néhány 

évfolyama 1935–1938-ig, ahol a folyószövegben, ragos alakban is románul jelennek meg a 

helységnevek,  illetve  az  Aradi  Hírlapnak  is  egész  korai  évfolyamában  előfordul,  hogy 

tudósítás szövegében, -i képzős alakban is románul írják a helységnevet.

A  románul  megjelenő  vagy  román  elemet  is  tartalmazó  településneveket  a 

következőképpen lehet csoportosítani:

1. csak románul jelenik meg, pl.: Bucureşti, Târgu-Mureş, Cluj, Braşov

2. románul  és  magyarul  is  megjelenik,  vagy kötőjellel:  Oradea-Mare – Nagyvárad; 

vagy zárójelben: Cluj (Kolozsvár), Braşov – Brassó 

 Mivel leggyakrabban a három érintett város helyneveit találjuk meg az újságok hasábjain 

(Arad, Brassó, Kolozsvár), elsősorban azt vázoljuk fel, hogy ezeknek a városoknak hogyan 

alakult a helynév-jelölésmódja az időszak egészében. A táblázatos kimutatásokban adott város 

nevének  az  összes  újság  évfolyamainak  összes  számának  reklámrovatában  megjelenő 

adatokat közlöm, a helynév rag nélküli alakjában, mivel ez utóbbiakkal külön foglalkozom. 

Ezek az általam vizsgált lapszámok, tehát nincs kizárva, hogy esetleg másik lapban másképp 

jelennének meg, ha például az egész Aradi Hírlap valamelyik évfolyamában egy adatot látunk 

Brassóra, az nem jelenti azt, hogy más lapokban esetleg nincs, de mindenképpen jelzi, hogy 

ritkán  fordult  elő.  Az  újságok  jellegéből  adódóan  nincs  lehetőség  olyan  statisztikai 

bemutatásokra, mint egy szociolingvisztikai interjú során. Itt arra gondolok, hogy a helynevek 
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nem  következetesen  jelennek  meg  a  kiválasztott  lapszámokban  (bár  nagyon  sok  reklám 

éveken  át  ismétlődik).  A  felmérés  nem  olyan,  mint  egy  kérdőíves  interjú,  ahol  a 

felsorakoztatott kérdésekre különböző adatközlőktől ugyanannak a nyelvi adatnak valamelyik 

változatát  kapjuk,  vagy legalábbis  ugyanarra  a  kérdésre  különböző  válaszokat.  Egyik  lap 

reklámszövegeiben például 3-szor fordul elő a Brassó helységnév, egy következőben pedig 8-

szor. A kéthetenkénti  lapvizsgálat  is helyenként  következetlen,  mert  sok helyen hiányosak 

vagy rossz minőségűek voltak a lapok. De a vizsgálat szempontjából ez nem lényeges, mert 

az évenkénti 24-25 (minden hónapból legalább kettő) lapszám kijegyzése megtörtént az egész 

évfolyam  során  megjelent  román  nyelvi  elemek  bemutatására.  Az  1920-as  és  1940-es 

évfolyamok  hiányossága  miatt  ezeknek  az  adatai  nem  kerültek  be  a  táblázatba,  a  többi 

évfolyam  helynévi  adatai  a  táblázatokban  468  újságból  származnak.  Itt  elsősorban  egy 

kívülről befolyásolt jelenségről van szó, és a számszerűségen túlmenően nagyon fontos annak 

vizsgálata, hogy milyen esetekben, helyzetekben használták a hivatalos helységnevet, a régit, 

vagy  adott  esetben  mindkettőt,  ebben  segít  a  sok  konkrét  példa,  idézet.  Mivel  az 

intézményneveknél  gyakran  hivatkoztam  a  bennük  előforduló  helynevekre,  ezért  ebben  a 

fejezetben elsősorban a reklámokban és hirdetésekben megjelenő formájukra koncentrálok (a 

táblázatokban is csak a reklámok és apróhirdetések adatai jelennek meg), ahol szükséges, ott 

természetesen utalva a hivatalos iratokban és tudósításokban való megjelenésükre is.

A  felsorolásban  a  városnevek  összes  használati  formáját  bemutatom,  a  példák  pedig 

tükrözik  a  valódi,  szövegbe,  reklámba ágyazott  megjelenésüket.  Ahol  kétnyelvűen írták  a 

helységnevet,  azt  pontosan  kimásoltam,  ahol  szükséges  a  fordítás,  ott  zárójelben  (m.  „”) 

jelzéssel, ezek a fordítások tőlem származnak. 

Kolozsvárra  vonatkozóan  nagyon  sok  helynévi  adatunk  van  mindhárom  újságból  (az 

Aradi Hírlapból kevésbé, az regionálisabb jellegű volt), lévén fontos gazdasági és kulturális 

központ.  Számos  hivatali  és  gazdasági  intézmény,  cég,  vállalkozás,  gyár  színhelye, 

természetszerűen  adódik  tehát  a  napilapok  hasábjain  hirdetéseinek  és  közleményeinek 

megjelenése, és a fontosabb, nagyobb cégek más városok újságjaiban is reklámoztak, így a 

másik két lapban is találunk rá vonatkozó adatokat.

Kolozsvár  névjelölési  formái  az  újságokban  változatosan  fordulnak  elő  a  20  éves 

időszakban:  Kolozsvár, Cluj, Cluj – Kolozsvár, Cluj (Kolozsvár). Ha az időszak kezdetét és 

végét vetjük össze, akkor azt láthatjuk, hogy a Keleti Újságban 1920-ban még  Kolozsvár is 

szerepel, de már gyakran szerepel a kétnyelvű változat is, és 1938–40-re már a  Cluj válik 

uralkodóvá.  De  érdemes  áttekinteni  a  közbeeső  időszakot  is,  hogy hogyan,  mikor  és  hol 

jelentek meg ezek a névváltozatok.
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1. ábra Kolozsvár magyar és román jelölésmódjának gyakorisága a reklámokban és 

apróhirdetésekben (%)

Kolozsvár Cluj Cluj-Kolozsvár

1922

Keleti Újság 19,7 53,8 26,4
Brassói Lapok 2,4 48,8 48,8
Aradi Hírlap 0 76,4 23,6

1925

Keleti Újság 9,4 84,7 5,9
Brassói Lapok 5,8 67,6 26,4
Erdélyi Hírlap 0 100 0

1929

Keleti Újság 4,7 70,3 24,8
Brassói Lapok 0 100 0
Erdélyi Hírlap 0 100 0

1932

Keleti Újság 19,5 44,2 36,2
Brassói Lapok 100 0 0
Erdélyi Hírlap 0 100 0

1935

Keleti Újság 0 99 1
Brassói Lapok 0 100 0
Erdélyi Hírlap 0 100 0

1938

Keleti Újság 8,6 90,5 0,72
Brassói Lapok 0 100 0

Hírlap 0 66,7 33,3

A korszak kezdetétől a Keleti Újságból (1918 végén indult) kevés adatunk van, nagyon 

hiányos az anyag, de a meglévőből is látható, hogy Kolozsváron nagyon hamar rátenyerelt a 

cenzúra  a  kisebbségi  újságírásra.  1919  hiányos  számaiban  a  lap  fejlécén  még  Kolozsvár 

szerepel, illetve a lap ára is koronában van megadva. Az első 1920-as évi számokban már 

Cluj (Kolozsvár) kerül a lap címe alá, és ezzel ugyanegy időben az árak Leu-ban és baniban 

jelennek meg, illetve a lap végére odakerül a Cenzurat jelzés is.

1920-ban már többször fordul elő a reklámokban a Cluj (Kolozsvár) megnevezés, mint a 

Kolozsvár, és a kizárólagos román alak (Cluj) is megfigyelhető, sőt, a kétnyelvű megnevezést 

találjuk  jó  néhány  esetben  a  Brassói  Lapokban  is.  Ezt  az  évfolyamot  nem  vettem  be  a 

táblázatba,  mivel  az  1920-as és  az 1940-es évfolyamok  annyira  hiányosak,  (pl.  a  Brassói 

Lapokból  csak  háromhavi  lapszámot  sikerült  megtalálni,  és  az  Aradi  Hírlap  1920-as 

évfolyama is nagyon hiányos) hogy nem lenne eredményes az összehasonlítás a lapok között.

Amint a táblázatban (1. ábra) látjuk, 1922-re a kétnyelvű megnevezés már túlszárnyalja a 

magyart, sőt, a román Cluj már uralkodóvá válik. Hogy ne csak számokat lássunk, idézünk itt 

néhány példát:
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1. „Sürgősen kerestetik  bérbe 15-30 hold gyümölcsös  Cluj-Kolozsvár környékén,  vagy 

bárhol. Ugyanitt megvételre kerestetik perzsaszőnyeg...” (Keleti Újság 1922. máj. 18. 7)

2.  „Nézze  meg!  A Katz  és  Mendel  cég  Kolozsvár,  Mátyás  kir.-tér  10.  tavaszi  öltöny, 

átmeneti kabát és fiúruha újdonságait.” (Keleti Újság 1922. jún. 22. 11)

3. „Déri Lajos szűcsmester Cluj, Strada Memorandului 3.” (Ellenzék 1925. jan. 26. 15)

 A  helyragos-  és  –i képzős  alakban  az  időszak  egészében  a 

Kolozsváron/Kolozsvárt/Kolozsvárott dominál, de néhány román példát is találtam ezekre az 

esetekre:  cluji,  Clujon-Kolozsvárt. Sőt, amint az intézményneveknél láttuk,  itt  már a  Cluji  

városi tanács is szerepel. A Brassói Lapokban és az Aradi Hírlapban sem nagyon jelenik meg 

már 1922-ben a reklámok szövegében a Kolozsvár, inkább a Cluj-Kolozsvár/Cluj (Kolozsvár).

4. „Útlevelekre vízumot,  külföldieknek útlevelet  Cluj (Kolozsvárról) vagy  Bucarestiből 

hetenként négyszer közismert pontossággal a Kelet Hírlapiroda szerez.” (Aradi Hírlap 1922. 

júl. 20. 6)

5. „Keresek Clujon május 1-ére 4-5, esetleg több szobás modern lakást, lehetőleg egyedüli 

házban. Szíves ajánlatokat  E. Gärtner Dej, Fabrica de ciment címre kérek.” (Keleti Újság 

1940. ápr. 4. 10)

1929-re, amint a táblázatban is láthatjuk, alig találunk Kolozsvár nevet a reklámokban és 

aprókban, sőt, a  Cluj lesz a leggyakoribb, de még mindig sok a kétnyelvű megnevezés, és 

ekkorra már a tudósítások fejlécén is a  Cluj-Kolozsvár alak szerepel, de ez szövegben nem 

tapasztalható.  A  Brassói  Lapokban  viszont  a  tudósítások  fejlécén  továbbra  is  Kolozsvár 

szerepel. (a reklámokban itt is és az Aradi Hírlapban is csak a Cluj alakot találjuk, főnévi és 

ragozott alakjában is).

1932-ben  újra  sok  a  Kolozsvár,  igaz,  hogy  elmarad  a  kétnyelvűektől  és  a  román 

megnevezéstől, és a Keleti Újság fejlécén újra magyarul szerepel, a Brassói Lapokban is újra 

Kolozsvár  az a kevés adat, ami van, az Erdélyi Hírlapban pedig a kétnyelvű alak fordul elő 

csak.  1935-re  újra  a  román  Cluj válik  kizárólagossá,  illetve  a tudósítások fejlécén  is  újra 

román lesz a megnevezés. A 30-as években láthatjuk, hogy a másik két lapban már kevesebb 

az adat Kolozsvárhoz, ez egyébként minden lappal így volt ebben az időben, sokkal inkább 

helyi jellegűvé váltak, így kevesebb volt bennük a reklám, következésképpen a helynév is.
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Brassó nevének magyar nyelvű jelölése él legtovább az újságok hirdetéseiben, akárcsak az 

utcanevei.  Ez  azzal  magyarázható,  hogy  Brassóban  szabadabban  használhatták  a  magyar 

helyneveket, illetve talán erősebb is volt kicsit ez a lap. Kisebbségi kérdésekben is gyakran 

foglalt állást, és nyíltabban írt a hatóságok visszaéléseiről.

1920-ban még alig találunk a Brassói Lapokban román helynevet. Brassó neve a fejlécen 

1920.  október  31-től  jelenik  meg  Braşov-Brassó alakban,  és  a  Keleti  Újsághoz hasonlóan 

ugyanakkor  jelenik  meg  a  Censor felirat  is,  de  itt  a  lejben  való  ár  már  szeptemberben 

megjelent, viszont az előfizetési árat továbbra is jelzik koronában. 

1920-ban csak a Brassó nevet használják mindhárom lapban, és 1922-ben is csak nagyon 

ritkán  jelenik  meg  Braşov-ként,  kétnyelvű  alakjára  is  csak  kevés  adatunk  van  (a  Brassói 

Lapok fejlécén). Az arány 1925-re sem változik sokat, bár itt már megjelenik a román és a 

kétnyelvű változat is, de továbbra is Brassó a domináns forma. Ezek használatára láthatunk itt 

néhány példát:

6. „… Gheorghe Soci üzletében Brassó, Weisz Mihály-út 18. szám alatt.” (Székely Nép 

1922. júl. 9. 4)

7.  „Goldschmidt  R.  okl.  mérnök  Malomépítési  vállalat  Brassó,  Kut-utca  52/a  szám.” 

(Brassói Lapok 1922. szept. 8. 6)
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2. ábra Brassó magyar és román jelölésmódjának gyakorisága a reklámokban és 

apróhirdetésekben (%)

Brassó Braşov Braşov-Brassó

1922

Brassói Lapok 98,7 1,3 0
Keleti Újság 100 0 0
Aradi Hírlap 50 50 0

1925

Brassói Lapok 86,5 11,04 2,4
Keleti Újság 58,8 32,3 8,8

Erdélyi Hírlap 0 100 0

1929

Brassói Lapok 72,1 27,1 0,66
Keleti Újság 66,7 0 33,3

Erdélyi Hírlap 0 50 50

1932

Brassói Lapok 90,8 9,2 0
Keleti Újság 50 50 0

Erdélyi Hírlap 9,09 45,4 45,4

1935

Brassói Lapok 83,6 14,4 1,8
Keleti Újság 20 80 0

Erdélyi Hírlap 0 100 0

1938

Brassói Lapok 58,04 41,3 0,5
Keleti Újság 100 0 0

Hírlap 0 100 0

Az alábbi példában láthatjuk, hogy Brassóban még 1925-ben is a magyar megnevezést 

részesítették előnyben:

8.  „Eredeti  párisi  és  bécsi  selyem és  átmeneti  kalapok nagy választékban  érkeztek  K. 

Szabó Rózsika kalapszalonjába Brassó, Kapu-u.44.” (Brassói Lapok 1925. febr. 19. 10)

Ritkán, de helyenként előfordul a ragos és –i képzős román alak is:

9. „Braşovi nagy iparvállalat  keres románul is tudó magyar-német gyors- és gépírónőt. 

Csak  az  utóbbi  két  nyelvet  perfekt  bírók  ajánlatait  kérjük  eddigi  működés,  referencia  és 

fizetési igény megjelölésével. Soc. An. Braşov Casuţa Poştale 25. cím alatt.” (Erdélyi Hírlap 

1925. okt. 3. 7)

1929-ben már több román adatunk van, de többnyire még mindig a Brassót találjuk, és ez 

így van a helyi cikkek, tudósítások fejlécén is. Brassó neve továbbra is magyarul van, akkor 

is,  mikor  már  a  többi  városok  mind  kétnyelvűen  vagy románul  szerepelnek.  Korábban  a 

gyászjelentések végén is a magyar városnév szerepelt, 1929-ben előfordul a román is:
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10. „Elhunyt XY […] Nevezettben egy lelkiismeretes munkaerőt vesztettünk és emlékét 

kegyelettel  fogjuk  megőrizni.  Braşov,  1929.  okt.  4.  FIBRA  R.T.  igazgatósága  és 

tisztviselőkara.” (Brassói Lapok 1929. okt. 6. 18)

11. „Meghosszabbítják a  Braşov-Satulung közt közlekedő helyiérdekű vasút útvonalát.” 

(Keleti Újság 1935. máj. 16. 9)

12.  „MODERNA”  Építőipari  Gépek  Rt.  Braşov, Kis-utca  12.  szám.  Mielőtt  gépeket 

vásárol, tekintse meg raktárunkat.” (Brassói Lapok 1929. okt. 6. 18)

13. „Székely és Réti Bútorgyár R.T.  Brassó Bukarest Marosvásárhely.” (Brassói Lapok 

1932. aug. 25. 7)

1932-ben  már  a  hirdetményekben  Primăria  Municipiului  Braşov szerepel.  Ez  azt 

bizonyítja, hogy a kereskedelmi életben nem vált olyan gyorsan kötelezővé, mint a hivatali 

nyelvhasználatban.  A  reklámok  szintjén  1935-ben  még  mindig  ugyanazt  tapasztaljuk,  de 

1938-ra már sokkal több a román Braşov, mint a Brassó, 1940-ben pedig kevés a helynév, de 

ami van, így Brassó is, inkább románul szerepel.

Arad  névjelölési  szokásait  nem tudjuk  bemutatni,  hiszen  ennek  románul  is  ugyanaz  a 

helyesírása, mint magyarul. Sok adat van viszont Nagyváradról, Temesvárról és Bukarestről, 

illetve kisebb településekről is.

Nagyvárad jelölése már elég korán kétnyelvűen jelentkezik a Keleti  Újságban, és már 

1920-ban is találunk példát az  Oradea Mare – Nagyvárad, Oradea (Nagyvárad) esetekre a 

Brassói Lapokban is.

1922-ben  az  Aradi  Hírlapban  már  nincs  is  Nagyváradnak  magyar  megnevezése,  csak 

kétnyelvű vagy román, sőt, itt megjelenik ragos alakjában is: Oradea-Maren.

92



3. ábra Nagyvárad magyar és román jelölésmódjának gyakorisága a reklámokban és 

apróhirdetésekben (%)

Nagyvárad Oradea(-Mare) Oradea-Mare-

Nagyvárad

1922

Brassói Lapok 65,9 14,8 19,1
Keleti Újság 87,2 7,6 5,2
Aradi Hírlap 0 22,2 77,78

1925

Brassói Lapok 12,5 60,7 26,7
Keleti Újság 21,4 52,3 26,1

Erdélyi Hírlap 0 100 0

1929

Brassói Lapok 0 87,5 12,5
Keleti Újság 16,2 79,1 4,6

Erdélyi Hírlap 0 85,7 14,3

1932

Brassói Lapok 0 100 0
Keleti Újság 0 25 75

Erdélyi Hírlap 100 0 0

1935

Brassói Lapok 5,6 94,4 0
Keleti Újság 0 100 0

Erdélyi Hírlap 0 100 0

1938

Brassói Lapok 0 87,5 12,5
Keleti Újság 0 100 0

Hírlap 0 100 0

1925-ben már többnyire románul jelölik Nagyvárad nevét, de a Brassói Lapokban még 

ekkor is találunk magyar megnevezést:

14. „…Mechanikai műintézet, Oradea-Mare…” (Ellenzék 1925. jan. 26. 14) 

15. „Grünwald és Szántó redőnygyárainak központi irodája  Oradea-Mare – Nagyvárad, 

Str. Iosif Vulcan No. 4.” (Keleti Újság 1922. okt. 20. 12)

16. „Kágyi Szabó István Első Nagyváradi Nova szőllőoltvány telepe. Nagyvárad,  Parcul  

Carmen Sylva 12.” (Brassói Lapok 1925. aug. 5. 10)

17. „… Farkas István Apolló drogériája Oradea-Mare.” (Nagyvárad 1925. máj. 5. 12)

1932-re már alig találunk példát a Nagyvárad jelölésre, és ez tovább is így lesz, egészen 

1940-ig.

Temesvár neve mindvégig kilóg a sorból, nagyon gyakori már kezdettől fogva, ragozott 

formájában  is  a  Timişoara,  timişoarai.  Még  a  Brassói  Lapokban  is  egészen  korán 

túlnyomórészt románul jelölte, pedig itt minden város később kapott román megnevezést. Ha 
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végigkövetjük a táblázatot, láthatjuk, hogy 1935-től már sehol nem jelent meg sem magyarul, 

sem kétnyelvűen.

4. ábra Temesvár magyar és román jelölésmódjának gyakorisága a reklámokban és 

apróhirdetésekben (%)

Temesvár Timişoara Timişoara-Temesvár

1922

Brassói Lapok 22,2 77,8 0
Keleti Újság 27 68,9 4,1
Aradi Hírlap 0 92 8

1925

Brassói Lapok 12,2 85,9 1,9
Keleti Újság 15,5 84,5 0

Erdélyi Hírlap 12 88 0

1929

Brassói Lapok 18,6 81,4 0
Keleti Újság 21,8 78,2 0

Erdélyi Hírlap 12,5 87,5 0

1932

Brassói Lapok 28,6 71,4 0
Keleti Újság 50 37,5 12,5

Erdélyi Hírlap 50 50 0

1935

Brassói Lapok 0 100 0
Keleti Újság 0 100 0

Erdélyi Hírlap 0 100 0

1938

Brassói Lapok 0 100 0
Keleti Újság 0 100 0

Hírlap 0 100 0

18.  „Kisasszonyt  keresek  11  éves  fiam  mellé  ismétlésre  és  zongoraoktatásra.  Báró 

Gudenus Béla. Timişoara IV. Ormos-utca 4.” (Keleti Újság 1925. ápr. 5. 12)

19.  „Timisoarán a  Pallas-kávéházat  Scheer  Testvérek  vették  át.  Figyelmes  és  gyors 

kiszolgálás.  Finom erdélyi  és  hegyaljai  borok.  Meleg  vacsora.  Erdélyiek  találkozóhelye.” 

(Erdélyi Hírlap 1925. jan. 21. 7)

20. „… Tűzifaszükségletét  fedezze Hollaender Miksa fakereskedésében  Timisoara IV.” 

(Temesvári Hírlap 1922. jan. 1. 8)

21.  „Ismét  megnyílt!  Grand  Hotel  Café-Restaurant.  Terminus  (ezelőtt  „Korona”) 

Temesvár, a főállomással szemben.” (Brassói Lapok 1929. okt. 6. 18)

5. ábra. Bukarest magyar és román jelölésmódjának gyakorisága a reklámokban és 

apróhirdetésekben (%)
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Bukarest Bucureşti Bucureşti-Buk.

1922

Brassói Lapok 47,5 52,5 0
Keleti Újság 18,2 81,8 0
Aradi Hírlap 7,2 92,8 0

1925

Brassói Lapok 41 59 0
Keleti Újság 13,7 86,3 0

Erdélyi Hírlap 6,7 93,3 0

1929

Brassói Lapok 17,5 82,5 0
Keleti Újság 12,3 87,7 0

Erdélyi Hírlap 8,6 91,4 0

1932

Brassói Lapok 70 30 0
Keleti Újság 70,6 29,4 0

Erdélyi Hírlap 0 100 0

1935

Brassói Lapok 40 60 0
Keleti Újság 33,3 66,7 0

Erdélyi Hírlap 26,3 73,7 0

1938

Brassói Lapok 0 100 0
Keleti Újság 0 100 0

Hírlap 0 100 0

Bukarest neve, annak ellenére, hogy román többségű város, a Brassói Lapokban gyakran 

szerepel magyarul, főleg a kezdeti időszakban, és a Keleti Újságban is megtaláljuk magyar 

formáját, az Erdélyi Hírlapban kevésbé. 1938-ban már mindhárom újság románul írja.

A  táblázatban  feltüntetett  jelölésmódok  mellett  viszont  még  nagyon  sokféle  formáját 

találjuk, ez helyesírási kérdés is lehet, de talán egyik város esetében sem volt ilyen nagy a 

változatosság. Megtaláljuk itt az összes lehetséges írásmódját a román főváros nevének, még 

magyar szövegben is:  Bukarest, Bucureşti, Bucuresti, bucureşti (-i  képzős alak),  bucurestii,  

Bucarest,  Bucarestbe,  Bucaresti,  Bucurestibe,  Bukuresti,  Bucarestiből,  és  ez  mindhárom 

újságra érvényes.

Amint  láthattuk  az  előzőekben,  a  helynevek  tekintetében  nagyon  erős  volt  a 

románnyelvűség, illetve a kétnyelvűség. Ezeknek a használatát már kezdettől fogva minden 

eszközzel szorgalmazta a cenzúra. 

A helységnevek románnyelvűsége az idő múlásával egyre erősödött.  Megfigyelhetjük a 

táblázatokban is, hogy 1922–1925-ben és 1929-ben érzékelhető egy erős növekedés a román 

helységnevek tekintetében, utána egy kis visszaesés. Az 1932-es évfolyamban újra megjelenik 

például  Kolozsvár is  jóval  többször  magyarul,  mint  1929-ben,  illetve  Bukarestnek  és 

Brassónak is jóval több a magyar jelölése, és kevesebb a román, mint 1929-ben.

A közvetlen  összefüggés a cenzúra és a  reklámok nyelvezete  között  nem volt  annyira 

szoros, mint a hivatalos közlemények esetében,  hisz nagyon sok helyen magyarul  jelentek 

meg a helynevek is és a cégnevek is (l. a vállalkozásnevekről szóló fejezetet), a más szinteken 
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(újságírás  színterein  kívül)  megjelenő  szabályozások,  mint  például  a  helység-  és 

utcanévtáblák lecserélése, a postai címzések románul való címzésének kötelezettsége mind-

mind befolyásolta  a  reklámozási  szokásokat.  Láthattuk,  hogy már  kezdettől  fogva nagyon 

gyakran megjelennek a román helynevek. Az, hogy egy újságon belül románul is és magyarul 

is megjelenhettek helynevek, azt bizonyítja, hogy a cenzúra ezen a téren nem volt annyira 

szigorú.  Nem feltételezhető  ugyanis,  hogy egy lapon belül  egyik  hirdetőnek megengedték 

volna a magyar helynév használatát, a másiknak nem. A román nyelvű helységnév kötelezővé 

vált, ha nem is közvetlenül a reklámokban. Mivel sokszor hoztak akár regionális szinten is 

rendeleteket arról, hogy a postai címzés csak román lehet, illetve volt idő, mikor a nem román 

nyelven  feladott  nyelvű  táviratokhoz  azoknak  román  fordítását  is  csatolni  kellett,  mégis, 

közvetve ugyan, de rákötelezték a kereskedőket,  hogy az azonosítás céljából államnyelven 

jelöljék  a  helységneveket  a  reklámokban.  A  kereskedőknek  érdeke  volt  román  nyelven 

megjelölni az azonosítandó adatokat (cég székhelye, postai címe), de ugyanakkor a magyar 

vevők megtartása érdekében a magyar helység- és utcanevet is célszerű volt kiírni. 

Megfigyelhető,  hogy  a  kétnyelvű  helységnévjelölés  nagyon  gyakori  volt,  kivéve 

Bukarestet, melynek neve egyszer sem fordult elő kétnyelvűen, Temesváré és Brassóé elég 

ritkán,  az  előbbi  azért,  mert  ott  a  román  nevek,  az  utóbbi  azért,  mert  ott  meg  a  magyar 

megnevezés  volt  többségben.  Brassóra  nem volt  jellemző  a  kétnyelvű  megnevezés  egyik 

újságban sem. Nagyváradhoz kevesebb adatunk van, de láthatjuk, hogy ott is elég gyakori volt 

a  kétnyelvű  megnevezés  1932-ig,  az  1935-ös  évfolyamban  már  látható,  hogy  kétnyelvű 

megnevezés  alig fordul elő,  és ez így van Kolozsvárral  is.  Ha egymás  mellé  helyezzük a 

táblázatokat, megfigyelhető, hogy azon városok esetében, ahol ez jellemző volt, a kétnyelvű 

megnevezés eltűnése nagyjából egybeesik a magyar helységneveknek az eltűnésével is. Ezt 

legkorábban  az  1935-ös  évfolyamban  láthatjuk  Kolozsvárnál  és  Nagyváradnál,  de  ekkor 

kezdenek  eltűnni  a  többi  városok  magyar  megnevezései  is,  azoknak  is,  amelyekre  a 

kétnyelvűség nem volt jellemző (pl. Brassó).

