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A szlavisztika eredményeinek köszönhetően ma bővebb
áttekintést kaphatunk Vuk alkotói örökségéről, nyomon kö-
vethetjük, hogyan váltották valóra a vele azonos gondolko-
dásúak az élő népnyelv alapján az össznemzeti szerbhorvát
irodalmi nyelvre vonatkozó "vuki" koncepció egyes tételeit.
Vuk Karadzié nyelvújításáról szólva utalnunk kell lexikoló-
giai és lexikográfiai gyakorlatában bizonyos archaikus vo-
násokra is, amelyeket a XIX. század utolsó évtizedeiben és
a xx. század elején önkéntelenül is átvettek Vuk szerb és
horvát követői. A különböző kronológiai és nyelvi források-
ból származó tudományos és szakszókincs kiválasztásában
megmutatkozó archaikus irányzat, ami oly jellemző magára
Vukra és sok más tanítványára, ilyen vagy olyan formában
nyomot hagyott a szak- és tudományos terminológia norma li-
zálásának ütemén és módján, ide értve a különböző tudomány-
ágakat és a délszláv tudomány és felvilágosodás igényeit
kielégítő területeket. Ez az archaikus irányzat hatott az
új sto nyelvjárás alapján létrejött közös szerbhorvát iro-
dalmi szókincs fejlődésére és az egyes lexikai--szemantikai
rétegek differenciálódása következtében kialakult változa-
tokra.

Az alábbiakban érintett kérdések, a szerző véleménye
szerint, segítenek abban, hogy kiszélesítsük a szerb (tá-
gabb értelemben délszláv) felvilágosodás nagy alakjának
munkamódszeréről alkotott elképzelésünket.

~ A szerbek és horvátok múlt századi lexikográfiai feldol-
gozásainak összehasonlító elemzése Vuk Karadzié "Szerb szó-
tárá"-nak 1818-as első kiadásától a XIX. és xx. század
fordulójáig, a kutatók számára hihetetlenül tarka és diffe-
renciált képet ad.

A szlavisztikában hosszú évek ig az az elképzelés ural-
kodott, hogyadélszláv irodalmi nyelvek szókincsének fej-
lödése a nemzeti újjászületés időszakában folyamatos volt.



Zuravlev ezzel kapcsolatban a következőket jegyzi meg "Azt
követően, hogy a horvát és a szerb kultúra képviselői a
helyesírás szabályozását jelentő tírásos szerződést 1, írtak

alá, az új szerb-horvát irodalmi nyelv tudományos és társa-
dalmi--politikai terminológiájának megteremtése terén in-
tenzív munka kezdődött" (luravlev 1982, 234). A valóságban

kicsit más volt a helyzet. Annak ellenére, hogy 1850-ben
Bécsben "Irodalmi egyezményt" írtak alá, a Karadzié és Gaj

által az új ~to nyelvjárás alapján megreformált irodalmi
nyelv szókészletének kidolgozottsági és egységesítési szín-
vonala annak egész elterjedési területén még több évtizeden

át nagyon egyenlőtlen maradt.
A szerbekkel kapcsolatban nem mondhatjuk, hogy a múlt

század során sokféle lexikográfiai kiadvánnyal rendelkez-

tek. Vuk Karad~ié szótárának két kiadásán kívül megemlít-
hetjük D. Isailovié műkedvelő szintű "Német--szerb szótár"-

át, amely 1847-ben Belgrádban jelent meg, Popovié kétnyelvű
szótárai (A szerb és német nyelv szótára. Német--szerb kö-

tet, Pancevo, 1879; Szerb--német kötet, Pancevo, 1881), va-
lamint a még napjainkban is tudományos jelentőségű "A szerb

irodalmi nyelv archaizmusainak szótára", amelyet 3 kötetben
1862--1865-ben Danicié adott ki (Musulin 1959, 56--60).

A horvátoknál ugyanebben az időszakban különböző kul-
túrtörténeti, politikai és gazdasági tényezők következtében

a lexikográfia jelentősebb sikereket ért el. A kétnyelvű
"illír" szótársorozat mellett megj elentek 1. Filipovié, 1.