A nagyvárosok névjelölésmódja után láthatunk néhány példát itt arra, amikor a helyragos 

vagy –i képzős alak nem jelentett automatikusan magyar nyelvű jelölést, mely elsősorban a 

30-as  évek  második  felében  jellemző  a  Keleti  Újságban,  de  a  másik  két  lapban  is 

megfigyelhető.  Ebben  az  időszakban  egyébként  a  Keleti  Újságban  a  tudósításokban, 

folyószövegekben  is  románul  jelölték  a  helységneveket,  ezért  nem  meglepőek  az  alábbi 

példák:
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21. „[…] A fiatalembert őrizetbe vették, gépkocsira ültették és  Oradeára szállították…” 

(Keleti Újság 1938. szept. 1. 3)

22. „Útlevelek vízumozását és bármilyen megbízásokat felelősség mellett, napi indítással 

intézünk  Cluj,  Timisoara,  Bucurestiben Weiss  Dávid  az  aradi  államrendőrség  mellett” 

(Erdélyi Hírlap 1925. febr. 8. 10)

23. „Helyi ügynököket keresek bevezetett márkás tea eladására Cluj, Timişoara, Braşov,  

Arad,  Târgu-Mureş,  Sibiu,  Satu-Mare városokban.  Ajánlatok  referenciákkal  Csősz  József, 

Oradea, Str. Nicolae Iorga 2/A címre küldendők” (Keleti Újság 1935. máj. 16. 10)

Közterületnevek

A  kutatott  idegen  nyelvi  helynévanyag  többségét  (a  román  helységnevek  mellett)  a 

közterületnevek adják, melyek gyakran románul jelentek meg az újságokban. Bár a Brassói 

Lapok  és  a  Keleti  Újság  országos  jellegű  napilapok  voltak,  az  Aradi  Hírlap  pedig 

regionálisabb,  az  utcanevek  nagy  részét  mégis  az  adott  újság  megjelenési  helyszínének 

közterületnevei  adták (pl.  a Keleti  Újság többségében kolozsvári  vonatkozású hirdetéseket 

tartalmazott).  Ez  az  újság  területi  elterjedtségétől  is  függött,  ugyanis  például  a  Brassói 

Lapokban (bár országos szintű napilap volt, a három közül ez érintette a legszélesebb régiókat 

mind  tudósításaiban,  mind  hirdetéseiben),  a  reklámozási  felületet  sokszor  inkább  helyi 

hirdetések  (gyárak,  cégek,  társaságok  hirdetései)  töltötték  be.  Ha  egy  nagyobb  település 

gazdasági,  kereskedelmi  egységeinek  számát  nézzük,  természetes  az,  hogy  a  helyi 

szervezetek, cégek jóval nagyobb hirdetési felületet kaptak az újságokban, következésképpen 

közterület-megnevezéseik is gyakrabban előfordulnak. Ezért elsősorban kolozsvári és brassói, 

kisebb  mértékben  nagyváradi  és  temesvári  hirdetések  közterületnév-jelölésére  találtam 

általános  jelenségek  megállapítására  alkalmas  mennyiségű  anyagot.  Azért  beszélünk  a 

hirdetésekről elsősorban, mert hogyha számba vesszük egy újságon belül a közterületnevek 

megjelenésének lehetséges helyszíneit, ez a jelenség elsősorban a reklámok, apróhirdetések és 

ritkábban  a  hivatalos  közlemények  szövegére  jellemző.  Ennek  oka  a  közterületnév 

funkciójában ragadható meg: az azonosítást, tájékozódást segítik, tehát egy írott szövegnek 

(esetünkben  újsághirdetésnek)  olyan  részében  jelennek  meg,  ahol  fontos,  hogy az  olvasó 
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azonosítani tudja az adott helyet (közterületek és helységek esetében egyaránt). A korszakot 

meghatározó  nyelvpolitikai  tényezők  és  nyelvhasználati  lehetőségek  hozzávetőleges 

ismeretében  is  nyilvánvaló  számunkra,  hogy  a  román  utcanevek  nem  a  régi  utcanevek 

fordításai,  hanem  legtöbb  esetben  új  neveket  kaptak,  bár  olykor  a  „fordítás”  nyomait  is 

felfedezzük egyik vagy másik utcanévben.  (Pl.  Közép-utca,  Str.  Misloc (Brassó)).  Tehát  a 

megjelenő román utcanév nem a magyarnak fordítása vagy bármilyen másik (a közösség által 

elfogadott)  változata,  hanem  egyszerűen  az  utcának  az  1918  előtti  és  utáni  „hivatalos” 

megnevezése.  Előfordulnak  szép  számban  más  (kisebb-nagyobb)  települések  hirdetései  és 

ezeken belül a közterületnevei is, de jóval ritkábban, így ezeknek az adatoknak a tükrében 

nem  lehet  tendenciáról  beszélni,  ezeknek  a  vizsgálatához  a  kisebb  lapok  áttekintése  is 

szükséges.

A  közterületnév-jelölés  csoportosítása magyar  és/vagy  román  jelölésük  szerint  nem 

egyszerű feladat az időszak egészében uralkodó következetlenség miatt.  Fennebb jeleztem, 

hogy  elsősorban  a  nagyvárosok  közterületneveinek  jellemzőit  mutatom  itt  be,  azoknak  a 

nagyvárosoknak,  melyek  leggyakrabban  megjelennek  az  újságok  hirdetési  felületein: 

Kolozsvár,  Brassó,  Arad,  illetve  vannak adatok  Nagyváradról  és  Temesvárról  is,  de  látni 

fogjuk,  hogy  nem  minden  időszakból  vannak  minden  városra  adatok.  A  példákat  a 

kontextuális  megértés céljából szövegben, teljes mondatban idézem, a helyesírási  hibákkal 

együtt (ilyenek is gyakran előfordultak):

A.  Román  közterületnevek (tulajdonnévi  és  közszói  rész  is  románul).  Ezekben  az 

esetekben a minél pontosabb azonosítás, tájékozódás céljából írhatták román nyelven az utca- 

és térneveket, ezekre láthatunk az alábbiakban néhány példát:

1.  „Burgonya  nagyban  és  kicsiben  kapható  Luttwák  József  cégnél  Calea  Banatului” 

(Aradi Hírlap 1922. nov. 12. 9)

2. „Világhírű Stoewer Portable írógép… kizárólagos vezérképviselő Körmendy M. Cluj.  

Str. Regina Maria 25.” (Ellenzék 1929. máj. 4. 11)

3. „Elszakíthatatlan kék munkás, vászon és szövet ruhák „Industria” ruhaüzem Oradea-

Mare, Calea Victoriei No. 1.” (Keleti Újság 1925. jan. 25. 11)
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4. „Erdős Pál Arad,  Piaţa Avram Iancu No. 3. Valódi szegedi édes nemes paprika nagy 

lerakata” (Erdélyi Hírlap 1925. aug. 2. 21)

5. „Egy rövid, kereszthúros, fekete, Karl Dörr gyártmányú zongora eladó. Érdeklődni lehet 

Brassó, Str. Voevodul Mihai 5. szám a házfelügyelőnél.” (Brassói Lapok 1935. febr. 7. 10)

6.  „Industriile  Chimico-Farmaceutice Bukarest,  Str.  Mircea  Vodă  No.  73.”  (Brassói 

Lapok. 1922. máj. 18. 6)

7. „Akar ön egészségesen étkezni? Akkor keresse fel a „Dieta” vegetárius éttermet Str. N.  

Iorga 2. szám alatt” (Keleti Újság 1935. máj. 16. 9)

A fenti idézetek még a román nyelvű közterületnevek jelölési módjai között is meglévő 

nagy változatosságot mutatják. A magyar „utca”, „út”, „tér” közterületnevek közszói részének 

megfelelő román elemek:  Strada, rövidítve:  Str.  (m. „utca”),  Calea, rövidítve:  C.  (m. „út”), 

Piaţa,  rövidítése:  P.  (m.  „tér”),  illetve,  amint  a  további  példákban  láthatjuk:  Bulevard, 

rövidítve: B., Bul. (m. „sugárút, körút”) mindegyike megjelenik ezekben a példákban, magyar 

alapszövegben, román és magyar helységnév mellett is. Az első példában a Calea Banatului 

román jelölése házszám és helységnév-megjelölés nélkül feltételezi a közterület új nevének 

ismeretét,  elterjedtségét.  Ahol nem jelent meg a helységnév,  ott  a helyi  újság megjelenési 

helyszínére  utaltak,  de  például  a  Keleti  Újságban  gyakran  megjelenik  a  kolozsvári 

közterületnév  mellett  a  helységnév  is:  Cluj  –  Kolozsvár.  Nem  hagyhatjuk  ugyanakkor 

figyelmen kívül a 2. szemelvény írógépmárka jelzőjének (portable m. „hordozható”) eredeti 

nyelven  való megjelölését.  Ez a külföldi  termékek reklámozásánál  jellemző volt,  hogy az 

eredeti reklámszövegből átvettek bizonyos szavakat, szószerkezeteket, amint a reklámoknál is 

láttuk.

A  Calea Nagyváradnál  és  Kolozsvárnál  is  megjelenik,  amint  látjuk  a  fenti  példákban, 

román helységnévjelöléssel (2–3. idézet). A házszám megjelölése is következetlen volt: No., 

vagy  szám/sz. vagy egyszerűen csak a  szám maga,  pl.  Calea Regele  Ferdinand 21. Ez  a 

következetlenség is hangsúlyozza a közterületnév azonosításának elsőrendű fontosságát, tehát 

jobban odafigyeltek arra, hogy az új, hivatalos név azonosítható legyen, mint arra, hogy a 

közszói  részt  románul  vagy magyarul  írják.  A Brassói  Lapokból  vett  példáknál  (5.  és  6. 

idézet) a magyar helységnév a román utcanév mellett nem véletlen (ez előfordul Brassó és 

Bukarest  esetében  is),  ugyanis  a  Brassói  Lapokban  sokkal  tovább  éltek  magyarul  a 
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helységnevek és a közterületnevek (még 1929-ben is többségben voltak a magyar nevek), a 

helységnevet gyakran akkor is magyarul találjuk a Brassói Lapokban, amikor az utcanevek 

már itt is románul jelentek meg. Brassó nevét (és közterületneveit is) a másik két lapban is 

sokáig  magyarul  írták,  akkor  is,  amikor  már  a  Keleti  Újság  Kolozsvárt  inkább  Cluj-ként 

jelölte.

B.  Kétnyelvű  (román/magyar)  közterületnév volt  a  leggyakoribb  közterület-jelölési 

mód mindhárom lapban, főleg a 20-as éveket tekintve. Ez részben azzal magyarázható, hogy 

az időszak legnagyobb részében, bár a hivatalos román forma volt a kötelező, a cenzúra is 

megengedte a román mellett a magyar  megnevezés használatát  is. Ez a névhasználat is az 

azonosítás szempontjából volt fontos, hiszen, amint más román és német nyelvi jelenségek is 

mutatják  (intézménynevek is  gyakran  előfordulnak románul,  több román  és  német  nyelvű 

reklám, apróhirdetés is található mindhárom lapban),  széleskörű olvasóközönségnek kellett 

megfelelni.  A  közterületnevek  kétnyelvű  megjelenése  volt  a  legváltozatosabb,  ezeket  két 

csoportra lehet osztani aszerint, hogy bármiféle utalás nélkül, zárójelben vagy közvetlenül a 

román név mellé írták a magyar utcanevet, ezzel jelezve a hivatalos közterületnevet, illetve 

azt a változatot, amelyik a magyar olvasóközönség tudatában él, (pl.  Str. Corvin Hunyadi-u.  

Arad), Piaţa Unirii (Főtér) Kolozsvár, Str. Neagra (Fekete-utca) Brassó. 8–13. idézet), vagy 

pedig utalnak valamilyen módon a változás tényére, arra, hogy ez most ugyan az utca neve, de 

valamikor más volt, pl.  Piaţa Avram Iancu (volt Andrássy-tér Arad),  Str. Memorandului (v.  

Unió-ucca Kolozsvár) (14–21. idézet).

Az alábbi példák névhasználatában nem történik utalás a változásra:

8.  „Bútorok  részletre  kedvező  fizetési  feltételek  mellett,  készpénz  árban  GARAI,  P. 

Avram Iancu (Szabadság tér) 10. kérem a címre ügyelni” (Erdélyi Hírlap 1929. okt. 31. 9)

9. „Már több, mint 15.000 kötet könyv áll rendelkezésére a Keleti Újság olvasóinak! … 

Napi 1 leiért Dante kölcsönkönyvtár Cluj, Str. Jorga  5. (Jókai u. 5.)” (Keleti  Újság 1929. 

szept. 6. 12)

10. „Ioan Böszörményi János műszerész és lakatos Arad, Str. Iosif Vulcan (Kazinczy) I.” 

(Brassói Lapok 1929. okt. 6. 18)

11. „Fűszer- és italáruk legolcsóbb beszerzési forrása Márkusnál Arad. Str. M. Corvin 1. 

(Hunyadi-u.)” (Erdélyi Hírlap 1932. ápr. 14. 12)
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12.  „Dr.  Müller  Vendel  ügyvéd  Bulev.  Regele  Ferdinand  (Boros  Béni-tér) 7.”  (Aradi 

Hírlap 1922. jan. 3. 6)

13. „Eladó egy gyümölcsös a vasút közelében,  egy szoba-konyha lakással  110.000 lej, 

október elsején elfoglalható. Értekezni Str. Paris, Pap-utca 54a.” (Keleti Újság 1929. szept. 6. 

12)

A kétnyelvű  jelölés  mindhárom újságra jellemző volt,  gyakori  előfordulása  arra  enged 

következtetni,  hogy  majdnem  az  időszak  egészében  a  párhuzamos  román  és  magyar 

megnevezés általában elfogadott módja volt a közterületnevek használatának. 

Az alábbi példákban történik valamilyen utalás, jelzés a megváltozott helyzetre.

14.  „Kerékpár,  villany,  víz  Gartner  Samu Minorita-palota  Str.  Bratianu No.  2-4.  (volt  

Weitzer J. ucca)” (Erdélyi Hírlap 1929. okt. 31. 9)

15.  „Őszi  divatlapok  Aradon  legolcsóbban  és  legnagyobb  választékban  Knieszer 

papírkereskedőnél Str. Vladimirescu (v. Dobó-utca)” (Aradi Hírlap 1922. aug. 18. 8)

16.  „Str.  Misloc  (v.  Közép-utca)  6. és  Str.  Cosbuc  (Wesselényi-utca)  13.  számú 

magánházak.” (Aradi Hírlap 1922. aug. 18. 8)

17.  „Deák papír-  és  fotóüzletében  Arad,  Str.  Metianu  (v.  Forray-utca)”  (Aradi  Hírlap 

1922. dec. 19. 9)

18.  „[…]  szobafestő,  mázoló,  épület,  bútorfestő  és  ércfényező  Muzeoliu  6.  szám  (v.  

Múzeum-u.)” (Keleti Újság 1922. jún. 22. 19)

19. „Fick fest, Fick tisztít, Fick mos. Főtelep: Arad,  Str. Bariţiu (volt Rákóczi ucca) 14. 

Gyűjtőhely: Bul. Reg. Ferd.  (Boros Béni tér) 35. tanuló felvétetik.” (Erdélyi Hírlap 1929. okt. 

31. 9)

20.  „Orvosi  hír.  Elekes  Miklós  dr.  klinikai  tanársegéd  szabadságáról  hazaérkezett  és 

ideggyógyászati, valamint pszichoanalitikus rendeléseit Str. Regina Maria (volt Deák Ferenc-

u.) 40. szám alatt megkezdette.” (Keleti Újság 1925. szept. 16. 7)
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21.  „Eladó  egy  újonnan  épült  modern  ház…  Marosvásárhely,  Principele  Carol  volt  

Sándor János-utca az állomáshoz közel…” (Keleti Újság 1925. jún. 10. 11)

A fenti példák is mutatják, hogy még a közterületnevek kétnyelvű jelölésmódja sem volt 

egységes. Gyakran konkrétan utaltak a régi utcanévre (volt Forray-utca, volt-Széchenyi tér,  

volt Múzeum-utca,  v. Közép-utca, v. Mátyás király-tér.) Ezzel párhuzamosan a megnevezés 

magyar  nyelvű  része  is  változatos  volt.  A  teljes  utcanév-megnevezés:  Rákóczi-ucca,  

Wesselényi-utca váltakozott  a  közszói  rész  (Szentegyház-u.,  Kossuth-u.),  illetve  olykor  a 

tulajdonnévi rész valamely tagjának a rövidítésével is (volt Deák F.-utca, Asztalos S.-utca). 

Ugyanez, főleg a rövidítések szempontjából, megtalálható volt a román megnevezésekben is, 

előfordult, hogy ugyanazon évfolyamon belül ugyanazt a közterületet  Strada-ként és Calea-

ként  is  emlegették  (pl.  Cal.  Reg.  Maria,  Str.  Regina  Maria).  A  helyesírási  kérdésekhez 

hasonlóan, az egyes névelemek magyarul vagy románul való jelölésében és az ezeken belüli 

lehetőségek közti választásban sem volt egységes magatartás, legalábbis annak a gyakorlatban 

való  alkalmazása  nem  mindig  volt  nyomon  követhető.  A  zárójellel  vagy  vesszővel  való 

elválasztást is következetlenül alkalmazták, bár a zárójeles megoldás volt gyakoribb, de arra 

is  láthatunk  példát,  hogy  csak  egymást  követte  a  román  és  magyar  (volt)  megnevezés 

mindenféle elválasztó jel, központozás nélkül.

A kétnyelvű  utcanevek  idézeteiben  jóval  több példa  szerepel  a  Keleti  Újságból  és  az 

Aradi/Erdélyi Hírlapból, és a Brassói Lapokból való példa is Aradra vonatkozik, ugyanis a 

Brassói  Lapokban  szerepeltek  leghosszabb  ideig  magyarul  az  utcanevek,  főleg  a  helyi 

vonatkozásúak. 1925 után azonban, amikor a brassói utcaneveket még magyarul jelölték, a 

Brassói Lapok a kolozsváriakat és aradiakat már inkább kétnyelvűen és románul, ahogyan az 

az aradi és kolozsvári újságokban szokás volt. Ennek alapján feltételezhető,  hogy az újság 

működési szabályozása nem az egyetlen volt az okok közül, attól is függhetett a választás a 

román és/vagy magyar utcamegnevezés között, hogy milyen illetőségű volt maga a hirdető, 

illetve az ő lakhelyén milyen szabályozások voltak érvényben a közterületek megnevezésére 

vonatkozólag. Azt, hogy ez mennyire következetlen volt, a 16. és 19. idézetekben láthatjuk, 

ahol  egy hirdetésen belül  érvényesül  a  változás  tényét  jelölő és arra nem utaló kétnyelvű 

utcanév is. Előfordul viszont a Brassói Lapokban, ritkán ugyan, a fordítottja is. Ezekben a 

ritka esetekben a magyar megnevezést követi a román:
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22.  „Megnyílt  Brassóban  a  Főtéren (Piata  Libertatii)  8.  szám  alatt,  az  I.  emeleten 

(Zeidner-ház) a Comag lakásközvetítési iroda…” (Brassói Lapok 1932. jún. 16. 7)

C. Magyar közterületnevek  minden újságban megfigyelhetők,  de a  leggyakrabban és 

leghosszabb ideig a Brassói Lapokban fordultak elő:

23. „[…] 1500 darab tejszállító kanna rendkívül olcsó áron kiárusíttatik Molnárnál, Arad, 

Karolina-utca 8. sz.” (Keleti Újság 1920. nov. 30. 6)

24. „[…] Gál Albert fűszer és csemege üzlete Kapu-utca 68.” (Brassói Lapok 1922. máj. 

4. 6)

25. „Friss dunai hal kapható… Gyárváros, Galamb-utca 23.” (Temesvári Hírlap 1925. okt. 

7. 8)

26. „Eladó egy fekete téli kabát és egy szmoking magasabb nyúlánk alakra. Mindkettő 

kitűnő állapotban van, olcsón kapható. Cím: Vár-utca 37.” (Brassói Lapok 1929. okt. 6. 18)

27.  „… petrozsényi és farkasvölgyi (Vulkán) szenet Újvári József Nagyvárad,  Színház-

utca 4. (Keleti Újság 1922. máj. 3. 8)

Külön  érdekessége  az  Erdélyi  Hírlap  1929-es  évfolyamának,  hogy  a  kétnyelvű 

utcamegjelölések mellett  gyakran jelölik a közterületeket magyarul (román név nélkül),  és 

elébe írták, hogy:  volt.  Ez azzal magyarázható, hogy az 1928–1932 közötti időszakban nem 

volt annyira erős a cenzúra, és igyekeztek, ezt „kihasználva”, magyarul írni az utcaneveket, de 

utaltak is valamilyen formában a megváltozott helyzetre, arra, hogy ez már csak volt az az 

utca, most hivatalosan más neve van (28–30. idézet).

28. „Magánház kerttel együtt bérbeadó. Volt Illés ucca 105.” (Erdélyi Hírlap 1929. márc. 

29. 10)

29. „Zongorát kölcsönbe adok havi 400 lejtől felfelé GARAI bútor üzlet volt Szabadság-

tér 10. szám.” (Erdélyi Hírlap 1929. júl. 20. 10)
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30. „Háztelkek volt Pécskai út 153-175 számú telekből parcellázva vagy gyár alapítására 

nagyobb  területben  eladók.  Felvilágosítás  volt  Szent  Péter-tér  15.  délután  4-5.”  (Erdélyi 

Hírlap 1929. márc. 29. 10)

A közterületeknek magyar alapszövegben való természetes, magyar nyelvű jelölésmódját 

legfőképpen  a  Brassói  Lapok  hirdetési  hasábjain  találjuk  meg.  Ez  elsősorban  annak 

tulajdonítható,  hogy  a  brassói  újságírás  kevésbé  volt  kitéve  a  cenzúra  nyomásának,  itt 

szabadabban  használhatták  a  magyar  helységneveket  is.  Amint  az  előző  fejezetekben 

megfigyelhettük,  ez  a  viszonylagos  szabadság  a  brassói  újságírásban  más  román  nyelvi 

jelenségeknél  is  érzékelhető  (intézménynevek,  hivatalos  közlemények  szövege  stb.).  A 

Brassói  Lapoknak  és  az  Erdélyi  Hírlapnak  az  1930  utáni  számaiban  olyan  esetekkel  is 

találkozunk,  amikor  a  közterület  tulajdonnévi  része  román  ugyan,  de  a  közszói  részét 

meghagyják magyarul. Itt tehát a névnek csak azt a részét jelölik románul (31–32. idézet), 

amit  feltétlenül  szükséges,  amely  az  utcanévtáblán  is  szerepel,  pl:  Zamfirescu-utca  2.,  

Voevodul Mihai-utca 12. szám, Eminescu-utca,  Matei-Corvin-utca,  Avram Iancu tér,  Carol 

körút, Saguna-út, a Keleti Újságban is találunk ilyet  1935-ben:  Maniu-utca, Regina Maria 

utca stb.

Ritka  jelenségnek  számít,  de  a  közszói  rész  kétnyelvű  jelölése  is  előfordul  a  magyar 

tulajdonnév mellett:

 

31. „[…] Bodega és étkező üzletet  Cluj, Str. Monostori-út 7. sz. alatt átvettem” (Keleti 

Újság 1920. nov. 30. 6)

32. „Autó, kis luxus, olcsón eladó. Érdeklődni:  Str. Luther-utca 1. ajtó 8.” (Aradi Hírlap 

1922. jan. 3. 6)

A helység- és közterületnevek magyar vagy román változata közti összefüggés általánosan 

megfigyelhető volt,  tehát román helységnév mellett  román közterületnév,  illetve kétnyelvű 

helységnév mellett általában kétnyelvű közterületnév jelent meg. Találkozunk viszont olyan 

esetekkel  is,  hogy  a  teljesen  magyar  szövegben,  magyar  helységnév  mellett  egyedül  az 

utcanév volt románul, éppen az azonosítás miatt. Az azonosítás szempontjából kevésbé volt 

fontos, hogy Braşov vagy Brassó, mert feltételezhetően mindenki tudta azonosítani, az utcát 

az új, hivatalos neve alapján viszont kevésbé.

Nagyvárosok közterületneveinek jelölése
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 A  kiválasztott  nagyvárosok  (Kolozsvár,  Brassó,  Arad,  Nagyvárad,  Temesvár) 

közterületnevei  fordulnak  elő  leggyakrabban,  ezért  elsősorban  ezekre  a  helységekre 

vonatkozóan  tudunk  tendenciákat  megfigyelni,  a  kisebb  települések  névhasználatának 

vizsgálatához, illetve az ezekkel való összehasonlításához további kutatások szükségesek. A 

kiválasztott nagyvárosoknak nagyon sok közterületneve szerepel az újságokban, és ezeket az 

általam vizsgált  lapszámokból  összességükben ki is  jegyeztem,  de bemutatásukra  itt  nincs 

lehetőség. A felsorolásban bemutatom a leggyakoribb közterületnevek megjelenési formáit, 

illetve  jelzem,  hogy  adott  város  nagy  napilapjában  melyiket  mely  években  jelölték 

többségében románul vagy magyarul. Zárójelben a magyar változatnál jelölöm az évszámot 

(az  általam  vizsgáltak  közül),  amelyben  még  gyakran  előfordul,  illetve  a  teljesen  román 

változatnál azt az évfolyamot, amikor már megjelenik.

Kolozsvárnak  a  Keleti  Újságban  megjelenő  összes  közterületneveit  nehéz  lenne 

felsorolni, de gyakran a Brassói Lapokban is szerepelnek, ritkábban az Aradi Hírlapban. Már 

az 1920-as Keleti Újságban az alább felsorolt utcáknál nagyon gyakori a román és magyar 

közterületnév együttes megjelenése Ennek oka elsősorban abban keresendő, hogy központi 

helyek voltak, nagyon sok cég, társaság ezekhez a közterületekhez volt köthető:

Ferenc  József  utca (Keleti  Újság  1920–1922,  Brassói  Lapokban  még  1925-ben  is 

előfordul),  Calea  Regele  Ferdinand  (volt  Ferenc  József-utca) (1920-tól);  Calea  Regele  

Ferdinand (1922-től);

Deák Ferenc utca (1920–1922); Calea/Strada Regina Maria ((volt) Deák Ferenc-utca), 

(1920-tól), Calea Regina Maria, Str. Regina Maria (1922-től, 1938–1940-ben már állandó);

Kossuth  Lajos  utca (1920–1922);  Calea  Victoria/Victoriei  (volt  Kossuth  Lajos-utca), 

(1920-tól); Calea Victoriei (1922-től 1940-ig);

Széchényi-tér (1920, 1922); Piata Mihai Viteazu (volt Széchényi-tér), (1922); Piata Mihai  

Viteazu (1925-től);

Mátyás király tér/Főtér volt Mátyás király tér (1920-ban is és az időszak egészében 1932-

ig gyakori), Piata Unirii (Főtér), Piata Unirii (volt Mátyás király tér) (1922-től), Piata Unirii 

(1920-tól); 
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A felsorolt öt központi jelentőségű közterületnek a sajtóban való névhasználata egészen 

változatos volt, és ezek már 1920-ban is szerepeltek románul a Keleti Újságban, bár ritkán, a 

magyar  névvel  váltakozva,  vagy  azzal  együtt.  Ez  a  jelenség  nyomon  követhető  1925-től 

minden  vizsgált  évfolyamban,  a  kétnyelvű  jelölés  is,  illetve  váltakoztak  esetenként  egy 

újságon  belül  is  a  román  vagy  magyar  megnevezések.  A  román  név  megerősödése  a 

magyarral szemben a 30-as évek felé egyre erősödött a nagyobb utak, forgalmasabb helyek 

esetében. Megfigyelhető azonban, hogy a Brassói Lapokban még 1925-ben is szerepel olyan 

kolozsvári  utcanév  magyarul  (pl.  Ferenc  József  utca),  amit  a  Keleti  Újság  már  1922-től 

románul  írt,  bár 1922-ben már a Brassói Lapokban is gyakran írták románul  a kolozsvári 

utcákat, és ez volt megfigyelhető az Aradi Hírlapban is. Meg kell itt azonban jegyeznünk, 

hogy az Aradi  Hírlap kezdettől  fogva a saját  utcáit  is  inkább románul  írta,  és  kevés adat 

szerepel benne a más városok, például Kolozsvár utcáira vonatkozólag.

A  legváltozatosabb  a  Mátyás  király  tér jelölése:  1925-ben  még  gyakran  előfordul 

önmagában is a Mátyás király tér/volt Mátyás-király-tér, illetve a Főtér, de már legalább ilyen 

gyakori a Piata Unirii/Unirei is. Ez utóbbi 1929-re már meghaladja a magyar megnevezések 

gyakoriságát, de ez az egyetlen a felsorolt kolozsvári nevek közül, amelynek még 1932-ben is 

megjelenik a magyar alakja (Főtér) önmagában. A 30-as évekre már az Aradi Hírlapban és a 

Brassói Lapokban is kevés a kolozsvári vonatkozású anyag.

Meg kell még említenünk, hogy, bár ritkábban fordulnak elő, mégis gyakran szerepelnek 

magyar  nyelvű formájukban a következő kolozsvári  utcanevek:  Egyetem-utca,  Heltai-utca, 

Jókai-utca, Malom-utca,  a fennebb említett  Mátyás király-tér/Főtér. Ez azzal is összefügg, 

hogy  egyházi,  oktatási  intézmények,  könyvkereskedések  ezeken  a  helyeken  voltak,  tehát 

hirdetéseik  és felhívásaik magyar  nyelvezetében és névhasználatában is  jelezték a magyar 

kulturális  kötődést.  A  30-as  évek  végére  megerősödnek  és  állandósulnak  a  román 

megnevezések: illetve már a Mátyás király tér is csak románul fordul elő. 

Brassó közterületneveinek írására 1920-ban még teljes mértékben a magyar névhasználat 

jellemző:  Kapu-utca,  Egres-utca,  Fekete-utca,  Főtér,  Gyár-utca,  Búzasor,  Hosszú-utca,  

Szitás-utca, Tehénpiac, Kolostor-utca, Lópiac, Weisz Mihály-utca, Romántemplom-utca, stb., 

ezek  magyarul  írása nemcsak a  Brassói  Lapokban,  hanem a Keleti  Újságban és az Aradi 

Hírlapban is általános. Ezek a magyar utcanevek, bár az 1930-as években román nevükkel is 

találkozunk,  mindvégig használják őket magyarul  a Brassói Lapokban. Ez a jelenség még 

1925-ben is érvényesül, bár akkor ritkán előfordul egy-két román név is a Brassói Lapokban: 

Str.  Neagra  (Fekete-utca),  Str.  Principele  Carol  (Kolostor-u.), és  ugyanekkor  (1925-ben) 
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kezd  előfordulni  a  Keleti  Újságban  is  a  brassói  Str.  Principele  Carol,  illetve  a  Prinz  

Carlstrasse, és a Str. Porţii is.