Dezman, J. Depolo, B. Sulek és más szerzők terminológiai
szótárai (uo. 58). Egy részüket az iskolai és szakoktatás
számára készítették. A megfigyelések azt mutatják, hogya

horvát speciális terminológiai kiadványokban már abban az
időben számos olyan tudományos és szakszót használtak, ame-
lyeknek jelentős része még ma is a horvát--szerb / szerb--

horvát irodalmi nyelvhez tartozik.
Ami a szerbek, horvátok és szlovének múlt századi kö-

zös kiadványait illeti, a terminológia használatában az

egységesítésre és szabályozásra irányuló egyetlen, és sok
vonatkozásban nem egészen sikeres próbálkozás, a"bécsi fel-
sőbbség kezdeményezésére kiadott útmutató szótár, a Juri-
disch--politische Terminologie für die Südslawen Öster-
reichs (Wien 1853) volt.

2. "Szerb szótárán" dolgozva Karadzié szigorúan tartotta

magát ahhoz az elvhez, hogy abban csak azokat a szavakat
rögzítette, amelyeket a nép körében hallott. Elsődlegesen a



dialektusra támaszkodott, amit kissé "felhígítottak" a nép-
nyelvben széles körben használatos, az általános civilizá-
ciós szféra egyes szavai, mint pl. arenda, arendator, no-
vine, ured, uprava, stampa stb. Köztudott azonban, hogy
egyetlen, irodalmi nyelv alapjául szolgáló és irodalmi
szintre emelt dialektus sem korlátozódhat csupán saját le-
xikai és szemantikai segédeszközeire az össznemzeti irodal-
mi nyelv széles körű funkcióinak ellátása során. Az írott
beszéd is olyan új speciális kifejezőeszközöket igényel,
amelyekkel a balkáni szlávok beszélt nyelve a vizsgált idő-
szakban nem rendelkezett. Ebben az esetben nemcsak a régi
írásbeli tradíciókra visszavezethető ábécéről van szó, ha-
nem számos, a társadalmi élet minden területének civilizá-
Cl0S fogalmait visszatükröző új szóról, amelyek nyelvtani
és szintaktikai vonatkozásban összefüggenek, és a társada-
lom kommunikatív igényeit hivatottak kielégíteni.

Minderről Vuk Karadziéot már az Újszövetség szerb
nyelvre való fordítási munkálatainak kellett meggyőzniök.
Eközben Vuk, főként nyelvi koncepciója következtében, nem
törekedett a civilizációs szókincs gazdagítására. Vuk Kara-
dzié a XIX. sz. SO--60-as éveiben a szótárához szükséges
szókincs kiválogatásának kérdésében változatlanul kitartott
eredeti álláspontja mellett, amelyet még nyelvi reformja
kezdetén hangoztatott, és ami az egyházi szláv kifejezésmód
elleni harc idején progresszív volt. Ezzel kapcsolatban
helyesen jegyezte meg P. Ivié: "A legelejétől fogva illuzó-
rikusnak tűnt az a szándék, hogy kizárólag a népnyelvre
jellemző elemekből teremtsenek irodalmi nyelvet." (Ivié
243.)

Amíg Vuk szótárkészítő gyakorlatában hű maradt a népi
dialektus kizárólagos felhasználásának elvéhez, addig sze-
mélyes kapcsolataiban (szerbül írt levelezésében, polemikus
műveiben, hivatalos dokumentumokban stb.) sok olyan szót
használ, amelyek Szerb szótárából hiányoztak. Köztük sok az
olyan speciális terminus, amely különböző nyelvi források-
ból származik (latinból, görögből, németből, oroszból).
Ezeket a művelt szerbek a XIX. sz. közepén széles körben
használták. vö. néhány hasonló szót, amelyeket fonetikailag
és morfológiailag már régen adaptáltak a szerb nyelvi kör-
nyezetre: aritmetika, ortografija, gramatika, sintaksis és
sintaksa, terminologija, gimnazija, pravopis, ljetopis, bo-
goslovija, casopis, ~ivotopis, glagol stb. (1)

A nemzeti irodalmi nyelv keretei között történő norma-
lizálása folyamán a szókincshez való ilyen viszonyulás,