Hosszú-utca (Brassói  Lapokban 1920–1940 között  mindvégig  használatos),  Str.  Lunga 

(Hosszú-utca) (1929-től) Str. Lunga (1929-től, de nagyon ritka);

Kapu-utca (Brassói  Lapok:  az  egész  időszakban,  Keleti  Újságban  csak  1929-ig),  Str.  

Porţii (Kapu-utca) (1932-től), Str. Porţii (Brassói Lapok: 1940, a másik kettőben már 1925-

től), Porţii (Brassói Lapok: 1932);

Fekete-utca (Brassói  Lapok:  a  teljes  időszakban);  Str.  Neagra  (Fekete-utca) (Brassói 

Lapok: 1925, ritka), Str. Neagra (1925, nagyon ritka)

Kolostor-utca (Brassói  Lapok:  1920-tól  1940-ig);  Str.  Principele  Carol (Kolostor-u.) 

(Brassói Lapok: 1925), Str. Principele Carol (Keleti Újság: 1925), Prinz Carlstrasse (Keleti 

Újság: 1925);

A brassói utcákat 1925-ben még az Aradi Hírlap is magyarul írta, bár kevés brassói adat 

fordult  itt  elő,  1929-ben  már  van  néhány  román  adatunk:  Str.  Mihail  Weisz, Str.  Portii, 

melyek viszont nem változtatnak azon a tényen, hogy a leggyakoribbak (Kapu-utca, Hosszú-

utca,  Vasút-utca,  Kórház-utca,  Kút-utca,  Lópiac,  Tehénpiac)  továbbra  is  magyarul  sokkal 

gyakrabban  szerepelnek  mindhárom újságban.  Az apróhirdetésekben,  folyószöveg-létükből 

adódóan,  és  mivel  sok esetben magánszemély  áll  mögöttük,  jóval  több az  egyedi  jelölés, 

kevesebb  az  állandósultabb,  kétnyelvű  megnevezés.  Azt  is  meg  kell  jegyezni,  hogy  az 

apróhirdetések utcaneveiből több is megjelent csak a román nevén, a közterület  jellegének 

jelölése nélkül (Pl.  Iuliu Maniu, Porţii, Ciocrac, Regele Carol stb.). 1932-ben, 1935-ben és 

1938-ban a  Str. Iuliu Maniu és a  Str. Regele Carol az Aradi/Erdélyi Hírlapban, és a Keleti 

Újságban is megjelenik. 1935-ben már olyanok is előfordulnak románul, illetve kétnyelvűen, 

amelyek  korábban  nem,  pl.  Str.  Baritiu  (Lópiac), Piata  Libertatii,  Calea  Victoriei,  Str.  

Castelului (Vár-utca). A leggyakoribb közterületnevek még mindig magyar nevükkel vannak 

többségben, ugyanez marad érvényben 1938-ban is, annak ellenére, hogy ekkorra már megnő 

a  román  utcanevek  száma,  főleg  azoké,  amelyek  ritkán  fordulnak  csak  elő,  pl.  Str.  

Capitanului, Str. Carpatilor, Str. Titu Maiorescu stb.). A Brassói Lapokban 1940 első felében 

még mindig szerepelnek magyar utcanevek (Kolostor-u., Búzasor), főleg a Str. Regele Carol 

jelenik meg románul gyakrabban. 
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Arad utcanevei, Kolozsvárhoz hasonlóan, nagyon korán kétnyelvűen jelentkeznek: 

Szabadság tér (1920), Piata Avram Iancu (Szabadság tér) (1920-tól végig), Piata Avram 

Iancu (1922-től végig előfordul),  volt Szabadság tér (1929);  Avram Iancu tér (1932, 1938, 

1940);

Andrássy  tér  (1920),  Bulevardul  Regina  Maria  (volt  Andrássy  tér/út)  (1920-tól), 

Bulevardul  Regina  Maria (1932-től),  Piata  Regina  Maria (1925,  1938)  Regina  Maria  út 

(1935, 1940)

Boros Béni tér (1920),  Bulevardul Regele Ferdinand (v.  Boros Béni tér) (1920-tól),  v.  

Boros Béni tér (1929) 

Asztalos Sándor utca (1920, 1932) Calea Banatului (Asztalos Sándor utca) (1925-től), v.  

Asztalos Sándor u. (1929), Banatului út (1935, 1938, 1940).

Batthányi-utca (1920,  1932) Str.  Consistoriului  (Batthányi-u.) (1922-től),  Str.  

Consistoriului (1925-től), v. Batthányi-utca (1929), Consistoriului-utca (1935, 1938, 1940).

A kétnyelvű  megnevezés  már  1920-ban megfigyelhető  az Aradi  Hírlapban és a Keleti 

Újságban, és 1922-től a Brassói Lapokban is, ekkorra már gyakoriak a román megnevezések. 

1925-re az Erdélyi Hírlapban a gyakrabban előforduló aradi utcák körülbelül ugyanannyiszor 

jelennek meg románul, mint kétnyelvűen, a kisebb, kevésbé ismert utcák is nagyon gyakran 

kétnyelvűek,  és  ezt  a  másik  két  lapban  is  megfigyelhetjük.  Az Aradi  Hírlapban  1929-től 

megfigyelhető az az érdekes jelenség is, amikor az utcának csak a régi magyar neve jelenik 

meg, jelezve, hogy „volt”: volt Boros Béni tér, volt Forray u., v. Hal tér, v. Szabadság tér, ez 

váltakozik a román és a kétnyelvű megnevezéssel. Ezek a jelenségek a 30-as években sem 

változnak  jelentős  mértékben,  de  1935-ben,  1938-ban és  1940-ben megjelenik  az  Erdélyi 

Hírlapban és a Hírlapban a fentebb említett,  gyakran előforduló román tulajdonnév, illetve 

magyar közszói rész: Bratianu utca, Eminescu utca, Calvin-utca, Consistorului-utca, Baritiu-

utca,  Gojdu-utca,  Regina  Maria-utca,  míg  a  másik  két  lapban továbbra  is  a  román aradi 

utcanevek dominálnak.

Nagyvárad közterületneveihez  viszonylag  kevés  adatunk  van  a  három  kiválasztott 

újságban,  ez  főleg  azzal  magyarázható,  hogy,  bár  váradi  érdekeltségű  hirdetések  is 

megjelennek mindhárom újságban, számuk nem közelíti  meg a brassói, kolozsvári és aradi 
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hirdetésekét.  A meglévők is főleg a 20-as évekre jellemzőek,  a Brassói Lapok Nagyvárad 

tekintetében is kezdetben többnyire magyar adatokkal él: pl.  Vámház-utca, Rimanóczi-utca,  

Szaniszló-utca,  Lukács  György  utca,  de  előfordul:  Str.  Iosif  Vulcan;  Str.  Nic.  Iorga és 

vegyesen is: Str. Vlahuta (Szent János-utca); a Keleti Újságban 1922-ben többnyire magyarul: 

Nagypiac-tér, Színház-utca, Trefort-utca, de előfordul két nyelven is: Nagypiac-tér (P. Mihai 

Viteazul).  1925-re  már  gyakoribbak a  román megnevezések:  Calea Victoriei,  Piata Mihai 

Viteazul,  Piata  Reg.  Maria is,  ez  1929-re  mindhárom  újságban  megerősödik.  Az  Aradi 

Hírlapban  végig  kevés  adat  van  Váradhoz  (érdekes,  más  városok  vonatkozásában  nem 

alkalmazza az Aradi Hírlap az 1929-től megfigyelt jelenséget, sem a volt Szabadság-tér, sem 

az Avram Iancu-tér típusúakat, csak Aradon), sőt, a 30-as években már mindhárom újságban 

kevés  a  (többnyire  román)  adat  (inkább  egy-egy  alkalommal  előfordulóak,  gyakoriak  és 

kevésbé ismertek  egyaránt):  Str.  Alexandri, Str.  Cantemir,  Str.  Rimanóczy (Brassói Lapok 

1935, 1938),  B. Regele Ferdinand  (Brassói Lapok 1938, Keleti Újság 1938.),  Piata Unirii 

(Brassói Lapok 1938.), Calea Victoriei (Keleti Újság 1938), 1940-ben az év második felében 

van egy-két magyar adat Váradról.

Temesvár közterületneveihez is kevés adatunk van a kiválasztott újságokban, de jellemző 

a többiekhez képest valamivel erősebb „románnevűség.” Temesvár megnevezése is a 20-as 

évek elejétől  fogva  nagyon  gyakran  Timişoara,  és  jóval  ritkábban  fordul  elő  a  kétnyelvű 

megnevezés (Timişoara/Temesvár), mint például Kolozsvárnál. Szinte az időszak kezdetétől 

fogva sok a román utcanév, így:  Str. I. C. Bratianu,  ez megjelenik magyar megfelelőjével 

együtt  is:  I.  C. Bratianu (Úri-utca),  további gyakori  temesvári  közterületnevek:  B. Regele  

Ferdinand/B.  Regele  Ferdinand  (Lloyd-sor),  B.  Berthelot,  Str.  Eugen  de  Savoya,  Str.  

Marasesti, Str. Bratianu, ezek mindhárom újságban előfordulnak. A Brassói Lapokban még 

1925-ben,  sőt,  1929-ben  a  sok  román  mellett  találunk  magyar  temesvári  utcaneveket  is: 

Coromimi-tér Temesvár, Hunyadi-u, Ormos-utca, Malomtér, Lloyd sor, illetve kétnyelvűeket 

is: Piata Traian (Kossuth-tér), Str. Ioffre (Török-utca). 1929-re a Keleti Újságban már több a 

román  adat,  pl.  Str.  Radulescu,  B.  Berthelot,  az  Aradi  Hírlapban ekkor  már  nem nagyon 

vannak temesvári adatok, ezek is inkább románul, és ez a románnyelvűség érvényesül a 30-as 

évek további részében is.

A többi városokhoz (Marosvásárhely, Szatmár, Székelyudvarhely, Sepsiszentgyörgy, stb.) 

kevés adattal rendelkezünk, de többnyire ugyanaz érvényesült, mint a felsorolt nagyvárosok 

esetében.  Nagyszeben  esetében  gyakori  a  német  utcanév,  Bukarest  utcanevei  mindenhol 

románul szerepelnek. A többi települések közterületneveinek megfigyeléséhez több lapnak az 

áttekintése szükséges. 
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A  bevezetőben  szó  esett  arról,  hogy  a  tulajdonneveknek,  ezen  belül  a  helység-,  és 

közterületneveknek a román vagy kétnyelvű jelölése kívülről befolyásolt, irányított jelenség 

volt.  Ha tágabb kontextusban szemléljük a jelenséget,  és visszatekintünk ugyanezeknek az 

újságoknak az 1918 előtti számaira (kivéve a Keleti Újságot, ami 1920-ban indult), akkor azt 

láthatjuk, hogy a felsorolt közterületnevek mind magyarul szerepeltek, hisz a magyar sajtó 

nyelve  volt  a  többségi  nyelv.  Ha  viszont  csak  a  két  világháború  közti  időszakot  nézzük 

(amikor a magyar nyelvi jogi státusza megváltozott, többségiből kisebbségi nyelv lett), akkor 

ezen belül is nagy változatosságot tapasztalunk. Az időszak egészében jelen volt a cenzúra, 

amely  bizonyos  mértékben  szellemükben,  tartalmukban  és  nyelvükben  is  meghatározta  a 

lapok működését. Mégis, a fennebb bemutatott változatosság azt mutatja, hogy nem csak erről 

volt szó, hisz nem az történt, hogy egyik évben, egyik újságban minden utcanév román volt, 

másikban  magyar,  harmadikban  kétnyelvű  stb.,  hanem egy évfolyamban,  egy újságban is 

széles volt a változatosság. A több nyelven megjelenő adatok (helységnevek, közterületnevek, 

intézménynevek, cégnevek, gyárak neve stb.) társadalmi összefüggései leginkább az ok és cél 

kontextusában  határozhatók  meg.  Az  újságírók,  lapszerkesztők,  de  maguk  a  hirdetők  is 

nyelvileg  is  alkalmazkodtak  az  új  helyzethez,  és  nem  csak  olyan  értelemben,  hogy 

megfeleljenek  a  cenzúra  (mint  ok)  követelményeinek,  hanem  a  megszólított 

olvasóközönségnek is. 

Az  olvasóközönség  felé  irányuló  nyelvi  magatartásban  két  célt  lehet  meghatározni: 

egyrészt  ezáltal  is  szoktatni  az  olvasókat  a  megváltozott  (azonosítandó)  helynevekhez, 

hivatalnevekhez, közterületnevekhez stb., másrészt a gyakran kétnyelvű jelölés célja a minél 

szélesebb olvasói réteg megszólításában keresendő (főleg a gazdasági szférában). Ez utóbbira 

jó példa az is, hogy gyakoriak a két- vagy háromnyelvű reklámok, hirdetések, hirdetmények, 

illetve teljes román vagy német nyelvű apróhirdetéseket is találunk. Azt, hogy nem a cenzúra 

volt az egyetlen, ami meghatározta a névválasztást, bizonyítja az is, hogy sokszor egy lapon 

belül, különböző hirdetésekben is előfordult ugyanaz a közterületnév magyarul és románul is 

(nem feltételezhető, hogy a cenzor egyiknek engedte a magyar nevet, másiknak nem!). A 20-

as években uralkodó ez a széles változatosság, a 30-as évekre egységesebb valamivel, illetve 

jóval kevesebb az adat az újságok jellegének változása miatt. 

Megfigyelhető  tehát  összefüggés  a  hirdető  és  a  névválasztás  között.  Nagyobb  cégek, 

társaságok reklámjaiban, hirdetéseiben, főleg azok esetében, amelyek országos kiterjedésűek 

voltak vagy nagyobb régiót érintettek, inkább előfordult a román helység- és közterületnév, és 

egységesebb,  centralizáltabb  volt  a  névhasználat.  Kisebb  cégeknél,  magánszemélyeknél 

sokkal  változatosabb  volt  a  jelölésmód.  Attól  is  függhetett  a  választás  a  román  és/vagy 
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magyar  utcamegnevezés  között,  hogy milyen  illetőségű  volt  maga  a  hirdető,  illetve  az  ő 

lakhelyén  milyen  szabályozások  voltak  érvényben  a  közterületek  megnevezésére 

vonatkozólag. Azt, hogy a hirdetőtől is függött, milyen nyelvezetű összességében a hirdetés, 

reklám, az is bizonyítja, hogy gyakran ugyanaz a hirdetés ugyanolyan szöveggel, helység- és 

közterületnevekkel jelent meg mindhárom újságban. (pl. brassói cégek hirdetései mindhárom 

újságban megjelennek magyar utcanévvel akkor is, amikor a másik két újság a saját utcákat 

románul  jelöli,  illetve  az  aradiak  már  egész  korán  jelennek  meg  románul  mindhárom 

újságban).  A hirdetők kilétét  az újságban megjelenő név,  vállalatnév,  cégnév alapján nem 

mindig  lehetett  tudni.  Voltak  ugyanis  rendelkezések,  amelyek  megadóztatták  a  kétnyelvű 

cégtáblákat, ez is magyarázhatta a sokszor tömegesen román néven hirdető vállalkozásokat. 

Mindazonáltal  minden  hirdetőnek  érdekében  állt  minél  szélesebb  réteget  megszólítani,  és 

fontos volt, hogy bármilyen nemzetiségű olvasó a vegyes lakosságú területeken azonosítani 

tudja a cég/társaság székhelyét, az is, aki esetleg nem tud románul, vagy még nem ismeri a 

közterület új, hivatalos nevét. 

A  nagyvárosonkénti  áttekintésnél  Kolozsvárnál  már  említettük,  hogy  a  kulturális  és 

egyházi  intézmények  hirdetéseiben  gyakoribb  a  magyar  nyelvű  közterület-jelölés.  Ezt  a 

jelenséget  Brassó  esetében  is  tapasztaljuk,  hogy  a  kulturális  és  egyházi  intézményeknél 

erősebb  a  magyarnyelvűség,  illetve  a  hivatalos  közlemények,  felhívások  szövegében, 

intézményneveknél is ritkábban jelentek meg román elemek az egyházi és kulturális jellegű 

felhívásoknál, mint a közigazgatási közleményeknél.

A  település  nemzetiségi  megoszlása  nem  befolyásolta  az  utcaneveket,  hisz  sem 

Kolozsváron, sem Brassóban, sem Aradon nem volt, főleg az időszak kezdetén olyan számú 

román nyelvű lakosság, amely a román nyelvű utcaneveknek ilyen mértékű elszaporodását 

indokolta volna.

A brassói  utcaneveknél  jó  példáját  láthatjuk  annak,  hogy jóval  tovább  maradtak  meg 

magyarul olyan utcanevek, melyeknek előtagja is közszó volt, míg Kolozsváron és Aradon a 

leggyakoribbak magyar történelmi személyiségek nevéhez kötődtek, ezeket a román hatalom 

szempontjából  célszerű volt  minél  előbb megváltoztatni  és használatukat  kötelezővé tenni. 

Tehát tapasztalható összefüggés a közterületnév tulajdonnévi részének jelentése és aközött, 

hogy milyen mértékben engedélyezték azoknak kisebbségi nyelvi használatát (is). 

A  vizsgált  korszakban  az  adott  közterületnevek  mindennapi  (élőnyelvi)  használata  és 

aközött,  hogy  románul  és/vagy  magyarul,  illetve  hogy  teljesen  vagy  csak  részben  írták 

románul,  nem  feltételezhető  szoros  összefüggés.  Elsősorban  egy  kívülről  befolyásolt 

jelenségről,  a  hatóságok  által  irányított  „névváltoztatásról”  van  szó,  amely  elvárásnak  a 
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hivatalos sajtóban bizonyos szinten meg kellett felelni, még ha helyi szinten különbözhetett is 

az  elvárások  szigorúsága.  Nem  feltételezhető  ugyanis,  hogy  a  magyar  beszélők  magyar 

élőnyelvi kommunikációban a román utcanevet használták volna, sokkal valószínűbb annak 

az utcanévnek a használata, amelyet ők ismertek.

A fenti szempontok mellett megfigyelhető az is, hogy előtérbe került a hivatalos román 

név  olyan  hirdetéseknél,  melyek  feladóihoz  az  olvasónak  írnia,  címeznie  kellett  egy 

megrendelőlapot, borítékot stb., itt nem fordulhatott elő, hogy a román nevet nem írják rá, míg 

olyan  hirdetésekben,  ahol  az  illetőnek  „csak”  megtalálni  kellett  egy  bizonyos  helyet, 

elégségesnek bizonyult  a  magyar  nyelvű utcanév is.  Vélhetően ez is  szempont  lehetett  az 

utcanév román vagy magyar megjelölésénél.

33.  „Bármely  törvény,  vagy  rendelet  magyar  fordítása,  vagy  román  szövege, 

megrendelhető dr. Mandel Fordító Irodában Cluj, Str. Memorandului No. 24.” (Keleti Újság 

1932. júl. 28. 10)

34. „Eladó egy fekete téli kabát és egy szmoking magasabb nyúlánk alakra. Mindkettő 

kitűnő állapotban van, olcsón kapható. Cím: Vár-utca 37.” (Brassói Lapok 1929. okt. 6. 18)

35.  „Bútorok  részletre  kedvező  fizetési  feltételek  mellett,  készpénz  árban  GARAI,  P. 

Avram Iancu (Szabadság tér 10.) kérem a címre ügyelni” (Erdélyi Hírlap 1929. okt. 31. 9)

36.  „Férfi  és  női  bőrkabátokat  speciálisan  készít  Hirsch  Izsák,  Deák Ferenc-utca  41.” 

(Keleti Újság 1925. szept. 16. 12)

Helyesírás.  A  Keleti  Újság,  Brassói  Lapok  és  Aradi  Hírlap  közterületneveinek 

helyesírásában  (a  helynevekéhez  hasonlóan)  sok  a  következetlenség,  hiba.  Ez  a 

következetlenség nemcsak az ékezeteknek a közszói és tulajdonnévi részben is megfigyelhető, 

gyakori elhagyásában nyilvánul meg (Piaţa ~ Piata, Str. I. C. Brătianu ~ Str. I. C. Bratianu,  

Calea  Moţilor  ~ Calea  Motilor), mely  a  magyar  és  román  megnevezések  írásmódjára 

egyaránt jellemző volt, hanem a leggyakoribb közszói rész utca ~ ucca váltakozásában is. A 

kétnyelvű közterületneveknél a román és a magyar közszói rész nem mindig fedi egymást. 

Bár többnyire megvoltak a Strada = utca, Calea = út, Bulevard = sugárút, körút, Piaţa = tér 

megfelelések, előfordult, hogy ugyanaz a közterület egyik helyen „utca”-ként, másik helyen 

„út-”ként  volt  jelölve.  Arra  nézve  sem  volt  egységes  tendencia,  hogy  mikor  rövidítik  a 
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közszói részt, és mikor nem, de a rövidítések nagyjából következetesek, a román nyelvben ma 

is meglévő rövidítésekkel: a  Calea rövidítése kétféleképpen történt:  Cal. Regina Maria, C.  

Ferdinand, de sokszor ki is írták teljes egészében: Calea Saguna; a Strada rövidítése a ma is 

élő Str. módon történt, a Piaţa is többféle rövidítést mutat, P. Unirii, P-ţa Mihai Viteazul, P-

ta Catedralei, a  Bulevard(ul) rövidítése is kétféleképpen történt:  B-dul Carol, Bul. Regele  

Ferdinand. Az 1930-as években (l. brassói példák) előfordult románul és magyarul is, hogy a 

közterület jellegét nem is jelölték,  csak a tulajdonnévi részt:  Ciocrac, Porţii,  Juliu Maniu,  

Avram  Iancu,  Vasile  Alexandri.  A  tulajdonnévi  rész  nem  személynévi  eredetű  részét  is 

gyakran rövidítették, pl. Regele Carol → Reg. Carol, Regina Maria →Reg. Maria. Ez főleg 

az apróhirdetések szövegére volt  jellemző,  ahol a fennebb említett  egyedi  jelölésmód volt 

gyakoribb, magánszemélyek vagy kisebb szolgáltatók hirdetéseiben. A tulajdonnévi résznél 

általában  a  személynévi  eredetűt  kiírták  románul  és  magyarul  is,  bár  itt  is  előfordultak 

rövidítések,  főleg a kéttagú tulajdonnevek esetében:  Str.  General Moşoiu (volt  Mezey M.-

utca). 

A közterületnevek jelölésének itt bemutatott nagy változatossága a korszakban e területen 

uralkodó  zavart,  bizonytalanságot  mutatta  arra  vonatkozóan,  hogy  adott  nyelvhasználati 

helyzetben  (írott  nyelvben)  hogyan  viselkedjenek,  alkalmazkodva  a  szabályokhoz  és  az 

olvasóközönséghez  is,  akik  számára  bizony fontos  volt,  hogy tudják  azonosítani  az  adott 

helység- és közterületnevet. Fontos tényező volt továbbá az is, hogy ki hirdetett, hol hirdetett, 

mennyi  helye  maradt  a  hirdetésen  belül  a  helynévmegjelölésre  stb.  Az  okok  és  célok 

feltárásához szükség van a három vizsgált lapban megjelenő többi román elemek vizsgálatára 

(helységnevek,  intézmény-  és  egyesületnevek,  hivatalos  közleményekben  megjelenő 

fogalmak, hivatali közszók), illetve más újságok gyakorlatának áttekintésére is.

Összefüggések  a  hirdetés  jellege  és  a  helynév  (helységnév  és  közterületnév)  írása 

között.   A reklámszöveg volt  az  a  felület,  ahol  találkozott  a cenzúra és a hirdetők jogai. 

Vannak  olyan  időszakok,  amikor  egy  lapon  belül  magyarul  szerepel  a  helységnév  a 

reklámban, és románul a hivatalos közleményben, ez is azt igazolja, hogy a reklámfelületen 

nem volt annyira nagy a szigorúság. Érdeke volt ugyanis a lapnak, hogy fizessenek a hirdetők 

(az más kérdés, hogy a cenzornak mennyire volt érdeke a lap fenntartása). 

Amint azt az intézményneveknél láthattuk, a közigazgatási intézmények esetében sokkal 

fokozottabban érvényesült a hivatalos nyelv, mint az egyházi hirdetményekben. A hivatalos 

közleményekben a hatóság szólalt meg, még ha a kisebb településeken magyarok voltak is az 

ügyintézők,  rájuk  nézve  is  kötelező  volt  az  államnyelv  használata,  következésképpen 
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rendeleteikben,  közleményeikben  is  érvényesítették  ezt,  mikor  mennyire  volt  szükséges 

(helynevek,  intézménynevek  adatok  stb.,  a  szövegeken  belül  kevésbé).  Az  egyházi 

intézmények a magyarság erős összetartó erői voltak, és mivel az egyházi szertartások nyelvét 

nem lehetett átváltani románra (bár vannak példák erre vonatkozó kísérletekre), az egyházi 

jellegű  közleményeknél,  felhívásoknál  szabadabban  használhatták  a  magyar  nyelvet.  A 

kulturális  és  egyházi  intézmények  tovább  használhatták  a  magyar  helységneveket  is,  az 

egyházi anyakönyvi pecsétnyomók kétnyelvűek voltak akkor is, amikor a hivatalokban már 

román helységnevet tartalmazó pecsétet kellett használni. Bár ez sem mindig volt igaz, főleg a 

korszak végén előfordult,  hogy az egyházi  intézménynek is  románul  szerepel  a neve és a 

helységnév az egyházi közleményben.

A  gazdasági  szférában,  a  reklámfelületen  nem  érzékelhető  ilyen  fokú  különbség,  de 

vannak esetek,  amelyek  összefüggést  mutatnak  a hirdetés  tartalma és nyelvezete  (a benne 

megjelenő cégnév, helységnév) között. Azt tapasztaltam, hogy a kulturális termékek esetében, 

könyvkereskedéseknél jobban érvényesült a magyar nyelv, ezt főleg Kolozsváron lehet látni.

Jó példa erre az 1938-as Keleti Újság októberi és novemberi számai, ahol Kolozsvár neve 

szinte kivételesen csak románul jelenik meg a reklámokban, van viszont minden számban egy 

magyar név is, ez pedig a Lepage könyvkereskedésé, Kolozsvár. 

A könyvkereskedők hirdetéseinek magyarnyelvűsége a Brassói Lapokban is érvényesül, 

amely már 1922-ben és 1925-ben is többnyire románul jelölte a kolozsvári helynevet, mégis 

van ellenpélda rá:

1.  „EX  LIBRIS”  a  könyvkedvelők,  könyvolvasók  lapja.  Kérjen  prospektust:  Lepage-

könyvkereskedéstől Kolozsvár.” (Brassói Lapok 1925. márc. 22. 15)

A román helységnevek, ugyanúgy, mint a többi román nyelvi elem megjelenésének esélye 

függött  az  adott  rovattól.  Korábban  is  említettük  már,  hogy  a  román  helységnevek 

legkorábban  a  reklámokban  jelentek  meg,  aztán  a  hivatalos  rendeletekben,  és  kevésbé  a 

kulturális rovatokban. Bár ennek az ellenkezőjére is van példa, a Keleti Újságban 1940-ben 

már megjelenik a román helynév a kulturális híreknél is, ami korábban nem volt jellemző: pl. 

„Színházi hírek: Cluj (Kolozsvár)”, Bucureşti, aztán „Cluji Református Nőszövetség”; „Cluji 

Zeneegylet Kamarazene kurzusa” stb.

2. „A timisoarai Magyar Leányegylet műkedvelő előadása. Tudósítónk jelenti: Szombaton 

s vasárnap délután műkedvelő előadást rendezett a Magyar Leányegylet a Városi Színházban. 
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Az  „Ida  regénye”  című  színmű  került  előadásra.  A  timisoarai műkedvelő  ifjúság  olyan 

tökéletes előadást produkált, amilyen még hivatásos színészeknek is dicséretére vált volna.” 

(Keleti Újság 1935. máj. 16. 9)

A reklámfelületen  belül  is  voltak  viszont  eltérések,  ha  nem is  nagy számban,  ezért  a 

gyűjtés  során  végig  elkülönítettem  a  reklámok  és  az  apróhirdetések  adatait,  ugyanis 

tapasztalható némi eltérés ezek között.  A reklámokban, ahol cégek, vállalatok, szervezetek 

hirdettek már korábban megjelent a román helységnév, mint az apróhirdetésekben. Ennek két 

oka  is  volt:  a  reklámokban  meghatározott,  bejegyzett  néven  működő  cégek  hirdettek,  itt 

egységesebb  volt  a  hivatalos  jelölésmód,  és  gyakran  választották  a  román  helységnevet  a 

könnyebb  azonosíthatóság  érdekében.  Az  apróhirdetésekben  gyakran  magánszemélyek 

hirdettek, itt nem figyeltek annyira arra (bár itt is előfordultak szép számban román nevek), 

hogy hivatalosan tüntessék fel a helységnevet, lehettek olyan hirdetők, akik nem is ismerték 

az adott helység román nevét. A másik ok a reklám és az apróhirdetés szerkezeti felépítésének 

különbségéből  fakad.  A  reklámok  általában  megszerkesztve,  bekeretezve,  tagoltan, 

címszavakban  jelentek  meg,  ahol  különböző  betűtípusokkal  jelölték  a  cégnevet,  a 

tevékenységet, a székhelyet, az adatokat stb. Itt jól különváltak tehát a reklám egyes elemei, 

ezt  egyébként  az  apróknál  is  megfigyelhettük,  hogy  ahol  a  helységnév  a  szövegtől 

függetlenül,  elválva  van a  hirdetés  végén,  ott  hajlamosabbak a  román nyelvű  helység-  és 

közterületnév jelölésére. Az apróhirdetések folyószöveg formájában jelentek meg, sokszor a 

helységnév beleolvadt a szövegbe, főleg, ha helyraggal volt ellátva, esélyesebb volt a magyar 

helységnévjelölés (pl. „Eladó ház Brassóban…”).