nézetünk szerint Vuk Karadzié nyelvi koncepciójának legse-

bezhetőbb pontja. Az ilyen "Vuk-típusú purizmus" (a termi-

nus D. Brozoviétól ered -- a szerző) különösen a szerb

nemzeti iskolával kapcsolatosan indokolatlan. Az anyanyel-

ven folyó iskolai oktatás a vizsgált időszakban az új iro-

dalmi nyelv létezésének legfontosabb tényezője volt, a leg-

főbb olyan komponens, amely a nemzeti irodalmi nyelv társa-

dalmi funkcióját kiszélesítette a szláv nemzeti újjászüle-

tés idején. Mint bármilyen más iskola, az elemi iskola is

megköveteli a tanárok képzését, anyanyelven írott tanköny-

vek, jegyzetek meglétét, amelyek tematikájuk és értelmük

által egyesített speciális szövegösszefüggések egységét

jelentik. Ezek előkészítése nem lehetséges egy speciális

szókincs nélkül, amit jóvá kell hagyni és egy előzetes

gyakorlat során rendszerezni kell. Az ausztriai szlávok

esetében a vizsgált időszakban elsősorban a nemzeti iskola

iránti igény és az anyanyelven folyó oktatás ösztönzött

kezdetben anyelvtankönyvek és szótárak megalkotására, ké-

sőbb pedig a tankönyvek irodalmának és az ezzel kapcsolatos

speciális kontextusok összeállítására. Ezt az utat követték

a XIX. században a csehek, szlovénok, szlovákok, a galíciai

ukránok, valamint a szerbek és horvátok.

Vuk Karadzié, a tehetséges autodidakta jól ismerte a

szerb iskola problémáit. (2) Mivel jól tudta, hogya szerb

tanárnak szinte egyáltalán nem áll rendelkezésére anyanyel-

ven írott tankönyv, metodikai és útmutató irodalom, a

"Szerb szótár" (ami abban az időben nem alaptalanul formált

jogot a normatív szótár státuszára) szerzője nem vett fel

abba a művelt nép körében már régóta széles körben elter-

jedt szavakat, mint: eitanka, udzbenik, razred, knjizevost,

gramatika, pravopis, apoteka, pozoriste, fabrika.

3. A fent említettek alapján természetesnek tűnik a kérdés

hogyan viszonyult Vuk Karadzié a szakszóalkotás problémái-

hoz általában és a szerbek és horvátok számára egységes, a

különböző tudomány területekről származó terminológiai gyűj-

temények létrehozásához? Ellentmondásosan. Mivel az egyik

legtapasztaltabb és legtekintélyesebb szerb lexikográfus

volt, és a szláv társadalmi--politikai terminológia egysé-

gesítésén dolgozó terminológiai bizottság (amelyben a leg-

kiemelkedőbb tudósok és a felvilágosodás hirdetői: P.J.

Safarik, F. Miklosié, K.J. Erben, J. Golovackij, B. Sulek

és sokan mások vettek részt) tagjaként gazdag tapasztalat-

tal rendelkezett, Vuk Karadzié lexikográfiai gyakorlatában



mégis gyakran elkerülte az olyan lexikai neologizmusokat és
kölcsönszavakat, amelyeket más szlavisták széles körben
alkalmaztak. Ellenezte a szerb terminológiai szótár kiadá-
sát (a tervben Értelmező szótár címmel szerepelt), amit még
1845-ben a Szerb Filológiai Társaság kezdeményezett, mely-
nek maga Vuk is tagja volt. Ezzel kapcsolatban egyértelműen
foglalt állást: "Ami pedig a szerb terminológiát illeti,
amin most a társaság dolgozik, azt mondanám, nem a legmeg-
felelőbb választás." (Vuk KaradZié és Sava Tekelija leve-
le••• Platon Atanackoviéhoz ••• a szerb nyelvvel kapcsolat-
ban. Buda 1848). Ezzel együtt, a szerbhorvát nyelv reformá-
tora jól tudta, mit tettek már ezen a területen a többi
szlávok. Komolyan véve a terminológia fejlesztésének prob-
lémáit, erről a kérdésről így nyilatkozott: "A terminológia
egy beláthatatlan és széles mező, melynek egykönnyen nem
juthatunk el a végére." (Uo. 16). Vuk például teljesen
jogosan ellenezte a russzicizmusok használatát abban az
esetben, ha volt eredeti szerb lexikai megfelelőjük: prici-
na helyett uzrok, bezumstvo helyett bezumlje, nacalnik he-
lyett nacelnik stb. Nem helyeselte a postrojnica vagy pos-
trojstvennica, uzudnica stb. típusú neologizmusokat sem, a
megszokott nemzetközi szavak -- arhitektura, anatomija stb.
helyett.