Ez a jelenség a szövegkörnyezettel hozható összefüggésbe, hiszen ahol nem kell ragozni, 

és csak címszavakból áll a reklám, ott nem szükséges annyira, hogy beleolvadjon a szövegbe. 

Főleg  ebből  az  okból  korlátozódik  a  román  helységnevek  használata  elsősorban  a 

hirdetményekre és reklámokra, illetve olykor kulturális programokra is  –i képzős formában. 

Fennebb is említettük, hogy a tudósításokban, hírekben nem nagyon fordult elő, illetve voltak 

időszakok, amikor a cikk fejlécén ott szerepelt a román helységnév, hogy  Satu-Mare vagy 

Cluj-Kolozsvár, de a tartalmi részben már magyarul írták. Ez is a szövegbe ágyazottsággal 

függ össze,  illetve  azzal  a  hatósági  rendelkezéssel,  mely a  lapok szövegében megtűrte  az 

„idegen” nevet, a címekben, alcímekben viszont nem:
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3.  „Cluj  (Kolozsvár). Szamos  tartomány  királyi  helytartósága  szerdán  jóváhagyásával 

ellátva visszaküldötte Kolozsvár város 1940–41-es költségvetését…” (Keleti Újság 1940. ápr. 

4. 10)

A helynév szövegbe ágyazottsága és magyarnyelvűsége közti összefüggés az 1930-as évek 

második felétől viszont megdőlt, a fejezet bevezetőjében is említett okok miatt. Megtiltották a 

helységnevek idegen nyelvű használatát az újságokban is, és, bár 1936-ban feloldották ezt, 

Kolozsváron továbbra is kihúzták a cenzorok a magyar helyneveket. Nagyon sokszor találunk 

az 1935-ös újságban ilyen szövegeket:

„Targu-mures–marosvásárhelyi  tudósítónk  jelenti…”,  „brasov-brassói  tudósítónk 

jelenti…” „maramures-máramarosszigeti tudósítónk jelenti…” és hasonlókat. De nem volt ez 

elegendő a cenzúrának. Arra, hogy ez az intézkedés milyen fonák szövegeket eredményezett a 

Keleti Újságban, látni fogunk az alábbiakban néhány önmagáért beszélő példát.

4.  „Turdán is  dolgozik  az  adóprés.  Az  általánosan  szigorú,  sőt  kíméletlen 

adóbehajtásokkal  kapcsolatosan  Turdán is  keményen  dolgozik  az  adóprés…  Egy  turdai 

fakereskedő drága ebédlő-berendezését is elvitték – a más adója fejében.” (Keleti Újság 1935. 

márc. 21. 7).

5. „Petőfi emlékünnepély.

(Sighişoara,  július  19.).  A  sighişoarai  Magyar  Kaszinó  keretei  között  működő  Petőfi-

bizottság  az  idén  is  megrendezi  ez  év  július  31-én,  vasárnap,  Petőfi  Sándor  emlékének 

tiszteletére,  az  albesti harcmezőn  felállított  emlékoszlopnál  negyvenegyedik  szokásos 

emlékünnepélyét. 

A rendezőbizottság  reméli,  hogy az  előbbi  években megnyilvánult  érdeklődés  az  idén 

fokozódni fog s nemcsak Sighişoara, Odorheiu, Mediaş valamint a környező falvak népe rójja 

le  a  kegyelet  adóját  a  halhatatlan  költő  iránt,  hanem  a  távolabbi  vidékek  magyarjai  is 

elzarándokolnak az emlékezetes  helyre… Egyik  évben  Cluj magyarságát  szervezzük be a 

tömeges részvételre, a másik évben Braşovét…” (Keleti Újság 1938. júl. 21)

6.„A casoni Salutaris borvízforrás közelében árokba zuhant egy utasokkal telt autóbusz. 

(cím)

(Târgusăcuesc, július  19.)  Târgusăcuescnek,  a  kis  székely  városnak  legközelebbi 

kirándulóhelyei Csiszárfüred, a Catruss-erdő és a  casoni  Salutaris borvízfürdői, melyeknek 
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valamelyikébe  már  kora  vasárnap  reggel  a  kirándulók  százai  indulnak  meg  különböző 

járműveken […]

A társaság jó hangulatban ült együtt, és türelmesen szenvedte a felcsapódó út porát. Ciuc 

és  Treiscaune megyék  határánál…  az  első  kerék  befutott  az  árokba…  a  súlyosabb 

sebesülteket szállították a târgusăcuesci kórházba.” (Keleti Újság 1938. júl. 21. 5)

Az Aradi Hírlapban is találunk ilyet rövid tudósításban, már az első években:

7. „A satu-marei festők sikere Aradon.” (Aradi Hírlap 1922. jan. 10. 5).

A  Brassói  Lapokban  csak  1940-ben  találunk  ilyen  helyragos  és  –i képzős  román 

helynevet, amikor a reklámokban is teljesen román nyelvűvé vált Brassó jelölése. 

8. „Hirtelen meghalt a kolozsvári állomáson egy  bucureşti rendőraltiszt.  Mihalca Marin 

bucureşti rendőraltiszt súlyos tüdőbajban szenvedett. Ezért felettesei, illetve a betegsegélyző 

pénztár a tordaszentlászlói tüdőszanatóriumba utalta. Mihalca Bucurestiből kísérővel érkezett 

Kolozsvárra,  hogy  onnan  társasgépkocsin  folytassa  útját  Bucurestibe. Mikor  Kolozsvárt 

leszállt  a  vonatról,  összeesett  és  rövid  idő  leforgása  alatt  meghalt.  Tüdővérzés  ölte  meg. 

Holttestét hazaszállítják Bucurestibe.” (Brassói Lapok 1940. jan. 25. 5)

Ha összegezzük  a  három lapban fellelt  helynévjelölési  módokat,  szembetűnik,  hogy a 

Keleti  Újságban  nem csak  ránézésre  érezhető  egyértelműnek,  hogy  a  helységnevek  ilyen 

mértékű románosítása kényszer hatására történt, hanem konkrétan utalnak is erre. Például az 

1935-ös évfolyam több számában az utolsó oldalon a következőket olvashatjuk: „Tájékoztató. 

A mai  számunkban  előforduló  helységnevek  magyar  jelentése:  Alesd  –  Élesd,  Beclean  – 

Bethlen stb.” felsorolva a számban előforduló összes helységnevet. Az utalás a többi lapokban 

is  követhető,  a  közterületnevek  kétnyelvű  jelölésénél  a  „volt”  szócska  beillesztésével  a 

magyar változat elé.

Német nyelvi elemek

A korábbi fejezetek elemzéseiben is találkoztunk a korszak újságaiban gyakran előforduló 

német nyelvi elemekkel. A történeti bevezetőben említettem, hogy a német nyelvnek fontos 

szerepe  volt  nemcsak  a  20.  század  eleji,  hanem  a  korábbi  évszázadok  Erdélyének 

többnyelvűségében  is.  A  német  nyelvű  szászoknak  kiemelkedő  szerepük  volt  a 
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többnemzetiségű Erdély életében,  bár  gazdasági  és  nyelvi  státusuk és  jogaik  a  különböző 

hatalomváltásoknak  megfelelően  módosultak  az  évszázadok  folyamán  (VOGEL 2001).  Az 

1918-as  elcsatolással  az  erdélyi  német  kisebbség  helyzete  és  nyelvének  státusza  nem  a 

magyar  kisebbségéhez  hasonlóan  változott  meg.  A  magyar  nyelv  státusza  megváltozott, 

többségi nyelvből kisebbségivé lett. A némettel nem ez történt, hiszen korábban is kisebbségi 

nyelv volt, és 1918 után is az maradt, csupán a föléje rendelt többségi hatalom változott, és a 

hivatalos államnyelv nem a magyar volt többé, hanem a román lett. Nem vállalkozhatom itt az 

erdélyi szászság történetének és nyelvi életének részletes ismertetésére, ezért csak a magyar 

sajtónyelvhasználat szempontjából elemzem a korszak magyar újságaiban megjelenő német 

nyelvi elemeket. 

A német lapokat is cenzúrázta a román hatalom, bár vélhetően nem olyan szigorral, mint a 

magyart, hisz a németség (amely korábban is kisebbség volt), már nem jelenthetett annyira 

komoly „veszélyt” számukra, mint a korábban uralkodó, és most ugyan kisebbségben élő, de 

revizionista törekvésekkel vádolt magyarság. 

Azért  is  kell  külön  tárgyalni  a  magyar  újságokban  megjelenő  német  elemeket  a 

románoktól, mert ezeket nem a hivatalos kényszer hívta életre. Nem létezik olyan politikai 

hatalom, amely saját többségi nyelve mellett még egy harmadikat is ráerőltet a kisebbségre, 

hisz célja a kisebbség beolvasztása a többségbe az összes lehetséges eszköz bevetésével. A 

román  politika,  bár  gyakran  „erényként”  hangoztatták  Erdély  kulturális  sokszínűségét  (és 

ennek  biztosítását  szerződések,  parlamenti  határozatok  garantálták),  a  többnyelvű  és 

többkultúrájú  nemzetiségeknek  a  gyakorlatban  egyáltalán  nem  adott  lehetőséget  ennek  a 

többnyelvűségnek  a  megtartására  és  fejlesztésére.  A  sokszínűség,  többnyelvűség, 

többkultúrájúság  kiterjesztésével  és  megtartásával  teljesen  ellentétes  „erőfeszítésekről” 

részletesebben a bevezető fejezetben olvashattunk.

Bár nem volt erre nézve semmilyen kötelezvény, mégis szép számmal fordulnak elő német 

nyelvi elemek is a magyar újságokban. Ez a megállapítás is arra enged következtetni, hogy a 

román  szavak,  információk  nem  mindegyikét  a  hatósági  kényszer  szülte.  Míg  a  román 

elemekből körülbelül ugyanannyi  volt a hivatalos szférában, mint a gazdaságiban, a német 

elemek  előfordulása  a  magyar  újságokban  inkább  a  kereskedelmi,  gazdasági  rovatra 

korlátozódik.  Nem meglepő  tehát,  hogy inkább a  reklám-  és  hirdetésszövegekben,  illetve 

olykor a pénzintézetek közleményeiben találunk német nyelvi elemeket. 

A  német  elemek,  szókapcsolatok,  szövegek  vizsgálatában  célszerű  volt  az  előző 

fejezetekben,  a  román  elemek  vizsgálatánál  alkalmazott  módszereket  és  csoportosítási 

szempontokat  figyelembe  venni:  mi  hogyan  jelenik  meg  német  nyelvi  formájában? 
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Előrebocsátom, hogy a bemutatott román elemek csoportosításának megfelelő német nyelvi 

kategóriákat nem mindenhol találunk, és ezek mennyiségükben is eltérnek a román elemek 

számától.

Hivatali fogalomkör

Az  alcímben  jelölt  fogalomkör  német  elemeire  kevés  példát  találunk  a  magyar 

újságszövegekben. Ezeknek a hiánya természetes, hiszen a német nem volt hivatalos nyelv, és 

a magyar újságban megjelenő román hivatali megnevezések célja elsősorban a közigazgatás 

nyelvének  hivatalos  megnevezéseinek  elsajátíttatása  volt,  ugyanis  a  román  volt  az  állam 

hivatalos  nyelve.  Az  előző  fejezetekben  tárgyalt  hivatali  megnevezések,  titulusok  német 

nyelvi megfelelője tehát nem fordul elő az 1918 utáni újságokban. Előfordulnak alkalmanként 

intézménynevek,  vállalkozásnevek németül,  de ezek is inkább az országos vagy regionális 

pénzintézetek,  takarékpénztárak megnevezései.  Ezek az elemek rendszerint  vagy a magyar 

megnevezés mellett fordulnak elő, vagy a magyar és a román mellett, legfőképpen az Aradi 

Hírlapban és a Brassói Lapokban.

A német nyelvi elemek ugyanúgy megjelentek a magyar  nyelvű újságokban, ugyanúgy 

reklámozták  termékeiket,  tették  közzé  közgyűlési  meghívóikat,  mint  korábban.  Ebben  a 

fogalomkörben  a  német  szavakat,  szókapcsolatokat  főleg  a  különböző  pénzintézetek, 

takarékpénztárak,  egyesületek  nevei  adják  a  pályázati  hirdetményekben  és  közgyűlési 

meghívókban.

A. Német intézménynevek.  Az intézménynevek kategóriájába a brassói és nagyszebeni 

német  nevű takarékpénztárakat  lehet  besorolni,  ezek  viszonylag  ritkán fordulnak  elő  csak 

németül,  mivel  többnyire  két-  vagy  háromnyelvű  változatuk  jelenik  meg  az  újságokban. 

Ezekre a ritka esetekre példa a következő,  illetve hasonlót  látunk a dolgozat  végén a  13. 

mellékletben is.

1.  „Eladó  12  százalékot  jövedelmező,  cluji központi  fekvésű  ingatlan.  Értekezhetni: 

Hermannstädter Allgemeine Sparkassa cluji fiókjánál” (Keleti Újság 1935. máj. 16. 9)

Ritkán  találunk  német-magyar  kétnyelvű  intézménynevet,  ha  kétnyelvű  az 

intézménynév,  a  német  mellett  inkább a  román  név  jelenik  meg,  vagy pedig  mindhárom 

nyelven megnevezik.
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B. Kétnyelvű német-román/román-német intézménynevek. Előfordulnak német-román 

vagy román-német kétnyelvű közgyűlési meghívók, ezekben is román-német intézménynevet 

találunk, ilyenek a következők:

2. „Convocare Banci Poporale Aradul nou si Provinta S. P. A. –  Einladung Volksbank  

Akt. Neuarad Umgebung” – itt a teljes leírás román-német kétnyelvű (Erdélyi Hírlap 1925. 

febr. 1. 10)

Az ilyen típusú intézményneveknek a román-német nyelven való megjelenését a kényszer 

indokolhatta, hiába volt magyar az újság, az intézmény nevét a német mellett románul is meg 

kell jelentetni.

C.  Háromnyelvű  intézménynevek.  Ritkán,  de  előfordul  a  pénzintézetek  közgyűlési 

meghívóinál,  hogy  mindhárom  nyelven  közlik  az  intézmény  nevét,  ezt  szemléltetik  a 

következő példák:

3.  „Cassa  Generala  de  Economii  in  Sibiu –  Hermannstadter  Allgemeine  Sparkassa – 

Nagyszebeni Általános Tkptár” – itt a mérlegszámla teljes szövege magyar (Erdélyi Hírlap 

1929. ápr. 7.  15)

4.  „Uniunea  Forestiera  din  Ardeal –  Erdélyrészi  Faegyesület  –  Siebenbürgischer  

Holzverein” – a háromnyelvű nevet itt magyar szöveg követi (Keleti Újság 1922. jún. 22. 5 – 

teljes szövegét lásd a 14. mellékletben).

5. „Banca Asociata Soc. An. – Egyesült Bank Rt. – Vereinigte Bank Actiengesellschaft” – 

magyar nyelvű leírás követi (Erdélyi Hírlap 1925. aug. 2. 22., lásd a 15. mellékletet).

Reklámszövegek

A német nyelvi elemek megjelenése elsősorban a reklámozási és hirdetési  rovatban 

figyelhető  meg.  A  leggyakoribbak:  németül  (is)  előforduló  vállalkozásnevek, 

foglalkozásnevek, helynevek és teljesen német szövegű apróhirdetések.

Vállalkozásnevek
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A  német  elemet  is  tartalmazó  vállalkozásnevek  gyakori  előfordulása  egyrészt  azzal 

magyarázható,  hogy  a  német  neveket,  hirdetéseket  vélhetően  nem  korlátozták  olyan 

mértékben,  mint  a magyart.  Másrészt a szászok jó gazdasági helyzete  sem elhanyagolható 

tényező.  Igaz,  hogy az 1921-es földreform,  és a többi,  1918 utáni  intézkedés  kedvezőtlen 

gazdasági  helyzetet  teremtett  számukra is,  de sok vállalkozásuk,  egyesületük,  gyáruk volt. 

Ezek a hatalomváltás után is részben megmaradtak, és továbbra is hirdették szolgáltatásaikat 

ugyanúgy, mint korábban, vagy a német mellett magyar és/vagy román nyelven is közzétették 

hirdetéseiket a magyar újságokban.

A  német  elemet  tartalmazó  vállalkozásneveket  is  aszerint  csoportosítjuk,  hogy 

önmagukban, csak németül, vagy magyar és/vagy román megfelelőikkel együtt jelentek meg.

A. Német  vállalkozásnevek,  ahol  esetenként  csak  a  tulajdonos  vagy a  terméknév 

jelenik meg németül, ezért nem mindig lehet eldönteni, hogy a vállalkozás neve ténylegesen 

német volt vagy sem. Ezeknek többféle változatával találkozunk, az egyedülálló német névvel 

is, illetve a német elemeket tartalmazó, de mégis „magyar” cégnévvel (itt azokra az esetekre 

gondolok, ahol csak a kötőszó magyar, például a 7. idézet):

6.  „Vadbőröket  minden  mennyiségben  veszek  EISENSTÄDTER szűcsáruháza  Calea 

Victoriei 2. szám.” (Keleti Újság 1920. dec. 28. 6)

7.  „Deutsch  és  Braun Târgul-Mureş Textiláru  nagykereskedés”  (Brassói  Lapok  1925. 

márc. 22 )

8.  „Sammel und Verkaufstelle Brassó, Rózsatér 19. és 2. szám” (Brassói Lapok 1925. 

szept. 2. 10)

A  8.  példában  látható  vállalkozásnév  még  megjelenik  ugyanazon  a  lapon  belül  a 

következő formában „Sammel és Verkaufstelle-nél Brassó, Rózsatér 9. és 2. szám.” Itt egymás 

alatt  van  a  két  reklám,  az  első,  a  teljesen  német  megnevezés  ruhaneműeket,  a  második, 

„magyarosított” változat bútorokat kínál.

A 9. példában található vállalkozásnév, a Kanditfabrik más édességgyártónak is lehetett a 

neve, mégis a hirdetésben szűkítették, egyediesítették az azonosítás céljából:

9.   „Orthodox  kóser  húsvéti  csokoládé  Grünwald  Lázár  szatmári  orth.  főrabbi  úr 

felügyelete  mellett  és  az  ő  hechscherjével  ellátva…  Megrendelhető  Reiter  Béla  és  Fia 

121



cukorka és csokoládé gyárában  Satu-Mare Sürgönycím Kanditfabrik” (Keleti  Újság 1925. 

márc. 4. 7)

Találunk  olyan  reklámszöveget,  amelyben  csak  a  terméknév  vagy  a  termék  egyes 

jellemzői vannak németül, de olyat is, ahol a teljes szöveg német, viszont a helynév románul 

(10–11. példa) vagy magyarul is (12. példa) megjelenik:

10.  „Korff  Cacao  Beslist  de  Beste  Cacao  Poeder  Merk  Prima Vezérképviselet  és 

egyedárusítás Balkan Impex R. T.  Timisoara” (Keleti Újság. 1922. okt. 20. 12., lásd a 27. 

mellékletet!)

11. „REX – Intreprindere Comerciala kereskedelmi vállalat  Timisoara (Belváros),  Daue 

bach Palais… Filiale der Firmen Wien, Basel.” (Brassói Lapok 1920. dec. 28. 5)

12.  „Lang,  Rosenthal  &  Palmhert…  Aiud-Nagyenyed  (Siebenbürgen)  Telephon  69.” 

(Keleti Újság 1922. okt. 12. 5., lásd a teljes képet a 21. mellékleten)

B.  Kétnyelvű  német-magyar  vállalkozás-  és  terméknevek is  előfordulnak  az 

újságokban, ezek a legkülönbözőbb módokon jelennek meg. 

Találkozunk olyan esettel,  ahol csak a logón jelenik meg németül a márkanév, a többi 

része magyar, ezt láthatjuk az alábbi példában: 

13. „Medve Fonal” (Bären Webe) (Brassói Lapok 1929. szept. 6. 18., 16. melléklet)

A következő példában is ott ékeskedik a német vállalkozásnév, sőt, idézőjellel jelzik is 

idegenségét  és  azt,  hogy ezen  a  néven lett  bejegyezve,  de a  hirdetést  a  következőképpen 

zárják le: „Tisztelettel: Unterer Testvérek Sibiu-Nagyszeben.”

14.  „Nagyszebenben  a  Wolf-  és  Beingasse sarkán,  a  pályaudvar  közvetlen  közelében 

modern  raktárhelyiségeket,  pincét  stb.  építtettünk  és  rendszeres  beraktározási  üzletet 

folytatunk „Unterers Lagerhäuser” törvényszékileg bejegyzett cég alatt […]” (Keleti Újság 

1922. máj. 18. 8)

C.  Kétnyelvű  (román-német)  vállalkozásnevek.  A  német-magyar  kétnyelvű  és  a 

háromnyelvű  cégneveknél  ritkábban  fordulnak  elő.  Találkozunk  olyan  esettel,  ahol  csak 

németül  és románul  jelenik meg a vállalkozás  neve,  ennek az lehet  az oka,  hogy a 30-as 
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években már erősödtek a cégtáblákra vonatkozó szabályozások. Románul fel kellett tüntetni a 

nevet, magyarul meg talán már nem tartotta szükségesnek megjelölni a hirdető:

15.  „A nagyközönség  legkedveltebb  cipőmárkája...  Fabrica  de Ghete  S.  A.  Carmen – 

Schuhfabriks Oradea A. G.” (m. „Carmen Cipőgyár R. T. Nagyvárad”) (Keleti Újság 1932. 

dec. 27. 24)

A következő példában csak a cégnév van németül, a tájékoztató szöveg románul:

16. „FLORANID (UreaBASF) –  Cel mai bun îngrăsământ pentru grădini (m. „a kertek 

legjobb trágyája”) BADISCHE ANILIN & SODA-FABRIK” (Erdélyi Hírlap 1925. ápr. 5. 10).

D.  Háromnyelvű  cégnevek  is  gyakran  előfordulnak  a  kereskedelmi  rovatban,  itt 

észlelhető némi törekvés és engedékenység a többnyelvűségre:

17. „NOVOTNY – Turnatorie de clopote, Glockengiesserei, Harangöntőde – Timisoara” 

(Erdélyi Hírlap 1925. febr. 8. 10., 17. melléklet!)

18. „Fabrica de Zahăr Bod Zucherfabrik Bod-Botfalu Cukorgyár Bod-Botfalu” (Brassói 

Lapok  1929.  márc.  31.  27.,  18.  melléklet,  és  a  24.  mellékletben  is  háromnyelvű 

vállalkozásnevet találunk).

Ritkán előfordul olyan háromnyelvű vállalkozásnév is, melyet részletes háromnyelvű 

tájékoztatás követ, például:

19.  „Aradi  Vasipari  Részvénytársaság  –  Industria  de  Fier  din  Arad  S.  A. –  Arader  

Eisenindustrie Actiongesellschaft” – a címeket is részletes háromnyelvű leírás követi (Erdélyi 

Hírlap 1925. aug. 8. 21., teljes szövege a 19. mellékletben).

20. „HERMA – Pantofi de Olanda – Damen Leinenschuhe – Női vászoncipők 

Lei 1, 50 cu talpa de cauciuc, Mit Gummisohle, Gumitalppal” (Erdélyi Hírlap 1929. máj. 

9. 10., teljes szövege a 20. mellékletben)
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21. „Fabrica de Cravate şi  Panglici – Nyakkendő és Szallaggyár  –  Krawatten – Und 

Bandfabrik Telefon: 5-99, 16-38  Timişoara Telegrama: „Nagyband” (Brassói Lapok 1925. 

jan. 1. 13).

Német nyelvű apróhirdetések és más német nyelvi elemek

A német  nyelvű,  szöveges,  általában  magánszemélyektől  származó  hirdetések  adják  a 

magyar  újságok  német  nyelvi  jelenségeinek  többségét.  Ez  a  Brassói  Lapokban  a 

legerőteljesebb a brassói magas német lakossági arány miatt, de találunk a másik két újságban 

is  példákat.  Témájuk  elsősorban  állásajánlat,  amelyekben  cégek  vagy  családok  keresnek 

alkalmazottat,  az  utóbbiak  háztartási  alkalmazottat,  főleg  nevelőnőt  gyerekük  mellé.  Itt  a 

németnyelvűség  bizonyos  fokú  elhatárolódást  is  jelez,  ez  sokszor  ki  is  derül  a  hirdetés 

szövegéből, hogy csak németül vagy németül is beszélő nevelőnőt keresnek. De sok esetben 

nem is jelzik ezt az igényt, egyszerűen csak azoknak szánták hirdetésüket, akik elolvassák és 

megértik  a  német  nyelvű  felhívást.  Az  elhatárolódás  szándékát  enyhíti,  hogy  mégis 

megjelentetik ezeket a hirdetéseket magyar nyelvű lapokban is.

Az alábbi példákban a tipikus német nyelvű apróhirdetést és reklámot találjuk:

24.  „Suche deutsches Mädchen zu drei jähriges Kind. Briefe: Cluj, Postfach 8.” (Keleti 

Újság 1925. szept. 16. 12)

25.  „Leset  die  DEUTSCHE  TAGESPOST  grösste  deutsche  Tages-Zeitung  

Grossromäniens […]  Hermannstadt König Ferdinandring” (Aradi Hírlap 1922. dec. 29. 9., 

lásd 22. melléklet)

Másik  gyakran  előforduló  német  nyelvi  jelenség  az  apróhirdetések  magyar  nyelvű 

szövegében a különböző foglalkozások megnevezése, az alábbi idézetekben konkrét példát is 

láthatunk:

26.  „Pénzbeszedő  AUSFÜHRERT felvesz  Oppenheimer  sóraktár  str.  Eminescu 15.” 

(Erdélyi Hírlap 1925. febr. 8. 11)
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27.  „Grafikai  szakosztályt  végzett  ötletes  „grafikust (Gebrauchs  –  Grafiker) 

alkalmazásra… keres kolozsvári rt. Cím rajzokkal együtt „Izlés” jelige alatt a kiadóhivatalba 

küldendő.” (Keleti Újság 1925. márc. 4. 12)

28.  „Sütödébe  üzletvezető  (Cramarbeiter)  kerestetik.  Volt  önálló  mester  előnyben 

részesül. Hoch sütöde Trg-Mureş.” (Brassói Lapok 1929. márc. 14. 12)

Előfordulnak továbbá olyan német nyelvű apróhirdetések is, amelyekben a német szöveg 

végén a  hirdető  foglalkozása  (hivatali  személy!)  románul  jelenik  meg,  ezeket  az  eseteket 

illusztrálja a román apróhirdetésszövegeknél idézett két példa.

Német  nyelvű  apróhirdetés  teljes  szövegű  megjelenését  a  33.  mellékletben 

figyelhetjük meg, és itt szembetűnnek a román helynevek is német szövegen belül. Találunk 

az egyébként magyar nyelvű apróhirdetésekben is gyakran német vagy „németes” elemet, ez 

általában  fontos  információhordozó  adat,  és  arra  enged  következtetni,  hogy  bizonyos 

termékeket, alkatrészeket esetleg németül jobban ismertek:

31. „Hűtőüzem – alsóburkolat (schutpléh) készítése…” (Brassói Lapok 1929. márc. 31. 

18.)

32. „Egy rádió hangszóró (Lautsprecher) találtatott…” (Keleti Újság 1929. márc. 7. 12)

33. „Kiadó „szoba, konyha, előszoba, speiz és mellékhelyiségek” (Keleti Újság 1932. jan. 

28. 10)

A kulturális  rovatban gyakran eredeti,  német címén hirdetik  az előadást  vagy a filmet, 

ilyenek az alábbi hirdetések (34. és 35. példa), és a 23. melléklet is ezt példázza:

34.  „Forum  Mozgó:  Istenek  kedvence  (Liebling  der  Götter) című  100  %-os  német 

hangosfilmet…” (Brassói Lapok 1932. júl. 14. 7)

35.  „Capitol  Mozgó,  Brassó Csütörtöktől  kezdődőleg  a  szezon legjobb filmoperettje  a 

legragyogóbb szereposztásban Robert Stolz fülbemászó zenéjével „Egy bécsi dal és egy bécsi 

kislány”  (Ein Lied Aus Wien  Und Ein Mädel  Wie  Du)”  (Brassói  Lapok 1935.  ápr.  4.  3), 

ugyanebben az évben (máj. 16. 5.): „Capitol Mozgó, Brassó Szerdától kezdődőleg „Tied a 

dalom (Ein Lied für Dich)”

A  nagy  külföldi  mintavásárok  reklámaiban  a  német  társaságneveket, 

vállalkozásneveket és helyneveket is eredeti német formájukban írják:
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36. „1938-as Lipcsei Őszi Vásár augusztus 28-tól  60%-os vasúti kedvezmény a német 

birodalom vonalain. Minden felvilágosítást megad a Leipziger Messamt  Leipzig Deutschland, 

vagy a vásár képviselete Eugen V. Angerbauer Timisoara” (Hírlap 1938. júl. 31. 13)

Más német szövegrészek is előfordulnak reklámokban és cikkek szövegében, 

gyakran  a  stílushatás  céljából.  Jó  példa  erre  a  következő  idézet  Dózsa  Endre  cikkéből, 

melyben  ironikusan  vázolja  fel  az  uralkodóházaknak  országuk  állampolgáraival  szembeni 

„elkötelezettségét”:

37. „Amit a királyok mondanak. Írta Dózsa Endre.

Napoleon…  minden  királynak  követendő  tanulságként  hagyta  fenn,  hogy:  „az 

uralkodónak első kötelessége azt tenni, amit a nép akar – de az, amit a nép akar, csaknem 

sohasem az, amit mond… A vér és vassal összekovácsolt német egység szintén azzal a királyi 

mondással törtetett előre, hogy:  „Macht geht vor Recht? Ez a katonai nagyhatalom a német 

iskolamesterekkel karöltve teremtette meg a nemzeti önzés, a nemzeti önérzet túltengésének a 

nép  legalsó  rétegéig  átment  jelszavát: „Deutschland  über  alles.” … A világ  korszelleme 

pedig az ellenkező jelszót állapította meg, „Recht geht vor Macht”… 

Az  osztrák-magyar  monarkiában  is  voltak  részben  az  uralkodók  részéről  elhangzott, 

részint azok képviseletében azok felfogását tolmácsoló királyi mondások: a „viribus unitis”, a 

„gesamtmonarchia”. A német hegemóniának, az elnémetesítési törekvéseknek évszázadokon 

át fenntartott hatalmi szava, Savoyai Eugennek az uralkodó által szentesített büszke mondása: 

„In meinem Hager liegt Oesterreich?”…

…Ezek a királyi szavak mondják, hogy Románia minden alattvalójának, minden fajának, 

minden  nemzetének  életakarata,  életszükséglete  nemcsak  az  ajkán,  de  szívében  van  az 

uralkodóháznak.” (Keleti Újság 1922. ápr. 6. 1–2)

A következő reklámszöveg német szövegrésze szintén a stílushatás érdekében történhetett, 

vagy eredetileg német nyelvű reklámból vehették át:

38. „Kälte tut weh! Fázni fájdalmas!… Wolf Mátyás szénnagykereskedőnél IV. kerület 

Str. Bolintineanu 11.” (Temesvári Hírlap 1935. dec. 12. 12).

A „Strein” szóval szembeni idegenkedést a 35. mellékletben megjelenített cikk fejti ki.

Bár  dolgozatom  elsősorban  a  román  és  német  nyelvi  elemekre  összpontosít,  nem 

mellőzhettem az alábbi reklámszöveg idézését, melyhez hasonlókkal többször is találkozunk 

az újságokban:
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39.  „Tavaszi  újdonságaink  elkészültek!  Különlegességek:  Jumperek,  kötött  kabátok, 

blouseok,  gyermeksweaterek,  női  ruhák.  Kötött  selyem  nyakkendők.  Tekintse  meg 

raktárunkat! Vigyázzon a „FITA” védjegyre! Aradi Kötő és Kötőszövőgyár Rt. Arad (Keleti 

Újság 1922. márc. 5. 13) 

Helynevek

A  német  helység-  és  közterületnevek  megjelenésének  fő  színtere  a  gazdasági, 

kereskedelmi  rovat.  Igaz,  hogy nagyjából  ugyanazt  a  néhány helynevet  és  közterületnevet 

jelölik németül, természetszerűen a német többségű helységek vonatkozásában.

Gyakran előfordulnak német helységnevek önállóan (pl.  Hermanstadt), még gyakrabban 

közterületnevek (Salzgasse) olyan időkben és helyeken is, amikor és ahol nagyon szigorú volt 

a cenzúra. Talán azért is használhatták például német többségű városok hirdetői németül a 

helyneveiket és vállalkozásneveiket, mert rájuk kevésbé figyelt a cenzúra.

Német  helységnevekkel  elsősorban  a  Brassói  Lapok  és  az  Aradi  Hírlap  reklámaiban 

találkozunk:  Kronstadt, Hermannstadt stb. Ezek többnyire önmagukban fordultak elő, nem 

nagyon találkozunk olyan esettel, amikor a magyar megnevezés megelőzte vagy követte volna 

őket. Természetesen a reklámszövegekben bemutatott intézmények, vállalkozások neveiben is 

szerepelnek:  Kronstadter,  Hermannstadter,  Arader, Siebenbürgische stb.  Többnyire  olyan 

esetekben két- vagy háromnyelvűek a helynevek, ha reklámszövegben bizonyos információk 

vagy  esetleg  teljes  reklámszövegek  két-  vagy  három  nyelven  vannak  megfogalmazva. 

Ugyanez  a  helyzet  a  közterületnevekkel  is,  bár  ott  még  erősebben  érvényesül  a  „csak 

németül” jelenség, főleg medgyesi,  szebeni, segesvári hirdetések esetében, ez vélhetően az 

azonosítás  megkönnyítése  céljából  történik.  Ugyanakkor  a  megszokás  tényére  is 

következtethetünk  ebből,  mert  a  német  vállalkozások  hirdetéseikben  a  korábbi,  „magyar 

időkben”  használhatták  német  helységneveiket  és  közterületneveiket,  nem volt  kötelező  a 

magyar  megnevezés,  és  a  hatalomváltás  után  lehetőleg  ugyanúgy  hirdettek  tovább,  mint 

korábban.

A következő idézet példa a német helynevek ritka előfordulására:

1. „Erdélyi Szász. Gazd. Egyesület vetőmagosztálya Nagyszeben  (Sibiu) Sporergasse 2. 

Távirati cím: Verkaufshalle, Sibiu.” (Brassói Lapok 1922. jan. 26. 6)
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Találkozunk viszont olyan esettel is, ahol a teljes hirdetés szövege német, a helységnév 

viszont  román  vagy  román-magyar  kétnyelvű  (például  a  már  korábban  idézett  21. 

mellékletben)

Említésre méltó, hogy németországi és ausztriai helyneveket is tartalmazó reklámokban 

általában megtartják az eredeti német nevet, ahogyan a következő példában is láthatjuk:

2.  „S.  Chmura,  Wien fényképészeti  cikkek  és  lemezek  nagy  lerakata  DEÁK 

papírüzletében…” (Aradi Hírlap 1922. ápr. 29. 5)

A vizsgált nyelvi elemek szociolingvisztikai kérdései

A  tulajdonnevek  lefordíthatósága  mint  a  tulajdonnevek  fontos  nyelvhasználati 

kérdése

Jelen  munka  a  két  világháború  között  élő  erdélyi  magyarság  nyelvhasználati 

kérdéseivel foglalkozik, ezen belül a magyar újságnyelvben megjelenő román és német nyelvi 

elemekkel. Amint az előző fejezetekben láttuk, ezeknek a jelenségeknek számottevő részét a 

szűkebb  vagy  tágabb  értelemben  vett  tulajdonnevek  adják  (az  intézménynevek 

tulajdonnévként való besorolásáról l. J. SOLTÉSZ 1979: 95). 

A tulajdonnevek részei egy közösség nyelvhasználatának, és alakilag, szerkezetileg is 

annak a nyelvnek a rendszerébe tartoznak, amelyet elnevezőik és beszélőik használnak, ezért 

az őket létrehozó közösség nyelvén mind szóban, mind írásban természetesnek hatnak, még 

ha  nem is  mindig  értjük  jelentésüket,  vagy motiváltságuk  már  elhalványodott  (J.  SOLTÉSZ 

1979: 24–25). Ez a természetesség akkor a legerősebb, ha a tulajdonnevek viselői,  például 

földrajzi nevek esetében, az adott közösség nyelvterületéhez tartoznak. Az idegen közszókhoz 

hasonlóan,  vannak azonban  esetek,  mikor  a  közösség  számára  idegen tulajdonnévvel  kell 

valamit kezdeni. „Ha valamely névviselő jelentősége bármely okból túllép nyelvközössége, 

nyelvterülete  határain,  a  többi  nyelv  az  elé  a  dilemma  elé  kerül,  hogy az  idegen  elemet 

változatlanul illessze-e bele saját kontextusába vagy kísérelje meg lefordítani, azaz jelentését 

a saját nyelvi eszközeivel visszaadni. A tulajdonnév lefordítása voltaképpen ugyanannak az 

egyedi  denotátumnak  megjelölése  más  nyelv  eszközeivel.  Szoros  értelemben  „lefordítani” 

csak az olyan tulajdonneveket lehet, amelyeknek közszói jelentésük is van” (1979: 118).

Kutatásomban  azért  is  fontos  ez  a  „kitérő”,  mert  épp  egy  olyan  korszakról  és 

nyelvhasználati  kérdéseiről  van  szó,  amikor  a  tulajdonnév  sajátos  módon  „lép  túl” 
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nyelvközössége  határain,  és  válik  részévé  más  nyelvi  rendszereknek  is.  Ez  nem  a  saját 

nyelvközösségi  határok  túllépésének  „klasszikus”  módja,  amikor  például  egy  országnevet 

(Magyarország  –  Hungary  –  Ungarn  stb.)  a  különböző  nyelvek  a  saját  rendszerükbe 

illesztenek. Bár a két világháború között élő erdélyi magyarság nyelvhasználati kérdéseivel 

foglalkozunk, itt mégis szükséges a velük együtt élő román nyelvközösséget is bevonni, hisz 

évszázadok óta kapcsolatban és ebből következően nyelvi érintkezésben voltak egymással. És 

a  vizsgált  korszakban  ennek  a  nyelvi  érintkezésnek  hol  erőszakos,  hol  spontán 

megnyilvánulásainak  következményeit,  oda-vissza  hatásait  látjuk  a  sajtóban  is.  A magyar 

nyelvhez tartozó helynevek „lefordítása” román nyelvre viszont, amint fennebb is jeleztük, 

nem  klasszikus,  talán  nevezhetjük  úgy  is,  hogy  nem  „spontán”  módon  történt  az 

országhatárok átrajzolása után. A szóban forgó tulajdonnevek egy részének előtte is volt neve 

a román közösség nyelvhasználatában is (l. SZABÓ T. ATTILA helynévgyűjtését), de az erdélyi, a 

magyar közigazgatás alá tartozó helységek esetében nem volt hivatalos státuszuk. 

A trianoni változást követően a román államhatalom elsődleges asszimilációs eszközként a 

kisebbségek  nyelvét  igyekezett  „eltüntetni”,  erre  szolgált  az  anyanyelv  használati 

korlátozottsága,  funkcióinak  szűkítése.  A  határmódosításokat  követően  szinte  mindenhol 

azonnal kötelezővé tették a „hivatalos” helységnevek használatát. A hivatalos helységnevek 

pedig úgy születtek, hogy vagy a román nyelvben már korábban is használatos nevet tették 

kötelezővé, vagy „lefordították” legtöbb esetben úgy, hogy a monarchiabeli magyar névből 

egy hasonló, de alakilag és hangzásában a román nyelvhez igazodó nevet hoztak létre. Innen a 

sok, mai napig is használatos motiválatlan, jelentéssel nem bíró román helységnév. Néhány 

esetben, főleg, ha közszói jelentésű volt a helynév, lefordították az értelmének megfelelően, 

ez inkább a közszói jelentésű közterületnevek esetében fordult elő (pl.  Malom utca – Str.  

Moarei). Sok esetben azonban szó sem volt fordításról. A magyar történelmi személyiségek 

nevét hordozó közterületneveknek román történelmi hősök nevét adták (pl. minden nagyobb 

erdélyi városban van  Avram Iancu tér,  vagy  Mihai Viteazu tér stb.). De találkozunk eltérő 

esetekkel is, amelyek mutatják, hogy az állítólagos fordítóknak mennyire nem volt fogalmuk 

a tulajdonnevek jelentéséről és egyik nyelvből a másikba való átültethetőségükről. Ennek ma 

is szembeötlő példája Kolozsváron a hajdani Kandia, későbbi Kinizsi Pál utcát jelölő román 

utcanévtábla (Str. Paul Chinezul). 

Látható tehát,  hogy a határmódosítással  hivatalos  státuszt  kapó román nyelv erőszakos 

terjesztőinek  és  az  ennek  kodifikációjával,  például  a  helységnevek  román  elnevezésével 

megbízott  szerveknek  nem  volt  könnyű  dolguk.  De  még  nehezebb  dolga  volt  a  magyar 

kisebbségnek,  amelynek  nyelve  használati  értékéből  veszített,  funkcióinak  tere  szűkült,  és 
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kötelezővé  tették  számára  egyre  több  fórumon  a  román  nyelv  használatát.  Ez  a  nyelvi 

erőszakosság elsősorban a helynevek román nyelvű használatában nyilvánult meg, olyannyira, 

hogy a sajtóban is kötelezővé vált  Az 1920-as évek magyar  újságjait  végiglapozva román 

helynevek  tömegét  találjuk  magyar  megfelelőik  mellett  vagy  helyett.  Az  újságírók, 

szerkesztők és  hirdetők próbáltak  alkalmazkodni  a  megváltozott  helyzethez,  kielégíteni  az 

államhatalom elvárásait és a magyar kisebbség nyelvi érdekeit is. Ez az alkalmazkodásra való 

törekvés  nyilvánul  meg  a  helynevek  sokszor  többnyelvű  használatának  többféle 

megoldásában. Amint azt a példákban is láthattuk, sok esetben egymás mellé írták a két nevet, 

jelezve  ezzel,  hogy  immár  két  (vagy  esetenként  három)  neve  van  az  adott  helységnek, 

utcának,  intézménynek.  A  kétnyelvű  helyneveknél  azonban  az  esetek  99  százalékában  a 

román (hivatalos) név áll elöl,  ezt követi zárójelben, gondolatjellel vagy anélkül a magyar 

név, nagyon ritkán fordul elő, hogy a magyar nevet kövesse a román. 

A helynevek „lefordíthatóságát” bizonyító vagy éppen cáfoló eljárásoknak lehetünk tanúi 

a magyar újságszövegekben megjelenő román helynevek alkalmazásának megfigyelése során 

is. Ez természetesen csak egy része egy nyelv használatában megjelenő idegen tulajdonnév 

eseteinek.  Arra  vonatkozóan,  hogy  az  adott  korban  ez  élő  magyar  nyelvhasználatban 

mennyire  működött,  csak feltételezéseink  lehetnek.  Valószínűsíthető,  hogy szóban,  beszélt 

magyar  nyelvi  kontextusban  nem  használták  a  román  neveket,  s  olyan  nyelvhasználati 

helyzetekben, amikor kötelező volt a román nyelv, törekedtek a román névhasználatra, ami a 

hatóságokkal  való  eljárások  során  (főleg  a  beadandó  román  nyelvű  dokumentumok 

megfogalmazásakor) mindenképpen kötelező volt.

A lapokban megjelenő idegen nyelvi elemek és az írott nyelvi kódváltás

A  kódváltás  a  kétnyelvűségi  vizsgálatok  egyik  alapfogalma,  melyre  már  nagyon  sok 

meghatározás  született  (BARTHA 1999,  KISS 1995,  WARDHAUGH 1995,  CSERESNYÉSI 2004),  de 

mindegyik egy diskurzuson belül két vagy több nyelv váltakozó használatában látja a fogalom 

lényegét. Ezen kívül a mondaton belüli kódváltás tekintetében a kölcsönzés és kódváltás közti 

határvonal  meghúzására  történnek  kísérletek.  Dolgozatomban  az  újságnyelvi  kétnyelvűség 

vonatkozásában nem foglalkozom a kölcsönzés és a kódváltás közti különbséggel, mert  az 

idegen nyelvi elemek megjelenése anyagunk írott szövegeiben nem spontán módon történt.

Az előző fejezetekből kitűnt, hogy román nyelvi formájukban leggyakrabban a társaságok, 

cégek neve és a földrajzi nevek jelennek meg, ezeket követik a hivatalos szervezetek nevei 
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leginkább  felhívások,  közlemények,  illetve  az  apróhirdetések  szövegében,  továbbá  a 

foglalkozásnevek  és  más  közszók.  Főleg  a  földrajzi  nevek  esetében,  mivel  nagy  részük 

tulajdonnévi eredetű, vitatható, hogy közülük mit tekinthetünk kódváltásnak. A kódváltásos 

jelenségeket a bázisnyelv (esetünkben a magyar nyelv) egészében kell vizsgálni. Az újságok 

esetében  erre  nincs  lehetőség,  hisz  az  olvasói  közösségnek  csak  az  ismereteiről  lehetnek 

feltételezéseink. Amint fennebb is jeleztük, a magyar nyelvű újságokban megjelenő, román és 

német nyelvi elemekkel szemben mutatkozó szerkesztői és hirdetői magatartást követhetjük 

nyomon.  De  mivel  a  kódváltás  nagyon  fontos  eleme  a  kétnyelvűségnek,  a  nyelvi 

érintkezésnek,  a  felvázolt  jelenségeken  is  végigvezetjük  a  kódváltás  kérdését,  hisz  ez 

előrelépést jelenthet az írott nyelvi kódváltás vizsgálatában, módszereinek kidolgozásában.

Az  újságokban  megjelenő  idegen  nyelvi  elemek  és  a  kódváltás  közti  összefüggések 

vizsgálatának fontos szempontja az adott nyelvi jelenség idegenségének jelzett/jelzetlen volta. 

Ez alkalmas megközelítési szempont akkor is, ha alkalmi idegen nyelvi átvételekről és akkor 

is,  ha  kódváltásról  beszélünk.  A  jelzettség  nagy  mértékben  befolyásolhatja  adott  szó 

kölcsönszóvá  válását  is.  Ha  adott  bázisnyelvi  környezetben  (esetünkben  az  írott 

sajtónyelvben) valami idegen nyelven jelenik meg, annak különféle indítékai vannak. BARTHA 

CSILLA (1999: 122) szerint a kódváltás mindig azt a helyet jelzi az interakcióban/szövegben, 

ahol  valami  megváltozott.  Természetesen  el  kell  választani  az  írott  és  beszélt  nyelv  ilyen 

vonatkozású vizsgálatát. Amint a kódváltás indítékai különbözőek a két esetben, úgy a helyzet 

megváltozásának  jelzése  is  különböző.  Az  írott  nyelvben  a  nyelvi  kód  megváltozásának 

jelzése  nem  történhetik  hangmagasság,  hanglejtés  vagy  arckifejezés-változással,  hanem 

betűméret-  vagy  betűtípus-változással,  zárójellel,  kiemeléssel  jelzik  azt,  hogy  valami 

megváltozott, illetve azzal is, hogyha az idegen nyelvi elemet eredeti helyesírásában hagyják, 

nem  adaptálják  azt  a  bázisnyelv  helyesírásához.  Számos  esetben  a  „kódváltás”  jelzetlen, 

semmilyen utalás nem történik arra, hogy megváltozott valami a szövegben (marad a román 

helyesírás), ezt főleg a tulajdonnevek (főleg a helységnevek) esetében láthattuk.

A hivatali  fogalmak románul  való jelölése,  mind a titulusok,  mind az intézménynevek 

esetében, kódváltásnak tekinthető, mert legtöbb esetben magyar nevük is volt (ami helyenként 

az újságban is megjelenik zárójelben), csak a földrajzinév-részük volt tulajdonnévi eredetű, 

ilyen pl. „Banca de Scont a României.”

Kódváltásnak tekinthetők  azok a  vállalkozásnevek románul  vagy németül,  amelyeknek 

magyar  nyelvi  megfelelője  is  volt,  és  ez  meg  is  jelent  az  újságban.  Nem  tekintem 

kódváltásnak a  társaságok, vállalatok nevének tulajdonnévi  részét,  illetve a  termékneveket 

sem, mert azoknak ugyanaz a neve mindegyik nyelvben, esetleg helyesírási eltérések lehetnek 
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a különböző nyelvi környezetnek megfelelően. Viszont nagyon sok esetben kommentálják az 

intézmény,  vállalat  nevét,  megmagyarázzák,  hogy miről  van  szó,  helyenként  románul,  pl. 

Librăria „Union”, ezek kódváltásnak tekintendők. 

A foglalkozásnevek minden esetben kódváltásnak tekintendők, hisz mindnek volt magyar 

nyelvű megfelelője, a hivatali személyek és más foglalkozásúak esetében is, pl. preşedinte (m. 

„elnök”), primar (m. „polgármester”), dentist (m. „fogorvos”), notar public (m. „közjegyző”).

Kódváltásnak tekinthetők azok a szavak, szószerkezetek, melyek közlemények, felhívások 

címében, szövegében (pl. Convocare, Publicaţiune, Licitaţie stb.) románul jelennek meg, ide 

értve természetesen a teljesen román nyelvű közleményeket is. 

A foglalkozásneveken kívül előfordulnak még más köznevek is  románul,  ezeken belül 

talán a helyesírást figyelembe véve is érdemes csoportosítani. Vannak egyértelműen román 

szavak, mint pl.  ciorbă de burtă (m. „barátfül leves”),  pensie (m. „járadék”),  leu (m. „lej”), 

ezek  előfordulásakor  magyar  lapban,  magyar  alapszövegben  egyértelműen  a  kódváltás 

esetével  találkozunk.  De  olyan  esetek  is  vannak,  ahol  –  és  ez  sokszor  előfordul  a 

foglalkozásneveknél is – közérthető magyar szó van román helyesírással írva vagy fordítva. 

Annak eldöntéséhez,  hogy ez  kódváltás-e,  LANSTYÁK ISTVÁNt  (2000)  hívom segítségül,  aki 

szerint  vannak esetek,  amik beszélt  nyelvben nem minősülnének kódváltásnak,  de az írott 

nyelvben  annak  tekintjük.  Ez  alapján  román  nyelvűnek  tekintjük  azokat  a  szavakat, 

szószerkezeteket,  mondatokat,  amelyek  román  helyesírással  vannak  írva,  így  románnak 

tekintendő  az  Accumulator-telep  első  tagja,  annak  ellenére,  hogy  az  „akkumulátor” 

szótárazott  magyar  szó, ugyanez mondható el a  prefectus,  a  drogeria, drogueria,  illetve a 

„dietetikus cura” főnévi utótagja esetében is.

A földrajzi nevek esetében merül fel leginkább a kérdés, hogy itt vajon kódváltással van-e 

dolgunk,  ezért  ez  a  rész tágabb kifejtést  igényel.  A kérdés abból  fakad,  hogy általában a 

földrajzi nevek idegen nyelvű változatai nem tekinthetők egyértelműen kódváltásnak. Kérdés, 

hogy pl. a Bucureşti, illetve a Tîrgu-Mureş előfordulása írott magyar szövegben kódváltás-e, 

vagy pedig a  Bukarest, illetve  Marosvásárhely szinonimapárja, alakváltozata. Mielőtt erre a 

kérdésre  megpróbálnánk  válaszolni,  figyelembe  kell  vennünk azt  a  tényt,  hogy a  vizsgált 

anyag alapja írott nyelv, ráadásul sajtónyelv, ami az írott nyelvi változatok közt is az egyik 

legnagyobb presztízsű, legválasztékosabb nyelvi forma. Ezen kívül, ha összehasonlítjuk ezt az 

anyagot más korszakok erdélyi magyar lapjainak nyelvével (pl. 1960–1990 közötti évek, ahol 

alig találni román nyelvi formákat, még tulajdonnevekben sem), kijelenthető, hogy a román 

nyelvi alakok megjelenését a két világháború közti lapokban nem a véletlen vagy a magyar 

nevek ismeretének hiánya okozta.
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A felvidéki kétnyelvűség-kutatók (LANSTYÁK ISTVÁN, LINTNER ANITA, VÖRÖS FERENC) az írott 

nyelvi kódváltás részeként és kontextusában vizsgálják a sajtóban megjelenő szlovák nyelvű 

helységneveket használatát.  LINTNER ANITA (2004) a szintén a két világháború közti felvidéki 

magyar sajtóban megjelenő szlovák elemeket, beleértve a helységneveket is, kódváltásként 

értelmezi. LANSTYÁK (2000: 169) is a kódváltás sajátos esetének tekinti az írott nyelvi szlovák 

helységneveket, de megjegyzi, hogy: „Az írott nyelv viszonylagos önállóságából következően 

nem zárom ki azt a lehetőséget, hogy a példáim közt olyanok is találhatók, amelyek beszélt 

nyelvi környezetben nem kódváltásnak minősülnének, hanem a szlovák nyelvből származó 

kölcsönelemek használatának (ez főként a tulajdonnevek esetében képzelhető el).”

A földrajzi nevek kódváltásként való értelmezhetősége a legkérdésesebb. Azért kérdéses 

elsősorban, mert ha egy idegen földrajzi név előfordul magyar alapszövegben, pl. egy magyar 

újságban  New York-ról olvasunk valamit, az adott földrajzi nevet nem fogjuk kódváltásnak 

tekinteni, még idegenséget sem nagyon érzünk benne (az endonima és exonima fogalmára 

lásd  ZAICZ 2001,  BARTOS-ELEKES 2002).  A földrajzi  neveknek is  van több alakváltozata, 

nyomon követhető ugyanakkor egyfajta megoszlás az alakváltozatok között, ami elsősorban 

nem funkcionális, hanem nyelvhez kötött. Mivel a földrajzi nevek keletkezése elsősorban egy 

nemzetre,  népességre  vezethető  vissza,  az  adott  nép a  saját  nyelvén  nevezi  el  a  városait, 

településeit,  hegyeit,  annak nyelvi  formája elsősorban az „elnevező” nemzet  nyelvéhez áll 

közel,  még  ha  tulajdonnév  is,  természetszerűen  pl.  a  New  York elnevezés  sokkal  jobban 

beleolvad egy angol szövegkörnyezetbe, illetve a Békéscsaba egy magyar szövegbe, legyen az 

írott-  vagy  beszélt  nyelvi.  Ezen  kívül  van  sok  földrajzi  névnek,  főleg  a  világ  sajtójában 

gyakran  emlegetett  nagyvárosok vagy nagy hegyláncok neveinek más  nyelvű változata  is, 

amelyik  meghonosodik  az  adott  nyelvben,  sok  esetben  annak  szabályaihoz,  hangzásához 

alkalmazkodva (pl. a  Bécs elnevezés a magyar nyelvben, hisz eszünkbe nem jutna magyar 

nyelvi környezetben, magyar beszédben az osztrák fővárost „Wien”-ként emlegetni.)

Mindezek  alapján  van  a  földrajzi  neveknek  is  egy  elsődleges  alakváltozata,  amelyet 

elsősorban az ott  élő  nemzet  nyelve  tartalmaz,  és  amelyet  természetesen  más  népek,  más 

nyelvek is átvehetnek, illetve további változatai, amelyeket más népek a földrajzi névnek saját 

nyelvükbe  való  „idomításával”  képeznek.  Vannak nyilván  olyan  esetek  is,  amikor  nem a 

helység területén élő nép nevezte el azt, hanem mások, és az a név honosodott meg, emiatt 

nem mindig lehet tudni, hogy melyik az elsődleges alakváltozata a földrajzi névnek, főleg, ha 

nem is tartalmaz jelentéssel bíró szót. Esetünkben nem is érdemes foglalkozni a számunkra 

„külföldi” példákkal. A leírtakból kitűnik, hogy a földrajzi neveknek is több alakváltozatával 

kell  számolnunk,  amely  alakváltozatok  nyelvenként  oszlanak  meg,  ezen  belül  aztán  lehet 
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vitatni, hogy melyik az elsődleges s ehhez képest mi a többi alakváltozat. Ennek eldöntése itt 

nem feladatunk,  hanem sokkal  inkább az,  hogy mi  tekinthető  kódváltásnak  azok közül  a 

jelenségek közül,  ahol  egy földrajzi  név idegen – esetünkben román – nyelvi  formájában 

jelenik  meg  egy  magyar  alapszövegben,  vagy  hogy  egyáltalán  kódváltásnak  tekinthető-e. 

Nehezen lehet meghúzni a határvonalat  az alakváltozatok,  illetve a „kódváltott” változatok 

között a földrajzi nevek esetében, mégis tehetünk egy kísérletet rá. 

Az elemzett anyagban a megjelenő földrajzi neveknek több változata is van, elsősorban 

román és magyar, továbbá német nyelven is. Azt, hogy melyik az elsődleges forma, nehéz 

megállapítani, mivel mindegyik nemzet a magáét tekinti az elsődleges megnevezésnek.