4. Vuk Karadzié néhány kortársa a nyelvpolitika kérdéseit
illetően Vuk nézeteitől sokban eltérő álláspontot képvi-
selt. Különösen Bozidar Petranovié, az Osztrák Monarchia
törvénykönyvének( Általános polgári törvénykönyv az Osztrák
Császárság német lakói számára. Bécs 1849) első szerb hiva-
talos fordítója, aki a terminológia terén gazdag tapaszta-
latokkal rendelkezett. A jogi szövegek helyes fordításának
bonyolultságát fejtegetve hangsúlyozta, hogya szerb iro-
dalmi nyelv még mindig nem rendelkezik sok olyan szakszó-
val, amely lehetővé tenné a különféle német terminusok ér-
telmének pontos kifejezését. A kialakult helyzetből kiveze-
tő utat B. Petranovié vagy új terminusok létrehozásában,
vagy más szláv nyelvekből való kész terminusok átvételében
látja. Nézeteit gyakorlati példákkal támasztja alá: német
der Erbe megfelelőjeként a naslednik russzicizmust, anémet
Nachfolger helyett a nastupnik (nastepca) polonizmust veze-
ti be "örökös, utód" jelentéssei stb.

5. Vuk Karadzié lendületét és eredményeit tekintve egyedül-
álló nyelvi reformját tanítványai és követői -- Danicié és



(Vuk horvát követői) 1. Broz, F. Ivekovié, 1. Maretié stb.
folytatták. A múlt század utolsó évtizedeiben és e század
elején tevékenységük jelentős mértékben befolyásolta az
általános irodalmi szókincs fejlődését.

A múlt század hatvanas éveinek második felétől kezdve
a délszlávoknál a felvilágosult gondolkodás és a kiadói
tevékenység központja Zágráb lett. Itt alakult meg az első
balkáni szláv Tudományos és Művészeti Akadémia, és itt ala-
pították meg a délszlávok első egyetemét (1867-ben, illetve
1874-ben). A XIX. sz. 60-as éveinek végén kezdték meg az
Akadémia támogatás ával a 23 kötetes "Horvát--szerb törté-
nelmi szótár" (1880--1873) kiadásának előkészítését, amit
Danicié irányított. E szótár egyik legfőbb hiányossága,
amire a kortársak hívták fel a figyelmet, az volt, hogy el-
ső szerkesztői (Danicié, Valjavec, Budmani, Maretié) Vuk
elveit követve, nem vették számításba a horvát nemzeti
nyelv újjászületése időszakának szókincsét, különösen több
száz olyan szót, amelyek már régen meghonosodtak nem csak a
horvátok, de a szerbek nyelvében is. Ezt a történelmi szó-
tár szókincsének kiválogatásában megnyilvánuló tendenciát
jól illusztrálják V. Jagié szavai, aki ezt írja: "Már akkor
(azaz már a XIX. sz. 70-es éveinek végén -- a szerző) érez-
tem, hogy Daniciének a szerbhorvát nyelv új történelmi idő-
szakára vonatkozó programja túlságosan szűkös. Míg a múlt
századok íróit mind elfogadta anélkül, hogy stilisztikai
érdemeik szerint válogatta volna ki őket, a XIX. századi
újjászületéstől kezdve korlátozott számú írótól választott
ki lexikai anyagot, különösen az illír újjászületés íróit
hagyta ki. A történelmi szótárból való effajta kirekesz-
tettségre semmilyen mentséget nem lehet kitalálni." (Ja-
gié 1910, 745). .

A. Veber recenziójában az "akadémiai" szótár fő hiá-
nyosságai közöttt azt említi, hogy kimaradtak belőle a XIX.
századi horvát szerzők (Veber 1878, 162--3).

A szótárak szókincsének kiválasztásában Danicié élete
végéig tanítómesterének elveit követte. Így például P. Lav-
rovskij Szerb--orosz szótárának (Szpb. 1870) recenziójában
élesen bírálta a szerzőt amiatt, hogy munkája során Vuk
szótára mellett Drobnié és Parcié horvát szótárait is fel-
használta. Danicié ezt írta: "Ami ezeket a szótárakat ille-
ti, bennük sok olyan szó fordul elő, amiket Vuk a nép köré-
ben nem hallhatott. Sok olyan is van, amelyeknek nincs
létjogosultságuk még a legnagyobb szótárban sem, mivel elő-
ször is az irodalomban nem használatosak, másodszor tapasz-



talatlan irodalmár találta ki őket, és Lavrovskij olyan

szavakat, mint glazba -- muzika, vagy gorljivost -- rev-

nost, amelyek Vuknál nem szerepelnek, felvett szótárába

(Danicié 1981, 182). E szavak hűen tükrözik a múlt század

legnagyobb szerb nyelvészének purista beállítottságát.

Hasonló véleménye volt I. Broznak és F. Ivekoviénak,

az 19ü1-ben Zágrábban kiadott kétkötetes horvát nyelvű szó-

tár szerkesztőinek. V. Jagié úgy jellemezte, mint "Vuk ki-

bővített frazeológiájú értelmező szótára", ami az ő szemé-

lyes reményeit nem igazolta. A szótár a folklór szókincsét,

a XVII--XVIII. századi horvát szótárak anyagát Njegos, Ka-

radzié és Danicié műveiből való válogatást tartalmazott.