Az, hogy a román földrajzi nevek magyar alapszövegben kódváltásként való értékelhetők-

e, elsősorban a nyelvválasztás, itt a névválasztás meghatározó okaitól tehető függővé. Mivel a 

fellelt  román tulajdonneveknek szinte kivétel  nélkül van magyar  megnevezésük, a magyar 

szövegben  idegenül  hangzanak,  a  román  nyelvi  megjelenés  nem kizárólag,  de  elsősorban 

külső okokkal magyarázható. Bővebben: ha valami, aminek van magyar megnevezése is (sőt, 

amint látni fogjuk, magyar többségű település lévén, elsődleges alakváltozata – megnevezése 

nyilván a magyar), egy magyar lapban, magyar szövegben románul jelenik meg, annak külső 

okai vannak. Ilyen például az, hogy a megcélzott olvasóközönségben románok is élnek, és 

fontos,  hogy  ők  is  azonosítani  tudják  az  adott  helységnevet,  a  téma  is  lehet  olyan,  ami 

megkívánja  a  román  nyelvi  forma  használatát,  illetve  esetünkben  az  adott  nyelvi  jogi 

szabályozások is befolyásolták (volt olyan időszak, amikor a településneveket csak románul 

lehetett leírni, ez a szabályozás nagyon szigorú volt, különös tekintettel a sajtóra).

A  vizsgált  anyagban  a  kódváltáshoz  közelednek  azok  a  román  földrajzi  nevek, 

amelyeknek van magyar nyelvi megfelelője is, sőt, sok esetben sokkal gyakrabban jelennek 

meg egyébként magyar nyelvi formájukban a magyar lakosság nyelvhasználatában. Például 

egy magyar többségű kisváros nevét, mint Székelyudvarhely, természetszerűen sokkal többet 

emlegetik a magyar nevén, mint románul. Ha ez románul jelenik meg egy magyar újságban, 

az  a kódváltás speciális  esetének tekinthető.  Nem tartom kódváltásnak az olyan földrajzi 

megnevezési jelenségeket, amikor egy többségében román településről van szó, amelyik nem 

is tartozott magyar nyelvterülethez soha, esetleg nincs is magyar megfelelője, és ez románul 

jelenik meg a magyar szövegben (pl. Târgu-Jiu vagy Galaţi). Az utóbbi eseteket párhuzamba 

lehet állítani a fennebb említett New York példával is.

Nem lehet viszont teljesen a népességmegoszlástól függővé tenni azt, hogy egy földrajzi 

név két alakváltozata közül melyik az elsődleges, és melyik a másodlagos forma, főleg annak 

tudatában, hogy a helységnevek románul vagy magyarul való jelölése nem függött össze a 
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nemzetiségi megoszlással (lásd bővebben az utolsó fejezetben). Vannak olyan helységnevek, 

amelyek  mindig is  román többségűek voltak ugyan,  de kialakult  a magyar  nyelvben is,  a 

magyar  nyelvhez  közelebb  álló  megnevezésük  (pl.  főváros  esetében  a  Bucureşti-nek  is 

megvan a magyar megfelelője, a Bukarest). Így speciális kódváltott formáknak tekinthetők a 

Bucureşti típusú esetek is,  ha a nyelvi  közeg egészét  vizsgálom,  mert  magyar  beszédben, 

magyar  szövegben idegen a  Bucureşti megnevezés,  még  akkor  is,  ha  a  román  fővárosról 

beszélünk.  Ez  az  összefüggés  a  lakosságmegoszlás  és  a  helységnévválasztás  között  a 

különböző  korszakokban  különféleképpen  értékelendő,  mert  vannak  olyan  helységek, 

nagyvárosok is, amelyek 1920-ban még egyértelműen magyar  többségűek, 1940-re viszont 

már megfordul az arány, vagy legalább „kiegyenlítődik” (főleg a nagyvárosok esetében). Azt, 

hogy mi  az  elsődleges  névváltozat,  ebben  az  esetben  is  a  megjelenítő  közeghez,  tehát  a 

magyar nyelvű laphoz kell viszonyítanunk, hiszen az elsősorban a magyar közönséghez szólt, 

amely számára a magyar név volt az elsődleges, még ha a viszonyok megváltoztak is.

Azt,  hogy  valami  kódváltás-e,  vagy  csak  kölcsönelem  egy  nyelvben,  a  bázisnyelv 

egészében kell vizsgálni.  Ki lehet viszont zárni azt,  hogy a magyar  közösséghez szóló lap 

nyelvi  rendszerének a  román földrajzi  név része lenne.  Egy brassói  magyar,  ha magyarul 

beszél,  soha  nem  fogja  Braşov-ként  említeni  a  szülővárosát,  ezért  ezek  a  formák  nem 

természetesek a magyar  nyelv rendszerében,  nem kölcsönelemek,  amelyek állandóan jelen 

vannak. Megjelenésük sokkal inkább helyzethez kötött. 

A  következő  alfejezetben  abban  keresem  a  vizsgált  jelenségek  kódváltásként  való 

értékelhetőségét, hogy mely idegen nyelvi elem megjelenése mögött volt ok (cenzúra) vagy 

inkább cél (olvasóközönség megszólítása). Igaz, hogy egyikben sem jelenik meg a kódváltás 

egyik fontos eleme, a spontaneitás.

A kódváltás lehetséges céljai/okai az elemzett lapok szövegében

LANSTYÁK ISTVÁN szerint a kódváltásnak a következő céljai vannak: hitelesítés, stílushatás 

és elhatárolódás.

A. hitelesítés.  A kutatás  alapján  az  idegen nyelvi  elemek  használata  leggyakrabban  a 

hitelesítés,  azonosítás  céljából  történik.  A  hirdetésekben  például  –  ami  a  leggyakoribb 

előfordulási helyük – gyakorlati szempontból volt szükség a helységnevek azonosítására, hisz 

úgy volt biztos, hogy célba ér a küldemény, ha románul is, vagy csak románul tüntették fel a 

helységnevet. Ez a hivatalok, intézmények neveinél is érvényesült. 
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Bár nem húzható éles határvonal a hitelesítés és az azonosítás között, szükségesnek tartom 

egy kissé szétválasztani.  A hitelesítés szándékát az aktuális  hivatalos román helynév vagy 

intézménynév jelölése tükrözi, jelezve, hogy most már ez a hivatalos neve az intézménynek, a 

helységnek,  utcának,  ahová  kell  például  azt  a  bizonyos  pályázatot  küldeni  (lehet,  hogy 

egyébként  a  posta  sem kézbesíti).  Az azonosítást  főleg  ezeknek  a  neveknek  a  kétnyelvű 

jelölésének  különböző  megoldásai  jelzik,  ez  abban  az  újságírói  vagy  reklámozói 

magatartásban is megnyilvánul, amikor a román utcanevet követően zárójelben jelölik, hogy 

volt Fekete-ucca. A kétnyelvű helynévmegjelölések az azonosítás céljából történtek. Nagyon 

sok példát találunk az előző fejezetekben is a helység- és közterületneveknél is a különböző 

„azonosíthatósági” megoldásokra, amelyek korszakonként változtak. A kötelező államnyelvi 

jelölés időszakában az esetek többségében odaírták mögé kötőjellel  vagy zárójelben a régi 

magyar  nevet  is,  volt-tal  vagy  anélkül,  míg  a  30-as  évek  elején,  amikor  viszonylagos 

szabadság volt a közterületnevek írásában,  pont az azonosíthatóság miatt  románul írták az 

utcanevet (hisz akkor már a táblákon is úgy szerepelt), de a közszói részt magyarul írták (pl. 

Vasile Alexandri-utca)

Az  azonosítás,  hitelesítés  gyakorlati  céljából  történhet  teljesen  román  nyelvű  vagy 

kétnyelvű szöveg közlése, hirdetmények és apróhirdetések esetében egyaránt.

B. Az írott nyelvi kódváltás történhet stílushatás céljából is, és a továbbiakban főleg ezzel 

foglalkozom.  Ezek  olyan  esetek,  amikor  azért  idézik  szó  szerint  az  elhangzottakat,  vagy 

jelölik meg románul az intézménynevet vagy titulust, hogy színesebbé tegyék a szöveget. A 

beszélt nyelvben ezek nem annyira jelöltek, tehát nem érvényesül a stílushatás, de az írott 

nyelvben a románul elhangzottak szó szerinti idézése jelölt eljárás, lehet felemelő, de olykor 

ironikus is. Ebből a célból történő kódváltás inkább a hírekhez, politikai jellegű írásokhoz 

kapcsolódik, ahol idéznek vagy megneveznek bizonyos hivatali személyeket, de más esetekre 

is találunk példát:

1.„Buna Vestire 

A  kalendárium  ma  vörösbetűs  ünnepet  mutat.  A  katolikusok  a  Gyümölcsoltó 

Boldogasszonynak szentelik ezt a napot, a román naptár szerint a „Buna Vestire” ünnepe ez, 

amit magyarra fordítva a „Jó híradás ünnepét” jelenti.

[…] a kereskedők mosolygó és örvendező arccal távoztak, nincs kizárva ugyanis, hogy 

amit  eddig  kivívniuk  semmilyen  érvekkel  nem sikerült,  megkapják  egy  szép  szimbólum 

kedvéért.  Kár,  hogy csak egyszer  esik  esztendőben  Buna Vestire ünnepe.”  (Keleti  Újság 

1925. márc. 26. 1)
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 A  román  nyelvi  elem  idézése  által  kiváltott  stílushatás  természetesen  lehet  negatív, 

cinikus, ironikus is. Valaminek a románul való megjelenése vagy akár az idézés is történhet 

elhatárolódás  céljából  is,  annak  kifejezésére,  hogy  a  románul  megjelölt  hatalommal, 

intézménnyel  nem szimpatizálnak  –  ez  is  gyakran  ironikus  hangvétellel  történik,  sokszor 

intézménynevek, foglalkozásnevek esetében is, azzal fejezik ki titkolt ellenszenvüket, hogy 

nem fordítják le az intézmény vagy a hivatali személy megnevezését. Ilyen az interimár (m. 

„időközi”)  bizottságok,  illetve  a  sziguranca (m.  „biztonsági  szolgálat”)  gyakori  román 

jelölése,  sőt,  ezeknek magyar  helyesírással  való  használata  azt  is  valószínűsíti,  hogy már 

akkor valamilyen szinten meghonosult kölcsönszavak voltak. A prefect szó is alkalomadtán 

hirdetményben,  tudósításban  is  román  helyesírással  jelent  meg.  A  gúnyos,  ironikus 

hangvételű, román nyelvi elemet tartalmazó szövegekre jó példa a következő idézet:

2. „Magyar cégtábla nem idegen – Egy primár, akit erre külön kell kioktatni – Miniszteri 

döntés a marosvásárhelyi cégtáblák ügyében

MAROSVÁSÁRHELY (A Brassói Lapok tudósítójától)

Dandea  primárnak  minden  ténykedése  abban  merül  ki,  hogy  vak,  gyűlölködő 

sovinizmusával  a  magyarságot  sújtsa,  ahol  csak  teheti...  Példa  erre  a  cégtáblaadó.  Bár  a 

kolozsvári, brassói, nagyszebeni esetekben nem egy miniszteri rendelet intézkedett arról, hogy 

a  magyar,  vagy német  cégtábla,  ha  első  helyen  a  román  szöveget  is  tartalmazza,  nem 

tekinthető idegennek.

Dandea tudni sem akar róla…

Valamennyien levették cégtáblájukról a magyar felírást a horribilis adó miatt.

A szűkkeblű és látókörű primár ezzel nem törődött… annyi azonban bizonyos, hogy oly 

személynek  nem való  egy városnak a  jogara,  ki  azt  fütykösnek  használja  a  kisebbséggel 

szemben, míg annak birtokában rokonságával szemben ugyanakkor a lekirívóbb nepotizmust 

tanúsítja.” (Brassói Lapok 1925. aug. 21. 5)

Érdekes ez a cikk azért  is,  mert  a Brassói Lapokban még 1925-ben sem volt kötelező 

románul írni a hivatalos közleményeket és titulusokat sem, tehát ez a primár, illetve az alábbi 

hirdetményben  szereplő  subprefect (m.  „alprefektus”)  használata  1920-ban,  amikor  még 

végképp magyar volt a Brassói Lapok hivatalos rovata is, bizonyos elhatárolódó magatartást 

hordoz:
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3.„Brassó vármegye subprefectjének 1920 évi április hó 21 és kelt… számú meghagyása 

folytán a következő rendelet tétetik közhírré…” (Brassói Lapok 1920. nov. 3. 6)

4. „A leu katasztrófája.

Egy román lap a leu értékcsökkenésének okairól.

A Br. L. tudósítójától. Bukarest, dec. 23.

Az Univerzul vezetőcikkében a leu esésének okairól a következőket írja:

A  régebbi  okok  –  köztük  a  kincstári  jegyeknek  mértéktelen  kibocsátása  –  már  régen 

ismeretesek. Az újabb okok a következők:… Lejáratkor ők sem fizettek, nem csoda tehát, ha 

lei értéke még tovább csökkent…” (Brassói Lapok 1920. dec. 25. 5)

A fenti idézetben tulajdonképpen másik lapból idéznek, de tudatosnak tekinthető a román 

leu megtartása.  Az  új  pénznemmel  szembeni  idegenkedés  végig  érezhető  mindhárom 

újságban abból is, hogy legtöbb esetben az újság áraként szereplő adatokban és a cikkekben is 

román helyesírással írják a leu, lei szavakat.

 A következő szemelvény,  szintén a Brassói Lapokból a kulcsszavak eredeti,  román 

nyelven való felidézésével mintha a többségi államhatalmat tartaná felelősnek az elkeserítő 

helyzetért. Idézőjelben jelöli, hogy román nyelvű feliratokról van szó, aztán az első sorokban 

le is fordítja, és rokonítja a hasonló negatív jelentésű, szegénységre utaló fogalmakkal, a cikk 

teljes  hosszában  pedig  kifejti  a  szomorú  valóságot,  ezért  szükséges  itt  a  szöveg 

terjedelmesebb részének közlése. A kulcsszavak:  „De inchiriat”…, „de vanzare” újra meg 

újra visszatérő fogalmak a szövegben:

5. „De inchiriat”…

Ez a szó, amely annyit jelent: kiadó, annyira meghonosodott Bukarestben, mint például: 

„Nincs  pénz”,  „Nincs  munka,”  „Panama,”  „Nem  tudok  fizetni,”  „Árverés,”  „Csőd,” 

„Moratórium,” s ehhez hasonló „gazdasági” jelzők.

[…]  Bukarestben,  a  Belu  temetőtől  a  Baneasaig,  a  Dambovitza  mentén  meg  a 

külvárosokban nem lát egyebet az ember, mint zöld meg piros papírsávokat, a melyekre rá 

van nyomtatva ez a famózus szó: de inchiriat.

[…] A liberális kormány, de különösen annak pénzügyminisztere, a nagy Bratianu Vintila 

beleírta nevét a halhatatlanság aranykönyvébe.

[…]  De  van  még  itt  ennél  sokkal  jellemzőbb  helyzet,  amely  igazán  páratlanul  áll  a 

gazdasági krízisek történetében. […] Az is természetes dolog Bukarestben, hogy a „kiadó” 
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jelzés alatt levő régi jelzés, „csak iroda helyiségnek” ma már meg van toldva „lakásnak is” 

engedménnyel. […]

Még  egy  érdekes  megfigyelés  Bratianu  Vintila  gyönyörűen  konszolidált  gazdasági 

állapotairól. Ez már a  „de vanzare” „eladó” fejezethez tartozik. Elsősorban is rengeteg sok 

luxus-autó van Bukarestben, mely a szám mellé odatolja a Taxi-jelet.  Tudniillik, a gazdag 

autótulajdonosokat arra kényszerítette a helyzet, hogy a saját szükségletükre szánt gépkocsit 

kiküldjék a piacra „dolgozni.” Nos kérem, ez sem hoz semmit a konyhára. Pedig a soffőrt 

fizetni kell, az adót, meg a benzint fizetni kell. Az autótulajdonos leveszi szépen a Taxi-jelet, 

s nagy, feltűnően nagy betűkkel jelenti: „de vanzare” (eladó). Ilyen eladó autót, lát az ember 

minden nap vagy tizet, amik végigszáguldanak a  Chaussén,  a  Calea Victorián. Azon kívül 

van egy rendes piacuk is a Bulevard Academián, a Carpati vendéglő mellett.” (Brassói Lapok 

1925. márc. 25. 4)

Megjegyzendő, hogy a teljesen román nyelvű reklámok, hirdetések, vagy még a német 

nyelvűek is történhettek elhatárolódás céljából. Itt arra gondolok, hogy eleve csak olyanoknak 

szánhatták a hirdetést (pl. a német nyelven beszélő alkalmazottat keresők), aki tud németül. 

Nyilvánvalóan ez az elhatárolódásnak egy másik formája, de bizonyos értelemben ez is az. 

Regionális különbségek a három napilapban

A  három  napilap  közötti  különbségeket  a  román  nyelvi  elemek  gyakorisága  és 

alkalmazása  szempontjából  már  az  elemző  fejezetekben  megfigyelhettük.  Ez  a  különbség 

elsősorban  a  cenzúra  által  kötelezővé  tett  elemek  (hivatali  fogalmak,  helynevek) 

használatában  nyilvánvaló.  Láthattuk,  hogy  Brassó  esetében  sokkal  tovább  használták  a 

magyar hirdetményeket, intézményneveket és a helyneveket is, elsősorban azért,  mert itt  – 

ahogy már korábban is utaltunk rá – viszonylagos „sajtószabadság” volt. Az Aradi Hírlap és a 

Keleti Újság gyakorlata már jóval közelebb áll egymáshoz (és ez megfigyelhető a más aradi 

és kolozsvári újságok esetében is),  ez szintén a cenzúrának tulajdonítható.  Aradon nagyon 

szigorú volt a cenzúra, több lapot is betiltottak, és az engedélyezettekben is már 1918 után 

nagyon hamar megjelennek a román intézménynevek, közleménycímek, amikor Kolozsváron 

még „csak” a helynevet vagy az intézménynevet kellett románul írni. De a sajtóperek hamar 

elérték Kolozsvárt is, az újságok is folyamatosan tudósítanak erről.

 Ha kísérletet teszünk a hivatali megnevezések román előfordulásának összehasonlítására 

a vizsgált lapokban, azonnal szembetűnik, hogy az aradi újságban, az Arad környékét érintő 

közleményekben már a 20-as évek elején jelentősebb a román elemek megjelenése, főleg a 
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közlemények  közreadóinak  megnevezésében  (primar,  notar,  delegat,  comisar,  primnotar). 

1922-ben  már  nemcsak  tisztségnevek,  hanem  egész  intézménynevek  (pl.  Hirdetmény  – 

Prefectura Politiei de Stat Arad – Aradi Hírlap) formájában, és itt már 1922-ben is találunk 

teljesen román nyelvű közleményt (11. melléklet). 1925-ben körülbelül ugyanolyan gyakoriak 

a román, mint a magyar nyelvű hirdetmények, de ekkor már a közzétevő hivatal/intézmény 

többször  jelenik  meg  románul,  mint  magyarul.  1929-re  a  közlemény  típusának 

megnevezésében már dominánssá válnak a Publicaţiune és a Convocare, a felhívó szervezet 

megnevezése  inkább  románul  történik,  és  többségben  vannak  a  teljesen  román  szövegű 

hirdetmények a magyar illetve a kétnyelvű hirdetményekhez (kétnyelvű közleményre lásd a 

12. mellékletet) képest. Ez a jelenség 1930 után nem nagyon változik, semmilyen irányba, 

nagyjából  ugyanezek  figyelhetők  meg  a  30-as  években  is.  Ami  a  20-as  évek  során 

fokozatosan  megfigyelhető,  ezen  a  hivatali  fogalomkörbe  a  román  elemek  beáramlásának 

fokozódását  értjük.  Ez a jelenség nem erősödik a 30-as években,  vagyis  nem tűnnek el  a 

magyar nyelvű hirdetmények teljesen. Sőt, 1935-ben is találni néhány kétnyelvű hirdetményt 

meg közgyűlési meghívót is (pl. Hírlap 1935 jan. 26. és febr. 12.). A 30-as évek elején nem 

volt  olyan  szigorú  a  cenzúra,  talán  ennek  köszönhető  a  valamivel  erősebb 

„magyarnyelvűség.”  De  ekkorra  változik  az  újságok  jellege  is.  Kevesebb  a  hivatalos 

hirdetmény és gazdasági, kereskedelmi hirdetés, több a tudósító jellegű írás. Míg korábban 

sokkal lokalizáltabbak voltak a hirdetmények,  de a hírek és tudósítások is (rengeteg helyi 

tudósítás volt), később ezek ritkulnak, átveszik helyüket a nagyvilágról, a fokozódó háborús 

helyzetről szóló tudósítások. 

Tehát  nem  feltétlenül  nyelvi/nyelvhasználati  oka  van  a  román  nyelvi  jelenségek 

ritkulásának  a  20-as  évek  újságírásához  képest.  Hasonló  jelenségek  figyelhetők  meg 

egyébként  a  többi  aradi  lapban  is,  ez  részben  az  aradi  sajtót  folyamatosan  sújtó  erős 

cenzúrának és szorongatásnak köszönhető. A Brassói Lapokban kissé más a helyzet, itt is már 

1920-ban  vannak  román  hivatali  megnevezések,  tisztségek,  sőt,  olykor  már  1922-ben  is 

megjelenik bizonyos hivatalok neve románul, de a szövegek sokáig még magyarul vannak, 

illetve bizonyos szövegrészek és hivatali megnevezések vannak románul vagy két nyelven. 

1925-re már elég gyakori a  Publicaţiune, Publicaţie de licitaţie (de még nem több, mint a 

„hirdetmény” vagy „árverési hirdetmény”), és itt már a közreadó hivatal/intézmény neve is 

többnyire románul van, míg a teljes szöveg csak néhol fordul elő románul. 1929-re a Brassói 

Lapokban  lesz  majdnem  fele-fele  arányban  a  hirdetmények  szövege  román,  a  felhívó 

szervezet  megnevezése  többnyire  román  (főleg  a  nagyon  sok  Primaria  és  Primaria 

Municipiului Brasov miatt). Ez a tendencia később sem erősödik, a 30-as években körülbelül 
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ugyanannyi  hirdetmény  van románul  és  ugyanannyi  magyarul,  ez  általában  a  hirdetmény 

közreadójától  is  függ  (hatósági  közleményeknél  több  a  román  elem,  az  egyházi 

közleményeknél  a  magyar  nyelv  domináns,  ritkán  fordulnak  elő  román  elemek  bennük). 

Megjegyzendő viszont, hogy a Brassói Lapokban írták legtovább magyarul a helységneveket.

A Keleti Újság bizonyos értelemben különbözik az Aradi/Erdélyi Hírlaptól és a Brassói 

Lapoktól, bár itt is találunk már 1922-ben román felhívó szervezetet, igaz, hogy ekkor még a 

magyar megnevezéssel együtt. Az alapvető különbség abban ragadható meg, hogy a Keleti 

Újság  majdnem  mindvégig  megőrzi  a  hivatalos  közlemények  magyar  szövegét,  illetve  a 

felhívó szervezetek megnevezésében gyakoribb a „kétnyelvűség”. 1929-re már itt is gyakran 

előfordul a román Primăria, vagy a Primăria Municipiului Cluj. A Keleti Újság a felhívások/

közlemények szövegét többnyire megőrzi magyarul, ez csak néhány, főleg a kormánytól, a 

román királyságtól (nem helyi/városi/megyei/községi stb. intézménytől) jövő közleményben 

fordul  elő.  A helynevek  viszont  nagyon  gyakran,  már  1920-tól,  románul  jelennek  meg  a 

hirdetmények címében és szövegében. 

Ha a regionális sajátosságokat nézzük, nem érzékelhető különbség a három régió között, a 

vizsgált  lapok  legalábbis  egyforma  mértékben  tartalmaznak  német  elemeket.  Mivel  a 

nagyobb,  brassói,  szebeni,  temesvári  cégeket  mind  reklámozzák,  körülbelül  ugyanolyan 

mértékben  hozzák  azok  német  utcaneveit  és  reklámszövegeit  is.  Abban  a  tekintetben 

érzékelhető  különbség,  hogy  a  két-  illetve  háromnyelvű  egyesületnevek  és  közgyűlési 

meghívók inkább az Aradi Hírlapra korlátozódnak, a Keleti Újságban és a Brassói Lapokban 

inkább csak a reklámokban figyelhetők meg. Mindenesetre, jelentős mértékben „színesítik” az 

újságok nyelvezetét.

A megváltozott nyelvi helyzethez való viszonyulás megjelenése a lapokban

A  dolgozat  anyaga  alapján  nem  tudunk  a  vizsgált  korszakban  az  erdélyi  magyarság 

anyanyelvét vagy valamelyik más nyelvet érintő értékítéletére következtetni, hiszen az idegen 

nyelvi  elemek  tömeges  megjelenése  a  magyar  újságokban  elsősorban  kívülről  befolyásolt 

jelenség volt. Éppen ezért a közösség klasszikus értelemben vett nyelvi attitűdjére vonatkozó 

megállapításokat  sem  tudunk  tenni.  Az  idegen  nyelvi  elemek  magyar  szövegbe  való 

beillesztési módjának vizsgálata adhat eligazítást a román és német nyelvhez való elfogadó 

vagy elutasító viszonyulást illetően.

A nyelvi  attitűd az anyanyelvvel  vagy nyelvváltozattal,  illetve bármilyen más nyelvvel 

szemben  megnyilvánuló  értékítélet,  mely  szorosan  összefügg  az  adott 
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nyelvnek/nyelvváltozatnak tulajdonított  presztízzsel  vagy stigmatizáltsággal.  Behatárolja az 

adott  nyelv  különböző  kommunikációs  helyzetekhez  köthető  funkcióinak  körét,  és 

meghatározza a beszélő nyelvhasználatát. 

A  dolgozatban  bemutatott  magyar  sajtóanyagban  jól  megfigyelhető  az  összefüggés  a 

magyar  nyelv politikai  megítélése,  presztízshiánya,  az államnyelv  szorgalmazása,  illetve a 

magyarságnak  a  politikai  elvárásokhoz  való  alkalmazkodása,  a  megváltozott  nyelvi 

helyzethez való viszonyulása között.

Az  azonos  újságban  egymás  mellett  többféleképpen  megjelenő  hirdetések  a 

nyelvhasználatra  vonatkozó  egyéni  döntésről,  egyfajta  pozitívnak  nevezhető,  elfogadó 

magatartásról  tanúskodnak,  mégis  ott  találjuk  minden  más  nyelvű  elem  mögött  a 

nyelvpolitikai beavatkozást. Ebben a megállapításban erősít ugyanezeknek a lapoknak 1918 

előtti  megtekintése,  ahol  nem  nagyon  találunk  idegen  nyelvi  elemeket,  legalábbis  ez  a 

„tolerancia” a másik nyelvi közösséggel szemben az írott nyelvben nem nyilvánult meg. A 

Keleti  Újságban  már  1918–1919-ben  megjelennek  a  román  elemek,  és  ettől  kezdve 

folyamatában lehet követni az olykor elfogadó, olykor elutasító magatartást a fontosnak tartott 

információk nyelvi megjelenítésének tükrében.

A  tömegesen  megjelenő  román  nyelvi  elemek  az  államnyelv  fontosságát  és 

kizárólagosságát közvetítik a kisebbségi magyar lakosság felé. Ez ebben a korban a magyar 

nyelv alárendelt  státusának megfelelő államhatalmi és nyelvpolitikai  magatartás volt.  Az a 

politikai  hatalom,  mely  minden  eszközzel  szorgalmazta  az  államnyelv  elsajátítását  és 

kizárólagos használatát, engedélyezte a magyar nyelvű újságok megjelenését, de az állandó 

cenzúrázással,  a  helységnevek  és  a  hivatalnevek  román  nyelvű  használatának  kötelezővé 

tételével  közvetítette  azt  az  elvárást,  mely  szerint  vannak  fogalmak  (különösen  a 

közigazgatásban), melyeknek államnyelvi használata „ajánlatos.”

Amint  a sajtótörténeti  fejezetben is említettük,  a nyelvi asszimiláció fő eszközeinek az 

oktatást,  a  közigazgatást,  és  a  sajtót  szánták.  A  helynevek  és  a  hivatali  fogalmak  román 

nyelvű  használata  a  „múlt”  eltörlésének  egyik  hatásos  eszköze  volt.  A  helyneveknek 

meghatározó szerepe van egy nép történetében. Nem véletlenül volt első a nyelvi korlátozások 

között  a  helységneveknek  és  közterületneveknek  az  azonnali  megváltoztatása.  A  magyar 

utcanévtáblák és helységnévtáblák kicserélése mellett ezt a tendenciát jól érzékelteti a magyar 

történelmi személyiségekről elnevezett utcák, terek román személy nevére való változtatása. 

A csupán közszói jelentéssel rendelkező helyneveket gyakran szó szerint lefordították, nem 

ragaszkodtak annyira az „új” névhez. A román intézménynevek és hivatali fogalmak magyar 

szövegben való hangsúlyozása is folyamatosan érzékeltette a megváltozott helyzetet, illetve a 
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magyar  nyelv használati  korlátozottságát.  A közigazgatás nyelvévé egyértelműen a románt 

tették,  és  így  a  hivatali  kommunikációban  nem használhatták  a  magyar  nyelvet,  illetve  a 

bírósági  tárgyalások  is  románul  folytak.  Ezek  az  intézkedések  a  hatalom  részéről 

egyértelműen  a  magyar  nyelv  funkcióinak  korlátozottságát,  és  ennél  fogva  alacsony 

presztízsét  közvetítették  a  magyarság  felé.  A magyar  újságírók  részéről  az  idegen  nyelvi 

elemek beolvasztása a magyar szövegekbe egyfajta belenyugvó, elfogadó magatartást tükröz, 

viszont elhatárolódó magatartást érzékelünk ott, ahol kiemelik a magyar szövegből a román 

elemeket, idézőjellel vagy más eszközökkel jelzik ezek idegen voltát.

A  bemutatott  román  nyelvi  elemek  fejezeteiben  is  láttuk  azonban,  hogy  nem  csak  a 

hivatali fogalmak és helységnevek kötelező államnyelvi használata hívta életre az újságokat 

elárasztó román nyelvű neveket, fogalmakat, szövegeket, hirdetéseket. A 20-as évek második 

felétől  (ennek  kezdete  a  Keleti  Újság  és  az  Aradi  Hírlap  esetében  korábban,  a  Brassói 

Lapokban később volt), nemcsak a cenzúra által szabályozott szövegrészeket, neveket írták 

románul.  Egyre  több  más,  a  nyelvhasználat  más  színterein  alkalmazott  elemeknek, 

fogalmaknak is megjelent a román megfelelője is. 

A hivatali ügyintézés mellett a nyelvi érintkezés másik fontos színteréül a kereskedelmi 

szféra szolgált, és a nagypolitika elvárásain és kényszerítő eszközein túlmenően, ha tetszik, ha 

nem,  kölcsönös  „érdek”  volt,  hogy  értsék  egymás  nyelvét,  legalábbis  a  mindennapi 

érintkezésben alkalmazott nyelvhasználat szintjén. Ez a közérdekű nyelvi alkalmazkodás az 

újságokban is megnyilvánul a reklámok és apróhirdetések rovatában, ami a román és vegyes 

nyelvű helyneveknek is a leggyakoribb előfordulási színhelyét jelentette. 

Míg a hatalomnak érdekében állt, hogy a kisebbségi lakosság tudatába vésse és számára 

kötelezővé tegye az átvett intézmények és a helységek megváltozott nevének használatát, a 

kereskedőknek,  szolgáltatóknak  is  érdekében  állt,  hogy  termékeik  és  szolgáltatásaik  híre 

minél  több emberhez  eljusson,  nemzetiségi  hovatartozásuktól  függetlenül.  Mivel  ennek fő 

eszköze és színtere az újságok hirdetési rovata volt, nem véletlenül jelentek meg a gyakran 

román elemet, szövegrészt, a hirdetés lényegi részét, pl. a termék nevét magyarul és románul 

is megjelölő hirdetések, vagy a teljesen kétnyelvű reklámok. 

A dolgozatban bemutatott vizsgálat, annak felvázolása, hogy mi mikor jelent meg román 

és/vagy  német  nyelvi  formájában  is,  eligazítást  ad  arról,  hogy  hogyan  viszonyultak  a 

lapszerkesztők és a hirdetők a megváltozott nyelvi helyzethez. De mindvégig szem előtt kell 

tartani,  hogy  ennek  nagy  része  mesterségesen  kikényszerített  románnyelvűség  és 

románnevűség volt (főleg a földrajzi nevek tekintetében). 
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Több szempont  szerint  is  el  lehetne  választani  a  kényszerített  és  az „önkéntes” nyelvi 

kölcsönelemek használatát egymástól. Ha megjelenésük idejét nézzük, feltételezhetjük, hogy 

a korszak kezdetén kötelező érvényű volt az említett fogalmaknak, neveknek román nyelvű 

megjelentetése is. A későbbi években még a viszonylag szabad időszakban (1928–1932) is az 

azonosítás szempontjából fontos volt, főleg a helyneveknek a román nyelvű jelölése, mert a 

régi nevek (főleg a fiatalabb generációk számára) már feledésbe merülhettek.

A regionális különbségek is összefüggésben vannak az államnyelvi formák kényszerű és 

önkéntes  használatával.  Ezt  mi  sem  bizonyítja  jobban,  mint  az,  hogy  Brassóban,  ahol 

viszonylagos sajtószabadság volt, később indult el ez a folyamat, mint például Aradon, ahol a 

cenzúra kezdettől fogva nagyon szigorú volt, és ez meg is látszott a már 1920-ban megjelenő 

teljesen román nyelvű közleményekből.

A kötelező módon és az önkéntesen használt idegen nyelvi elemeket aszerint is el lehetne 

választani egymástól, hogy a hivatali vagy a kereskedelmi rovatban jelennek-e meg. Ez a fajta 

megkülönböztetés  sem tud azonban a teljesség igényének megfelelni.  Egyrészt  azért,  mert 

nem mindig lehet pontosan elválasztani egymástól a hivatali és kereskedelmi közleményeket 

(pl. az országos nagy pénzintézetek felhívásai), másrészt azért sem, mert itt egy folyamatról 

van szó, ahol a mesterséges nyelvi kényszer és a közösségek által felismert érdek egy idő után 

egybemosódik, és mint ilyen, nem is tekinthető tudatosnak. Nem látunk bele az akkori magyar 

nyelvközösség  beszélőinek  fejébe,  és  mivel  csak  írott  forrásokkal  rendelkezünk  (újságok, 

hivatalos és egyházi iratok), csak ezek alapján tudjuk nyomon követni a megváltozott nyelvi 

helyzethez való viszonyulást. Ezt a magatartást az újságokban a következő jelenségek mentén 

lehet nyomon követni: a fogalmak kétnyelvű jelölése a megváltozott helyzetbe való egyfajta 

alkalmazkodást,  belenyugvást  jelenthet,  ugyanakkor  tiltakozást  is  azzal,  hogy  a 

lehetőségeknek  megfelelően  a  román  mellett  magyarul  is  jelölik  a  helyneveket, 

intézményneveket, cégneveket.

Nyelvhasználati szabályozások és idegen nyelvi elemek megjelenése közti összefüggések: 

az, hogy adott időszakban, adott évben, hónapokban mi a kötelező érvényű idegennyelvűség, 

nyomon követhető olyan újságokban, amikor hasonló jellegű hirdetések (például lakáshirdetés 

vagy  valamilyen  termék  reklámja)  egyik  hirdetőtől  megjelennek  magyarul,  másiktól 

kétnyelvűen, harmadiktól csak románul (bár ez utóbbi elég ritka, így a hirdetők nemzetiségére 

is  lehet  következtetni).  A  viszonylag  szabadabb  időszakban  magyar  (csak  a  helynevet 

románul  is  tartalmazó)  hirdetés mögött  a magyar  nyelvvel,  magyar  nyelvközösséggel  való 

lojalitást  lehet  felfedezni,  amely  csak  a  magyar  anyanyelvű  vagy  magyarul  is  tudó 

közösséghez kíván szólni.
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A  gyakori  kétnyelvű  hirdetések  egy  elfogadóbb  magatartást  tükröznek  a  többségi 

társadalommal  és  annak  nyelvével  szemben,  mely  fontosnak  tartja,  hogy  az  információ 

mindkét  nyelven  eljusson  az  olvasóhoz.  Ennek  egyrészt  üzleti  érdekbeli  okai  vannak, 

másrészt az azonosítás szempontjából is fontos, hisz úgy tűnt, előbb-utóbb szükségessé válik 

bizonyos  fogalmaknak  az  államnyelvi  ismerete  is.  Mindebből  arra  is  következtethetnénk, 

hogy  román  vagy  német  nyelvű  olvasók  is  kézbe  veszik/vehetik  a  magyar  újságot,  és  a 

fogyasztóközösség  növelése  az  elsődleges  cél,  utána  pedig  az  anyanyelvi  közösség 

összetartása.  De  pont  a  kényszerítő  intézkedések,  nyelvi  atrocitások  ismeretében  nem 

valószínűsíthetjük ezeknek a szempontoknak ilyen sorrendjét.

Figyelembe kell venni ugyanakkor azt is, hogy nem csak arról volt szó, hogy az újságban 

románul vagy magyarul vagy németül írják az adott fogalmat, hanem hogy a hatalomátvétel 

után, még ha sokszor kétnyelvűen is jelennek meg, ezeknek a hivatalos neve már a román 

volt. Az azonosítás miatt tehát célszerű volt a földrajzi nevek és a hivatali fogalmak ismerete 

és használata is. Az azonosítás sikeressége különösen fontos volt a helynevek, ezen belül a 

közterületnevek és helységnevek vonatkozásában is, hiszen a magyar elemet tartalmazó postai 

küldeményeket olykor nem is kézbesítették. 

A  hirdetők,  szolgáltatók  nemzetiségére  nézve  csak  az  esetek  egy  részében  lehet 

következtetni, főleg azért, mert kötelező volt román neveket adni a cégeknek (erre utalnak a 

Fratii Komlós-féle, meg a kétnyelvű személynevet tartalmazó, illetve csak a kötőszót románul 

író  cégnevek).  Másrészt  azért  is  nehéz  a  hirdetők  nemzetiségére  következtetni,  mert  a 

nagyobb termelők és szolgáltatók minden újságban reklámoztak, és sokszor látunk a magyar 

nyelvű hirdetés mögött is magyar, román, német vállalkozásnevet vagy tulajdonost.

Amint az elemzésben láttuk, ezek a jelenségek nagyon kaotikusan jelennek meg, olykor 

ugyanaz a hirdetés  ugyanazon újság különböző számaiban (két héten belül)  kétféleképpen 

jelenik meg (magyarul és kétnyelvűen, pl. 5–6.,  31–32.  és 36–37. mellékletek). Ilyenkor a 

szabályozás  kínálkozna  kézenfekvő  magyarázatnak,  de  nem  figyelhetők  meg  ezekben  az 

időszakokban hozott olyan rendeletek, melyek egyik napról a másikra kötelezővé tették volna 

a hirdetések kizárólag államnyelven történő megjelentetését. Sőt, olyan esettel is találkozunk 

(38. melléklet), amikor ugyanaz a hirdetés egy számon belül az újság két, egymáshoz közel 

eső részében megjelenik románul is és magyarul is. Az ilyen esetekben tehát ténylegesen a 

hirdetők nyelvi választása, döntése figyelhető meg.

A társadalmi változások és az írott nyelvhasználat közti összefüggések
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Az előző fejezetekben a trianoni elcsatolással az erdélyi magyarság számára bekövetkező 

politikai  változások  nyelvi  vonatkozásait  követhettük  nyomon,  melyeknek  napjainkban  is 

érzékelhető  nyelvi  jogi  és  konkrét  nyelvhasználati  következményei  vannak.  Ezek  a 

következmények  elsősorban  a  szociolingvisztika  kisebbségi  nyelvhasználattal  kapcsolatos 

fogalmaiban  ragadhatók  meg:  nyelvi  kontaktus,  kétnyelvűség,  kódváltás,  nyelvváltás, 

nyelvvesztés, szókölcsönzés, állami nyelvváltozatok stb. Korábbi fejezetekben is utaltam arra, 

hogy részben az 1918-as események és az azt követő változások, a beolvasztó nacionalista 

törekvések hívták életre a fenti fogalmakat az erdélyi magyar nyelvhasználat kutatásában. Az 

elemzések során azt is láthattuk, hogy a sajtóban megjelenő idegen nyelvi elemek az uralkodó 

politikai  hatalom számára „kielégítően” betöltötték funkciójukat,  és fontos szerepük volt  a 

mai  helyzet  kialakulásában.  Az erdélyi  magyarság  nyelvhasználatában  megjelenő  (főleg  a 

hivatali  szókincshez tartozó) és ma is  élő  román fogalmak elterjedésének és „hivatalossá” 

válásának  első  állomása  volt  a  különböző  román  szavaknak  magyar  lapokban  való 

megjelenése.  Ezzel  párhuzamosan  kötelezővé  tették  a  román  nyelv  használatát  a  hivatali 

ügyintézés során, románul adták ki a nyomtatványokat, és kötelezővé tették a hatóságokhoz 

beadandó kérvények román nyelven való megfogalmazását is.

A szókölcsönzés (nem tartom szerencsésnek ezt a kifejezést, mert egyfajta tudatos, aktív 

cselekvést fejez ki vagy maguknak a szavaknak vagy az őket befogadó beszélők részéről) 

közösségi szinten végbemenő folyamat. Fontos itt tisztázni, hogy az átvett kölcsönszavak nem 

érintik  az  erdélyi  magyar  nyelvhasználat  minden  beszélőjét  és  változatát.  Kevés  olyan 

kölcsönszó van, ha van egyáltalán, amely része a magyar nyelv összes erdélyi változatának. 

PÉNTEK JÁNOS (2001: 7) szerint „A magyar  köz- és irodalmi nyelvben regisztrálható román 

kölcsönszavak száma mindössze  15–20 között  mozog,  jóval  nagyobb viszont  a  regionális 

köznyelvi és a nyelvjárási lexémák román eredetű rétege.” Az elemzések során bemutatott 

román  szavak  is  csak  az  erdélyi  magyar  beszélők  bizonyos  regionális  vagy  társadalmi 

változataiban  váltak  használatossá  (bizonyos  nyelvjárási  régiókban,  szórványban,  illetve  a 

nagyvárosokban, lakótelepeken élő erdélyi magyarok nyelvhasználatában).

Kutatásom anyagát olyan időszakból vettem, amikor ezek még nem voltak kölcsönszavak 

(idegenségük jelzett  volt,  bár írott  nyelvben ma is az).  Célom nem a ma már használatos 

kölcsönszóréteg  utólagos  „ráhúzása”  a  majdnem egy évszázaddal  ezelőtti  időszakra,  de  a 

nyelvközi  folyamatokban  mindig  hasznos  az  előzmények  vizsgálata,  még  az  eredmények 

ismeretében  is.  A  két  vagy  több  nyelv  érintkezését  jellemző  és  befolyásoló  folyamatok 

napjainkban is ugyanúgy működnek, mint régen, sőt, a motivációk is hasonlók lehetnek. Az 

írott nyelvi kontaktusjelenségek vizsgálatának szükségességéről szóló fejezetben említettem, 
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hogy az írott nyelv, mint választékos, kodifikált  nyelvi forma követendő mintául szolgál a 

beszélőközösségnek,  a  benne  megjelenő  nyelvi  elemek  egyfajta  legitimitást  kapnak.  Így 

kaptak  legitimitást  például  a  primar,  notar,  prefect,  stb.  román szavak és  élnek  ma is  az 

erdélyi magyar lakosság nyelvhasználatának egyes regionális változataiban. És a mai erdélyi 

magyar nyelvváltozatokban előforduló, főleg a hivatali szférához tartozó román kölcsönszók 

csaknem mindegyike  megtalálható  a  két  világháború  közti  időszak  magyar  napilapjainak 

szövegében eredeti román formájában.

A bevezető  történeti  fejezetekben  szó  esett  arról,  hogy az  erdélyi  többnyelvűség  nem 

1918-ban kezdődött. Az elemzett kontaktuselemek elterjedéséért nem csupán a román nyelv- 

és  kisebbségpolitikai  tényezők  voltak  felelősek,  hanem  az  akkor  már  valamilyen  szinten 

létező többnyelvűségi helyzet  is. A korabeli  helynévi források is tartalmaznak nagyon sok 

közszói  jelentéssel  bíró  román  elemet  (lásd  SZABÓ T.  ATTILA Erdélyi  Történeti 

Helynévgyűjteményének köteteit), illetve korabeli regényeinkben is találunk már főképpen a 

(hivatali  és  nem  hivatali)  foglalkozások  megnevezéséhez  tartozó  román  nyelvi  elemeket. 

Anélkül, hogy a 19–20. századi erdélyi magyar irodalmi szövegeit végigelemeznénk, elég, ha 

beletekintünk például Bánffy Miklós trilógiájába,  mely az 1900-as évek elején indul,  és a 

havasi vegyes lakosság nyelvhasználatában már gyakran hozza a kutatásunkban is megjelenő 

notar (m. „jegyző”, igaz, nem mindig tudjuk eldönteni, hogy magyar vagy román anyanyelvű 

beszélőtől hangzik-e el) szót, illetve nagyon sok román földrajzi név (főleg hegynevek) is 

szerepel  benne.  De  Tamási  Áron  Szűzmáriás  királyfi-jában  is  megtalálható  román 

helyesírással a director. 

A magyar-román együttélés nyelvi következményeinek kutatásával foglalkozó fejezetből 

szintén  kiderült,  hogy  nyelvi  kontaktusjelenségek  már  korábban  is  voltak,  és  már  a 

századfordulón kutatták is őket, kezdetben csak szótári jellegű, de később egyre több elemző 

munkában  is.  E  többnyelvűségi  helyzet  mértékének  és  elterjedtségének  leírásához  a 

sajtónyelvi  kontaktusjelenségek  vizsgálata  is  szolgáltathat  hasznos  adatokat  és 

megállapításokat.

Ha a társadalmi-politikai változások és a sajtóbeli nyelvhasználat közötti összefüggéseket 

és  az  írott  nyelvi  kódváltás  eseteit  próbáljuk  feltárni,  célszerű  különválasztani  a  politikai 

kényszer  hatására  megjelenő  román  nyelvi  elemeket  (hivatali  fogalomkör,  helynevek)  a 

kölcsönös együttműködés érdekében történő román és német  nyelvi  adatok megjelenésétől 

(reklámszövegek, cégnevek, terméknevek, helynevek stb.). Ez a „különbség” abban az időben 

a beszélt nyelvre is vonatkozhatott. A korabeli nyelvpolitikai intézkedések ismeretében nagy 

valószínűséggel  feltételezhetjük,  hogy  a  magyar  lakosság  a  hivatalokban  legjobb  tudása 
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szerint használta a román fogalmakat, a mindennapokban, a kereskedelemben pedig a román 

és német nemzetiségű lakossággal való érintkezés során a másik két nyelvet vagy annak egyes 

elemeit.  Az  évek  múlásával  és  a  román  nyelv  hivatalos  státuszának  fokozatos 

megerősödésével  azok  az  idegen  nyelvhasználati  elemek  is,  amelyek  a  hatósági  kényszer 

nyomására jelentek meg, később részévé váltak a mindennapi nyelvhasználatnak. Ehhez nagy 

mértékben  hozzájárult  az  érvényesülési  érdek,  az  „együttműködés”  célja.  Elég,  ha  a 

helynevekre gondolunk, melyeknek hivatalos  formában való használata  gyakorlati  okokból 

volt  célszerű,  hisz  így,  főleg a  fiatalabb generációk  beszélői,  jobban tudták  azonosítani  a 

helység- és közterületneveket.

A  nyelvhasználati  korlátozások  (lásd  az  ezzel  foglalkozó  fejezetet)  és  a  sajtóban 

megjelenő idegen nyelvi elemek közti összefüggések azonnal szembetűnnek, ha fellapozzuk 

az újságokat, és a román hely- és intézménynevek tömegével szembesülünk. Még világosabb 

a nyelvpolitikai kényszer hatása, ha ezeket a lapokat összehasonlítjuk ugyanezen lapoknak az 

1918 előtti számaival (pl. Brassói Lapok, Aradi Hírlap, míg a Keleti Újság csak 1918 végén 

indult), amikor ugyanezen intézmények, ugyanezen vállalkozások hirdettek és reklámoztak, 

közgyűlésekre hívtak,  tájékoztattak,  árvereztek.  Ezekben a lapokban vizsgált  román nyelvi 

elemeinknek minden magyar megfelelője megtalálható. Viszont ha a közel 22 éves időszakon 

belül  vizsgálódunk,  már  nem  annyira  egyértelműek  ezek  az  összefüggések.  Nem  lehet 

közvetlenül megtalálni az egyes nyelvhasználati rendelkezéseket és ezt követően az ezekhez 

alkalmazkodó újságírói nyelvhasználati gyakorlatot. 

Országos,  törvényben  kimondott  nyelvhasználati  korlátozás  nem  volt,  sőt,  amint  a 

bevezetőben is olvashattuk, a kisebbségi szerződések biztosították minden állampolgárnak az 

általános jogokat, nemzetiségre való tekintet nélkül. Igaz, hogy nyelvi jogokról külön nem 

volt szó, és a különböző szerződések (gyulafehérvári határozat, párizsi kisebbségi szerződés) 

elvileg  garantálták  a  kisebbségek  anyanyelvhasználathoz  való  jogát.  Azonban  ezeknek  a 

jogoknak  a  gyakorlatban  való  biztosítása  általában  nem  érvényesült.  Regionális  szinten, 

kisebb hatóságok (prefektúra, megyei tanács, városi tanács, polgármester) gyakran kiadtak a 

kisebbségi nyelvet korlátozó rendelkezéseket (főleg Aradon), amelyekről a nagypolitika soha 

nem tudott, vagy legalábbis az illetékesek nem vállaltak felelősséget érte. Azonban ezeknek a 

regionális  rendelkezéseknek  sem  volt  közvetlen  újságnyelvi  hatása,  hisz  a  román  nyelvi 

elemek nem egy-egy ilyen rendeletet követően jelentek meg az újságokban, hanem már az 

elcsatolás  után  szinte  azonnal  ott  voltak,  és  mennyiségükben  oda-vissza  váltakoztak  az 

általános sajtócenzúra gyűrűjében. 
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Ha  megkíséreljük  a  vizsgált  napilapok  román  és  német  nyelvi  elemeinek 

összehasonlítását, láthatjuk a bemutatott példák alapján, hogy német nyelvi jelenségek jóval 

korlátozottabb mennyiségben és helyzetekben jelentek meg, mint román szavak, szövegek. 

Előfordulásuk többnyire a kereskedelmi szférára korlátozódik. Ennek megfelelően a hivatalos 

szövegekben,  hirdetményekben  alig  fordulnak  elő,  és  ezen  belül  is  inkább  csak  a 

takarékpénztárak, bankok közleményeiben, amely rovat a kereskedelmi-gazdasági színtérhez 

áll közelebb. Nem találunk német nyelvi elemeket a közigazgatási hatóságok által kibocsátott 

hivatalos  rendeletekben,  közleményekben.  Az  intézménynevek  körébe  sorolható  német 

elemek  is  csak  tájékoztató  jellegű  hirdetményekre,  főleg  közgyűlési  meghívókra 

korlátozódnak. Nem fedezünk fel párhuzamosságot a magyar hivatali szövegekben tömegesen 

megjelenő román elemekkel. A román nyelvi elemek gyakran a szigorú rendeletek velejárói, 

de német szavakat, intézményneveket, hivatali tisztségeket,  német iratmegnevezéseket nem 

találunk a hivatalos közleményekben. Míg a román szavakkal, intézménynevekkel teletűzdelt 

hirdetményekben  érzékelhető  a  cenzúra  hatása,  a  németül  (is)  megjelenített, 

intézményeknevek  közé  sorolt  elemekből  inkább a  többnyelvűségre  való  törekvés,  a  több 

nyelven  való  tájékoztatás  szükségességének  felismerése  tükröződik.  Ezt  bizonyítják  a 

háromnyelvű  intézménynevek,  vállalkozásnevek  és  azok  az  esetek,  ahol  a  teljes  szöveg 

megjelenik mindhárom nyelven (ilyen a 19. melléklet). Ezt a többnyelvűségre való törekvést 

ismerjük  fel  a  kereskedelmi  rovatban  is,  a  gyakran  három nyelven  megjelenő  cégnevek, 

terméknevek, háromnyelvű leírások esetében.

Előzetes  próbagyűjtéseim  során  megfogalmaztam  néhány  hipotézist  a  társadalmi 

változások és az írott sajtóban megjelenő idegen nyelvi elemek összefüggéseit illetően, hogy a 

vizsgált  korszakban  és  helyzetben  milyen  szempontok  befolyásolhatták  az  idegen  nyelvi 

elemek előfordulásának gyakoriságát.

Feltételezéseim alapján az  idő  múlása és az új  helyzet  fokozatos kialakulása és lassan 

megszokottá,  jelenné  válása  elősegíti  a  másik  nyelv  elemeinek  szaporodását.  Egy  olyan 

történelmi változás bekövetkeztével, amikor a hivatalos nyelv helyét egy másik veszi át, az 

első  években  ez  a  nyelvhasználatban  még  nem érzékelhető  jelentős  mértékben.  Ennek  a 

feltételezésnek  két  oka  is  volt:  sok,  a  hivatalos  nyelv  szempontjából  fontos  fogalomnak, 

intézménynek a román nevét még nem tudják, nem ismerik a lakosok sem, az újságírók sem. 

Másik oka feltételezésemnek, hogy az első években, az új politikai „berendezkedés” közepette 

az  illetékes  hatóságoknak  még  nem  terjedt  ki  a  figyelmük  az  államnyelv  kötelező 

érvényesítésének  minden  színterére.  Az  évek  múltával  azonban  kidolgozzák, 

megfogalmazzák  a  kisebbségi  nyelvhasználati  „lehetőségeket”,  ezeket  nyilvánvalóvá  és  a 
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napisajtóban, a hivatalos nyelv nyilvános fórumán alkalmazásukat kötelezővé teszik, így a 

20–30-as évek fordulóján esetleg már sokkal több az idegen nyelvi  elem,  mint  a változás 

kezdetén.   A  bemutatott  idegen  nyelvi  elemek  alapján  ez  a  feltételezés  csak  részben 

igazolódott be.

Az  intézménynevek  románul  való  írásának  szabályozása  volt  a  helynevek  után  a 

legerősebb, ezt igazolják olyan hivatalos közlemények, amelyekben a teljes szöveg magyar, 

csupán  a  fejlécen  és/vagy a  hirdetmény  végén  jelenik  meg  az  intézménynév  románul.  A 

legtöbb esetben nem arról volt szó, hogy a román intézménynevet le kellett volna az újságban 

fordítani. Ezek az intézmények korábban is léteztek, volt használatban lévő, hivatalos magyar 

nevük  (elég,  ha  az  1918  előtti  újságok  hirdetményeit  megnézzük,  ahol  ugyanezeknek  az 

intézményeknek,  mint  „Városi  Tanács”,  „Községi  elöljáróság,”  „Brassó  vármegye 

alispánsága”,  „Polgármesteri  Hivatal”  stb.  hivatalos  magyar  megnevezése  volt).  Bár  a 

„Prefektura”  1920  utáni  újságoknak  azokban  a  hirdetményeiben  jelenik  meg,  amelyeket 

korábban az „ispánság” adott közre, nem tartom szerencsésnek a két fogalmat összemosni, és 

a román „prefectura” szót a magyar „ispánság” megfelelőjének tekinteni, bár az újságokban 

ezek  váltakoztak  egymással,  és  funkciójukban is  hasonlóak voltak  (megyei  vezetőség  – a 

román–magyar szótárak jelzik is, hogy a prefectura Magyarországon jelent „főispánság”-ot). 

Azt, hogy a prefektúrát és az ispánságot akkor sem tekintették ugyanazon fogalom magyar-

román  nyelvi  megfelelőjének,  mutatja  az,  hogy  kétnyelvűen,  egymás  mellett  (mint  pl.  a 

Városi Tanács – Primăria) soha nem szerepelnek az újságokban sem. Legtöbb esetben tehát 

nem a  megváltozott  politikai  helyzettel  születő  új  fogalomnak  kellett  magyar  nevet  adni, 

lefordítani sem a beszélt nyelvben, sem a sajtónyelvben. A már meglévő, korábban is élő és 

használatban  lévő  magyar  és  román  megnevezések  közti  választás  –  ha  „választás”-nak 

nevezhetjük  ezt  a  kényszer  szülte  helyzetet  –  határozta  meg  az  újságírók  és  szerkesztők 

munkáját.

Ha a hivatali fogalomkör román elemeinek elterjedését nézzük, megfigyelhető, hogy az 

Aradi Hírlapban a hivatali  szövegekben fordulnak elő legkorábban román elemek.  Itt  már 

1919-ben látjuk a hirdetmények közreadójaként a Primăria, Consiliul stb. intézményneveket, 

a  primar,  notar hivatali  személyt  jelölő titulusokat,  és  a  közlemények  címeit  is  románul: 

Ordonanţa, Publicaţiune. 1922-ben az Aradi Hírlapban már nagyon sok hirdetmény szövege 

csak románul jelent meg, egyetlen magyar szó nélkül (11. melléklet). A Keleti Újságban is 

korán megjelentek a  Primăria, Poliţia intézménynevek és a  primar meg a  notar  is, bár itt 

kezdetben a román mellett gyakran megtaláljuk a magyar megnevezést is (Kolozsvár Városi  

Tanácsa). A Brassói Lapokban az első években nagyon ritka volt a román intézménynév a 
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hivatalos  közleményekben,  1925-ben  viszont  már  itt  is  gyakori  a  Primăria  Municipiului  

Braşov intézménynév,  de  a  közlemények  szövege  még  sokáig  magyar.  1929-ben  már 

mindhárom újságban nagyon sok a román hirdetményszöveg. 

A fentiekben tehát egy folyamatnak lehetünk tanúi, amely először a hivatalos szövegek 

egyes elemeiben kezdődött, aztán az egész szövegre kiterjedt. Kezdetben csak a helységnevet 

és az intézménynevet írták románul, hisz a változás után legelsőre a helységek hivatalos nevét 

változtatták meg. Ez leginkább a kolozsvári lapokban érzékelhető, a Keleti Újságban láthattuk 

legkorábban a „Cluj város tanácsa”-féle jelenségeket. Ez arra enged következtetni,  hogy a 

helynév  román  nyelvű  megnevezését  tették  legkorábban  kötelezővé.  A  helységnevek 

viszonylag korai államnyelvi formájának megjelenését az is elősegítette és gyakoribbá tette, 

hogy a  hivatalos  közleményekben sok esetben hozzátartozott  az adott  intézmény nevéhez, 

azzal  együtt  jelent  meg  (Primăria  Municipiului  Braşov,  Primăria  Municipiului  Arad,  

Primăria Municipiului Cluj). Brassó esetében sehol nem találkoztunk olyan jelenséggel, ahol 

az  intézménynév magyarul  lett  volna és a hozzá tartozó helynév magyarul  (mint  pl.  Cluj  

Város  Tanácsa).  Ez  is  azt  támasztja  alá,  hogy  a  brassói  újságírás  igyekezett  megőrizni 

intézményneveit és helyneveit is magyarul, amíg csak lehetett, és mikor már szükségessé vált, 

akkor a teljes intézménynevet románul írta, a benne foglalt helynévvel együtt.