Például nem kerültek bele még olyan széles körben elterjedt

szavak sem, mint bitnost, casopis, dodir, dozivljaj, ~

doumica, neostvaren, mrzovolja, nadoknadjivati és sok más,

nem beszélve a XIX. század utolsó évtizedei horvát és szerb

szerzőinek szókincséről.

Vuk következetes tanítványaként 1. Maretié "A szerb és

horvát nyelv grammatikája és stilisztikája" (1899) és

"Nyelvi tanácsadó" (1924) című műveiben nem javasolja vagy

teljesen elutasítja sok XIX. századi, mélyen meggyökerezett

és sikeresen funkcionáló neologizmus és szláv kölcsönszó,

mint pl. brojka, casopis, djelatnost, dojam, okolnost,

obzor, ~, smjer, uzajamnost és mások használatát.

Ugyanakkor a kifejezetten gyakorlati célokra szánt

szerb és horvát szótárak készítőinek nagy szüksége lett

volna új nyelvi nominációs eszközökre. Például: Popovié

"Német--szerb szótárá"-nak (1879) előszavában arról panasz-

kodik, hogy a szerb nyelvből sokszor a legszükségesebb el-

nevezések hiányoznak, a terminológia használata terén anar-

chia, a szerb tudományos irodalomban zűrzavar uralkodik.

Elítéli az "iródeákokat" és személy szerint B. Suleket a

számos neologizmusért és más szláv nyelvekből átvett köl-

csönszavakért. Ezzel együtt a szótár szerkesztője a szó-

kincsbeli hiányosságok pótlására kénytelen volt abba több

száz terminológiai jelentéssel bíró szót és azok származé-

kait horvát forrásokból átvenni. Köztük például több bohe-

mizmust, mint: dopsis, dopisnica, dosljednost, dusik, gle-

diste, zeljeznica, izlet, kiselica, letak, listica, nazor,

naklada, ~, opsezan, opseznost, podmet, poprsje, prvo-

tan, prednost, sadra, sirovina és sok mást, ami napjainkban

a szerb--horvát / horvát--szerb irodalmi szókészlet aktívan

funkcionáló részét képezi.



(1) -- Az igazság kedvéért meg kell jegyezni, hogy Vuk rög-

zítette a különböző sto nyelvterületeken keletkezett

neologizmusokat is, amelyek a legújabb civilizációs

vívmányoknak a szerb nyelvi környezetben való elterje-

désével voltak kapcsolatban. Egyik bécsi találkozásuk

alkalmával F. Kurelac, a híres horvát filológus megkér-

dezte Vuktól, nem lenne-e jobb, ha a horvátok az orosz

parovoz helyett az új parogon szót használnák ('Zug,

Lokomotive' jelentéssei), amit a rijekai filológiai

iskola vezetője úgy megkedvelt. Vuk, miközben nem uta-

sította el a felajánlott változatot, megjegyezte, hogy

neki személy szerint jobban kedvére valók a gonjaca

típusú képzetek -- a vatrenjaca analógiáj ára (Dampf-

schiff; navis vaporarja jelentéssei (Kurelac 1873, 1--

48). Ezt a ritka, el nem terjedt neologizmust Karadzié

mégis rögzítette szótárában (55. p.)~ abban az időben,

amikor már a szerb szakszótár-használatban megszilár-

dult parobrod és paroplov és ezek származékai a szerb

szótárban nem szerepelnek.

(2) -- Erről tanúskodik, főként az iskola szó alatti szótá-

ri cikk, ami több mint egy egész nyomtatott szövegol-

dalt tesz ki a szótár második kiadásában. Ez egy sajá-

tos enciklopédiai fejezet, ami tartalmazza az iskola-

történet elemeit az első szerb felkelés idejétől a XIX.

sz. közepéig. A korabeli szerb iskolai oktatás helyze-

téről a következőket írja: "Az elemi iskoláknak még

csak rendelkezésére állnak valamiféle könyvek közöttük

fő és kizárólagos marad továbbra is a csaszoszlov és a

zsoltároskönyv. Azok a tankönyvek, amelyekből a Szerém-

ség, Bácska, Bánát falusi iskoláiban tanítanak, annyira

rosszak, hogy nem kell csodálkozni azon, hogy irodalmá-

raink nem ismerik anyanyelvüket." (841--2.)
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