A  30-as  évekre  azonban  ez  a  jelenség  (román  hivatali  fogalmak,  intézménynevek 

terjedése)  kissé  megtorpant,  és  a  további  időszakban  is  (1940-ig)  körülbelül  ugyanolyan 

arányban jelentek meg a román elemek, mint a 20-as évek végén. Számbelileg viszont sokkal 

kevesebb volt a román és a magyar intézménynév is mindhárom újságban, mert változtak az 

újságok, lerövidültek, sokkal kevesebb közleményt  és hirdetést meg reklámot tartalmaztak, 

inkább a cikkek, tudósítások kaptak nagyobb teret. Ezek már természetszerűen jóval kevesebb 

helynévi  és  intézménynévi  adatot  tartalmaztak.  1928  és  1932  között  volt  egy  viszonylag 

szabadabb időszak a sajtóban is, amikor a lapok nem voltak annyira cenzúrázva, ez meg is 

magyarázza azt, hogy nem erősödött az újságokban az „államnyelvűsödés.”

Mindenképpen megállapíthatjuk a bő két évtizedes  időszakot illetően,  hogy az időszak 

végére  a  hivatali  szférában  egyre  jobban  elterjedt  és  dominánssá  vált  a  román  nyelv 

használata.  Különbség  abban  volt  az  egyes  régiók  között,  hogy mikor  kezdődött  el  ez  a 

folyamat:  a Keleti  Újságban és az Aradi Hírlapban viszonylag korán, a Brassói Lapokban 

később.  Egy  1931-es  alkotmánytankönyv  részletesen  kifejti  a  közigazgatásban  dolgozó 

minden hivatalnok tevékenységét, és a tisztség mögött a román megnevezés is megjelenik, pl.: 

„A jegyző (notar) tanult ember, kinek igen sok dolga van a községben, amiért neki rendes 

fizetést kell adni…” (PAÁL 1931: 10.). 
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A  helynevek  vonatkozásában  a  hivatali  fogalomköréhez  hasonló  megállapításokat 

tehetünk.  A  helynevek  (főleg  a  közterületnevek)  hivatalossá  tétele  volt  az  első  lépés  a 

„visszarománosításra,” és ez érzékelhető is mindhárom újság egész korai számaiban, amint 

ezt a helynevekről szóló fejezetben már vázoltuk is. Itt is érzékelhető a folyamat ugyanúgy, 

mint az intézményneveknél, hogy már 1919-ben nagyon gyakori a Cluj és a román utcanév, 

bár ekkor még a kolozsvári és aradi utcaneveknél általában a román utcanév mellett szerepelt 

a magyar is. A helynevek tekintetében is a Brassói Lapok tartotta meg legtovább a magyar 

helység-  és  közterületneveket,  hiszen  itt  még  1925-ben  is  több  a  magyar  utcanév  (főleg 

Brassó utcanevei), míg a másik kettőben inkább kétnyelvűek, sőt, egyre inkább dominánsan 

román nyelvűek. A 20-as évek vége felé egyre inkább a román helynevek kerülnek előtérbe, 

aztán érezhető némi visszalépés. Az 1929-es, 1932-es és 1935-ös lapokban nagyon sokszor 

jelölik az utcanevet románul, de magyar közszói résszel, amint ezt a közterületnevekről szóló 

fejezetben  is  láthattuk.  Ez  a  folyamat  egyébként  a  helységnevek  tekintetében  az  egyházi 

anyakönyvek  bejegyzéseiben  is  követhető.  Bár  ott  nagyon  sokáig  megtartották  a  magyar 

helyneveket, igazából csak a 30-as években kezdtek románul megjelenni a helységnevek.  A 

kisszámú,  felekezeti  iskolák számára íródott  földrajz tankönyvekben (SZILÁGYI 1922, 1927) 

viszont már románul vagy kétnyelvűen jelölik a Nagyvárad, Kolozsvár, Marosvásárhely stb. 

helyneveket.

 A  román  hatalom  kiterjedése  és  az  egyre  erősödő  államnyelvűsítés  természetesen  a 

reklámszövegekben  is  éreztette  hatását.  Bár  itt  nem  érzékelhető  olyan  mértékben  a 

mennyiségi növekedés, mint a hivatali szövegek román elemeinél, az idő-tényezőt leginkább a 

fennebb említett, „független” termékek reklámainak megszövegezésében fedezhetjük fel. Pl. a 

Nivea-reklám magyar szöveggel az 1928 és 1932 közti időszakban jelenik meg többször is, a 

többi időszakokban inkább románul (7. melléklet).

Ha  a  társaságok,  vállalatok  román  és  német  megnevezéseit  és  szövegeit  nézzük, 

elmondható,  hogy az  idő  múlása  és  az  idegen  elemek  elterjedésének  párhuzamossága  itt 

érvényesült a legkevésbé. Ennek oka, hogy a gazdasági élet szereplői korán felismerték az 

összes nemzetiségek együttműködésének szükségességét, és igyekeztek hirdetéseiket két vagy 

három nyelven is közzétenni. Az idegen (román, német) nyelvű cégnevek megjelenése nem 

volt újdonság, hisz ezeknek a vállalatoknak egy része korábban is létezett, csupán nyelvének 

státusza lett más. A román 1918 előtt kisebbségi volt, most többségi lett, a magyar esetében ez 

fordítva történt, de a német mindig is kisebbségi volt. A szászok a lehetőségekhez mérten 

továbbra is reklámozták szolgáltatásaikat, termékeiket.
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A cégtáblák  román bejegyzéséről  szóló törvény hatásai  viszont  a  kereskedelem nyelvi 

életében is megjelentek, hisz a korábban magyar nevű vállalkozásoknak is hivatalosan román 

nevük lett, bár ezt az újságokban való megjelenéskor nem mindig tartották be következetesen 

(lásd a vállalkozásnevekről szóló fejezetet!). A gazdasági-kereskedelmi szférában egyszerre 

érzékelhető  a  legnagyobb  nyelvi  változatosság,  és  mindemellett  az  együttműködésre  való 

törekvés. Láthattuk, hogy egyes cégek gyakran megjelennek a magyar újságban is két vagy 

három nyelven, vagy csak nevüket, vagy csak terméküket jelölik a másik nyelv(ek)en is, de 

nagyon  gyakran  szolgáltatnak  más  nyelven  is  valamilyen  információt,  hogy  minden 

nemzetiségű  olvasót  megszólítsanak.  Ez  érzékelhető  az  apróhirdetésekben  is,  1920-ban is 

találunk teljesen román, de főleg német nyelvű apróhirdetést is, és ez így is marad az időszak 

egészében.  Azt,  hogy  az  időszak  kezdetén  még  a  cenzúra  is  engedékenyebb  volt,  és  az 

újságírók is jobban hajlottak a magyarnyelvűségre,  bizonyítja,  hogy gyakran még a román 

királyság területén előforduló helyneveket is „magyaros” formájukban, magyar helyesírással 

emlegettek (pl. Kisenev, Galac). Kezdetben a tudósítások szövegeiben Iuliu Maniut is nagyon 

gyakran „Maniu Gyula” néven említették, illetve más román közéleti személyiségek neve is 

előfordult magyarul.

A  német  elemek  megjelenésében  nem figyelhető  meg  a  román  elemek  elterjedésében 

meghatározó idő-tényező. Mennyiségben ugyanannyi német szó, cégnév, apróhirdetés van az 

időszak kezdetén is, mint a végén. Ez természetes, hisz a német szavak és szövegek nem a 

hatalomváltás  következtében jelentek meg,  hanem már  korábban is  jelen voltak a magyar 

újságokban. 

A  település  nemzetiségi  megoszlása és  az  újságokban  való  megnevezése  közti 

összefüggések: eredeti feltételezésem az volt, hogy román nyelvi formák olyan közigazgatási 

egységek (megyék, városok stb.) esetében jelennek meg, ahol román többségű lakosság él az 

adott korszakban. Ez a feltételezés egyáltalán nem igazolódott be, ugyanis a lapszámok nagy 

részében – amelyek magyar közösséghez szólnak – többnyire olyan településekről történik 

említés,  amelyek magyar  többségűek, ezeket is vegyesen,  de nagyon sok esetben románul 

említik.  Jelentek meg román helységnévvel  olyan  települések is,  amelyek teljesen magyar 

lakosságúak voltak. 

A hivatali  fogalmak  tekintetében egyáltalán  nem érvényesült  a  nemzetiségi  számarány 

szerinti  nyelvi  gyakorlat.  Épp  a  brassói  közigazgatási  hivataloktól,  a  brassói  lakossághoz 

szóló hivatalos közleményekben maradt meg a magyarnyelvűség a magyar újságban, ahol a 

számarány tekintetében a legkevesebb volt a magyarság aránya a másik két városhoz képest. 

A  nemzetiségi  összetétel  és  az  újság  románnyelvűsége  közti  összefüggést  az  újság 
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megjelenési helyszíne vonatkozásában is vizsgálhatjuk, de itt sem érvényesült ez az elv, hisz 

mindhárom  városban  még  1930-ban  is  többségben  volt  az  anyanyelv  szerinti  magyar 

lakosság, ehhez képest ekkor már többnyire románul jelentek meg a hivatalos közlemények.

A  megjelenő  helynevek  tekintetében  is  érdemes  összevetni  az  újságok  adatait  a 

megnevezett  települések  nemzetiségi  megoszlásával,  és  azt  látjuk,  hogy  itt  sem  volt 

összefüggés. A leggyakrabban megjelenő helységnevek a nagyvárosok nevei voltak (lásd 1–5. 

ábrák), ezekről/ezekből szólt a legtöbb tudósítás, közlemény, és ezekben is egyre uralkodóbbá 

vált a román nyelv.

Ha  a  kiemelt,  gyakran  megjelenő  városneveket  nézzük  is,  1930-ban  még  mindegyik 

nagyvárosban magasabb volt a magyar lakosság anyanyelv szerinti megoszlása, mint a román. 

Mégis ezeknek a városoknak, Brassó kivételével, már 1930 előtt is sokszor megjelent románul 

a  neve  a  lapokban.  Kolozsvár  esetében már  1925-ben több a  román  megnevezés,  mint  a 

magyar,  és ugyanez a helyzet Marosvásárhely és Nagyvárad esetében is. Székelyudvarhely 

neve kezdetben magyarul, aztán vegyesen, végül csak románul jelenik meg. 

Temesvár neve szinte mindvégig kitűnik a magyar többségű városok közül, már 1920-ban 

megjelenik  mindhárom újságban a  Timişoara,  mely 1922-től  dominánssá is  válik,  nagyon 

kevés esetben szerepel a Timişoara – Temesvár változat, 1932-től csak románul fordul elő a 

reklámokban és apróhirdetésekben.

Brassó is kilóg a sorból, de itt éppen fordítva történik az, ami Temesvár esetében. Brassó 

neve még 1935-ben is dominál a Braşov vagy a Braşov-Brassó alakhoz képest, 1938-ban már 

több a román alak, sőt, 1940-ben is, amikor nagyon kevés a helynév, és ami van is, inkább 

románul fordul elő, de még mindig találunk Brassó-t akkor is, amikor a többi városokat már 

csak románul nevezik meg.

Bukarest esetében szinte mindvégig a Bucureşti van többségben, bár a korszak kezdetén a 

Brassói  Lapokban még  majdnem ugyanannyi  a  Bukarest  is.  De Bukarest  megnevezésénél 

érthetőbb a románnyelvűség.

Nagyon sok kisebb település adatai is szerepelnek az országos lapokban is, csak ezek jóval 

ritkábban,  talán ezzel indokolható,  hogy nemzetiségi  összetételtől  függetlenül,  a könnyebb 

azonosítás miatt, ezeket inkább román alakjukban jelölték. Előfordult a Brassói Lapokban, a 

20-as évek elején, hogy amikor saját hirdetményeit és helységneveit még magyarul jelentette 

meg, másik település (pl. Csíkszereda) által kiadott hirdetményben vagy a helységnév, vagy a 

teljes  intézménynév  románul  „ékeskedett”  a  fejlécen  (2.  melléklet).  Egyik  lehetséges 

magyarázat, hogy más település hirdetményét eleve csak úgy jelentethette meg, ahogy az az 

154



adott  település  hivatalában kifüggesztésre  került,  de a szöveget,  az információt  tartalmazó 

részt lefordította magyarra. 

Tehát  az  újságok  megjelenési  helyszínének  nemzetiségi  összetétele  és  aközött,  hogy 

milyen  gyakran  fordulnak  elő  román  nyelvi  elemek bennük,  nincs  összefüggés.  Ezt  az  is 

bizonyítja,  hogy például  Nagyszeben neve és  utcanevei  is  kezdetben  a  Brassói  Lapokban 

sokszor megjelentek magyarul, habár itt 1920-ban is kisebbségben volt a magyarság, viszont a 

korábbi magyar lapokban alkalmazott gyakorlatot követték. Amint fennebb is utaltam rá, a 

korszak kezdetén román, Erdélyhez soha nem is tartozó városok neve is megjelent magyarul, 

főleg  a  Brassói  Lapokban,  a  jelenség  magyarázható  azzal,  hogy épp a  magyar  többségű, 

„veszélyesebb” területeken sürgették a hivatalos román helységnév mielőbbi elterjedését.

A  német  nyelvi  elemek  tekintetében  viszont  a  település  nemzetiségi  megoszlása  és  a 

német elemek előfordulása között  érzékelhető némi összefüggés. Ez nem azt jelenti,  hogy 

minden szász többségű településre vonatkozó hirdetés németül jelent volna meg, hisz számuk 

(pl.  a  német  többségű települések  helynévanyaga  a  magyar  újságokban)  elenyésző  volt  a 

román helynevek számához képest. Ez a kisebb szám főleg a helység- és közterületnevekben 

mutatkozik meg.  Leginkább Nagyszeben,  Temesvár,  Brassó, Segesvár utcanevei  fordulnak 

elő németül is. Sőt, Nagyszeben vonatkozásában olyan reklámokat is találunk, ahol kizárólag 

német nyelven jelenik meg az utcanév, Brassó és Temesvár esetében is előfordulnak a –gasse-

féle  kapcsolatok.  Még egyszer  hangsúlyoznám,  hogy számuk alacsony,  de magyar  nyelvű 

újságban mégis szembetűnőek.

Műfaj, rovat és a nyelvi választás közti összefüggések: feltételezéseim alapján az idegen 

nyelvi  elemek  fajtája  és  gyakorisága  függ attól  a  rovattól,  amelyben  megjelenik,  eszerint 

ritkábban fordul elő tudósításban, összefüggő szövegben, cikkben, kulturális rovatban. Ez a 

hipotézis  nagyrészt  beigazolódott,  legtöbb  esetben  ugyanis  a  reklámok,  apróhirdetések  és 

hirdetmények adják az idegen nyelvi elemet. Természetesen voltak itt is eltérések, kivételek, 

ez főleg abban az időszakban érzékelhető, amikor a tudósítások szövegében is románul kellett 

írni  a helységnevet  is.  Ez a kérdés szükségszerűen összekapcsolandó elsősorban a hivatali 

szövegek kérdésével.  A hivatali  fogalomkörbe tartozó fejezetben láthattuk,  hogy a hivatali 

titulusok  és  intézménynevek,  felhíváscímek,  közleménycímek,  hivatali  okmányok  román 

nyelven  való  megjelenésének  gyakorlati  okai  is  voltak.  Ezeknek  a  fogalmaknak  az 

államnyelven való megismerése fontos és szükségszerű volt minden állampolgár számára a 

hivatali ügyintézés államnyelvűsítése miatt.

 Nyelvi kontextus és nyelvi forma: az idegen nyelvi elem előfordulási gyakorisága függ a 

szövegbe ágyazottság mértékétől. Ez a feltételezés elsősorban a német nyelvi elemek esetében 
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igazolódott  be,  a  román  esetében  kevésbé.  Előzetes  feltételezéseim  szerint  sokkal  több  a 

román nyelvi elem a reklámokban, a kevésbé szöveges részekben az –i képzős vagy helyragos 

alakoknál  nem  fordul  elő  román  nyelvi  elem,  vagy  legalábbis  ilyen  helyzetben  a 

helységneveknél inkább a magyar megnevezést részesítik előnyben. Ez a feltételezés is csak 

részben igazolódott  be, mert  sok esetben magyar  nevű helységeknél  is  az  –i képzős vagy 

helyragos formát is románul írták, pl.: Clujon, bucurestii, Timisoara-n, tigumuresi tudósítónk,  

timisoara-i  események (lásd  a  helynevekről  szóló  fejezet  példáit),  és  az  idegen  nevek 

toldalékolásának helyesírását sem mindig tartották be. 

A nyelvi kontextus és nyelvi forma szempontja szorosan összefügg a műfaji kötöttséggel, 

hisz a hivatalos közlemények általában önmagukban, a hirdetési oldal valamelyik sarkában 

helyezkedtek el, nem kellett beágyazódniuk másik rovatba, cikkbe.  A román megnevezések 

(hivatalok,  intézmények,  tisztségek)  is  általában  a  szövegtől  elválva,  fejlécen,  címben, 

alcímben vagy a közlemény végén jelentek meg, ahol nem kellett szövegbe illeszkedniük. A 

román  nyelvű  irat-,  okmányneveket  is  sokszor  kiemelték  a  szövegben,  dőlt  betűkkel, 

idézőjellel vagy kötőjellel.  A reklámszférában ugyanez figyelhető meg. Mivel kevés volt a 

szöveges  rész,  inkább címszavak,  mondatszók  domináltak,  itt  is  nagyobb  helyet  kaptak  a 

román  és  német  elemek.  A  román  elemek  általában  a  szövegtől  elválva,  főnévi  alakban 

jelentek  meg,  ritkábban  származékszavaikban  vagy  ragozott  formában,  bár  ezekre  is 

láthattunk példákat, illetve arra is, hogy a ragozott formájú román helynév vagy intézménynév 

román  szövegben vagy szövegrészletben  jelenik  meg.  De ha csak a  reklámfelületen  belül 

vizsgálódunk  is,  megfigyelhető,  hogy az  állandó(bb)  szövegű és  formátumú  reklámokban 

sokkal több a román elem, mint az apróhirdetések szövegében, melyek ritkábban ismétlődtek, 

és sok esetben magánszemélytől származtak.

A nyelvi kontextus és az idegen nyelvi elemek gyakorisága közti összefüggés kérdéséhez 

tartozik az is, amit a vizualitásról szóló fejezetben említettünk. A fejlécen, szövegtől elválva 

vagy valamilyen más formában kiemelt román elemek jelölésénél a vizualitás mint átvételt, a 

célnyelvbe való beépülést segítő tényező fokozottan érvényesült. Ha az olvasó gyakran látja 

adott  fogalom  román  megnevezését  szövegen  kívül,  esetleg  nagyobb  betűkkel,  de 

mindenképpen  kiemelt  helyen,  az  nagyobb  eséllyel  válhat  részévé  nyelvhasználatának.  A 

hivatalos közleményekben megjelenő román intézménynevet és tisztséget illetve más fontos 

hivatali fogalom államnyelvi formáját így hamarabb „megtanulhatták,” hogy majd a hivatali 

ügyintézés,  a  hatóságokhoz  beadandó  kérvények  megfogalmazásánál  helyesen  használják 

azokat. 
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A műfaj és nyelvi forma valamint a német elemek előfordulása között megfigyelhetünk 

összefüggést,  de  ez  elsősorban  abból  adódik,  hogy  a  német  elemek  a  reklámnyelvhez 

kapcsolódnak.  Ezekben  az  esetekben  eleve  adott  a  szómondatok,  tagolt  szövegrészek 

többsége, nem nagyon kell tehát ragozott formában illeszkedniük magyar szövegbe. Általában 

önmagukban vagy saját  német  nyelvű szövegkörnyezetükben jelennek meg,  így nincsenek 

olyan  feltűnő  idegenségek,  mint  a  román  elemek  esetében  (pl.  az  –i képzős  román 

helységnevek: cluji, timişoarai).

Mi jelenik meg gyakrabban román és német nyelvi formájában a magyar újságokban? Míg 

a  román  elemek  majdnem  minden  rovatot  érintettek,  a  német  megnevezések  inkább  a 

gazdasági,  kereskedelmi rovatra korlátozódtak.  Ha a hivatali  románnyelvűséget  nézzük, az 

intézmény  jellege,  hivatalossága  és  a  megnevezésére  szolgáló  nyelvi  formák  közti 

összefüggés  minden  lapban  megfigyelhető.  Több  esetben  találjuk  a  katonai  intézmények, 

katonai  hadtestparancsnokság,  rendőrség,  bíróság,  törvényszék  egyes  megnevezéseit,  sőt, 

olykor  egész  felhívásszövegét  románul,  ezeket  követik  a  közigazgatási  egységek  (városi, 

megyei tanács stb.) kiadványainak román elemei. Ezeket a legkorábban az Aradi Hírlapban és 

a Keleti Újságban találjuk meg, később a Brassói Lapokban is. Az 1930-as évek körül ebben a 

két  újságban  már  csak  az  egyházi  hirdetmények  intézménynevei  és  szövegei  szerepelnek 

magyarul.  Ez  egyébként  az  egyházi  anyakönyvekben  is  megfigyelhető,  ott  őrizték  meg 

legtovább  a  magyarnyelvűséget.  Az  anyakönyvekben  (főleg  a  protestánsokban)  még  a 

helységneveket és utcaneveket is (ami az újságokban már kezdetektől fogva gyakran románul 

vagy kétnyelvűen szerepelt)  a 20-as években végig többnyire  magyarul  írták,  és magyarul 

pecsételtek az anyakönyvekbe. Az egyházi pecsétnyomók román feliratozása is a 30-as évek 

második felétől kezd megjelenni. 

Előfordult  a  jegyzői  hivatalok  románul  vagy  két/három  nyelven  való  jelölése  is,  ezt 

követték a különböző szolgáltatók (pl. villamosművek, vasúti társaságok stb.), egyesületek, 

takarékpénztárak, ezeknél lehetett egységesebb két-háromnyelvű megnevezést találni, főleg a 

Keleti  Újságban és  a  Brassói  Lapokban,  mert  az  Aradi  Hírlapban  ebben  a  tekintetben  is 

inkább a románnyelvűség uralkodott. 

Előzetes feltételezéseim közt szerepelt az is, hogy amikor a helynevek román írásmódja 

kötelező volt, akkor azt minden intézménynévben románul írták, így leginkább a tulajdonnévi 

rész  nyelve  kötődött  szabályozáshoz.  Ez  a  feltételezés  is  részben  beigazolódott,  elég,  ha 

megfigyeljük,  hogy  például  Kolozsváron  az  intézményneveken  belül  is  legelsőre  a 

tulajdonnév (Cluj) jelent meg románul. Az Aradi Hírlapban és más aradi újságokban ez nem 

követhető  nyomon,  mert  Arad  helyesírása  románul  és  magyarul  is  egyforma.   A Brassói 
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Lapokban viszont nem vált el annyira a közszói és tulajdonnévi rész különböző nyelven írása. 

Láthattuk, hogy az első években teljesen magyarul jelentek meg a brassói intézménynevek, 

aztán  a  20-as  évek  vége  felé  teljesen  románul.  Természetesen,  főleg  a  pénzintézetek, 

gazdasági  intézmények  esetében a  nyelvi  választás  a  közreadótól  is  függött,  hogy milyen 

érdekeltségei  vannak,  azaz  hogy  milyen  nemzetiségű  olvasókhoz  akarja  eljuttatni  az 

információt.

A reklámozásban a hivatali nyelvhez képest viszonylagos „szabadság” volt, talán ezért is 

annyira  kaotikus,  szinte  semmilyen  tendencia  nem  mutatható  ki  a  román  elemek 

megjelenésében. Ezen a területen a legritkábbak a román egynyelvű cégnevek, sokkal inkább 

a  két-  vagy  többnyelvűség  felé  mutatnak.  A  román  nevek  itt  egyes  pénzintézetekre  és 

nagyobb (főleg bukaresti) gyárakra korlátozódnak. A különböző részvénytársaságok esetében 

gyakori  a kétnyelvű megnevezés,  melynek tagjai  egymás pontos román és magyar  nyelvű 

megfelelői. A kezdeti időszakban ezek a román cégnevek is természetesen magyarul jelentek 

meg, bár itt már kezdettől fogva érezhető a többnyelvűségre való törekvés. A reklámszövegek 

román- és kétnyelvűségének is  fontos elemei  kezdettől  fogva a helynevek.  A román vagy 

kétnyelvű  vállalkozásnév  mellett  sokszor  előfordulnak  értelmező  szavak,  szövegrészletek 

románul és magyarul is, ebben a tekintetben is erős a nyitottság, a tájékoztatás igénye minél 

több olvasó felé.

Mindent  összegezve,  elmondható,  hogy  az  újságokban  megjelenő  többnyelvűség 

elsősorban  nyelvpolitikai  intézkedések  és  szabályozások  hatására  történt.  A  főleg  román 

nyelven megjelenő intézmény- és helynevek elsősorban a hivatalos szférában jelentek meg és 

ezekben vált legkorábban dominánssá az államnyelv, és egy idő után nagyjából egységesült 

is. Az „egységesülést” arra az időszakra helyezném, amikor már a Brassói Lapok is többnyire 

románul  tette  közzé  hirdetményeit  és  helységneveit  (1932 után).  Szabályozással,  politikai 

intézkedéssel  kellett  az  újságíróknak,  lapszerkesztőknek  szembenézniük  és  ehhez 

alkalmazkodniuk, ha meg akarták tartani a lapot. Ugyanez volt a helyzete a gazdasági élet 

szereplőinek,  ha  hirdetni  akarták  szolgáltatásaikat  és  termékeiket.  A  többnyelvűségnek  a 

dolgozatban  bemutatott  formájának  megvalósítására  és  a  biztonságos  tájékoztatásra  való 

törekvésnek  minden  lehetséges  eszközét  megtaláljuk.  A  szerkesztők  a  legfontosabb 

információkat  államnyelven  (is)  megjelentették,  a  tartalmas  részeket  lefordították, 

megmagyarázták.  Láthattuk  a  példákban  bemutatott  román  nyelven  megjelenő 

intézménynevek  hosszú  sorát,  és  ezeknek  a  magyar  olvasóközönség  számára  történő 

megértetését,  megmagyarázását  minden  formában.  Ezek  a  hirdetmények  többnyire  román 

nyelvű rendeletekből való fordítások voltak (helyenként ezt jelezték is, lásd a 25. mellékletet). 
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Megfigyelhető,  hogy  a  magyar  szövegű  hirdetményekben  az  intézménynevek  mellett 

elsősorban az adatszerű elemek, mint hely, utca, dátum, tehát az adatolható elemek maradtak 

románul, a szöveges részeket többnyire lefordították. De elsősorban olyan elemeket hagytak 

államnyelven (magyar nyelvű fordítás, magyarázat kíséretében vagy a szövegben valahogyan 

benne foglalt formájában vagy anélkül), amelyeknek vizuális úton való rögzülése az olvasók 

számára fontos volt a kétnyelvű kommunikáció „sikeressége” szempontjából. 

Az, hogy az erdélyi  magyarság kétnyelvűsödése elkerülhetetlen,  már a két világháború 

közti időszak magyar újságainak nyelvi sokszínűsége alapján egyértelmű volt. Csaknem egy 

évszázad  távlatából  ugyanazok  a  problémák,  mint  akkor.  A  kényszerkétnyelvűség  és  a 

kisebbségi  nyelvi  jogok  „biztosítása”,  amelyek  csak  lehetőséget  adnak,  de  semmilyen 

hatóságot  nem köteleznek  semmire,  nem vezetnek  sehová  a  kisebbségek  nyelvi  jogainak 

érvényesítését illetően. Bár elvileg a magyar többségű területeken még a hivatali ügyintézés 

során  „is”  lehetséges  az  anyanyelvhasználat,  addig,  amíg  ezt  nem  biztosítják  az  írott 

nyelvhasználatban  is,  szókincsünkből  hiányozni  fognak  az  alapvető  fogalmak  magyar 

megnevezései  (pl.  okmányok  neve),  a  különböző szaknyelvek  stb.  A helynevek  mellett  a 

hivatali  fogalomkör  román  megnevezéseinek  megjelenése,  bemutatása  kapott  nagy 

terjedelmet a dolgozatban. Ez nem véletlen, hisz ez az a nyelvhasználati helyzet, amit már 

száz évvel ezelőtt is „kezelhető, formálható” felületnek tartottak, és meg is lett az eredménye: 

a magyarság nyelvéből hiányzó hivatali szókincs. Hisz leírva, kodifikálva, hivatalosan mindig 

csak a román megnevezést  látjuk. Ezért  tartom a nyelvi  státusztervezésben a legfontosabb 

feladatnak  a  magyar  nyelv hivatalos  használatának írásban való kieszközlését  a magyarok 

által kisebbségben lakott területeken. 
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