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Megyeelnök,
városmenedzser és jegyző

Érdeklődéssel olvastam a Krónika 2021. március 10-i szá-
mában a közigazgatási törvénykönyv magyar fordításáról 
szóló írást (Önszorgalomból ültette át magyarra a kódexet 
– Kozán István beszélget a fordító Molnos Sándorral). A 
közérdekű, fontos és nem könnyű munka vállalása és el-
végzése már önmagában is elismerést, köszönetet érde-
mel. A kérdés közigazgatási, jogi és nyelvi összetettségére 
való tekintettel legyen szabad nyelvművelőként néhány 
megjegyzést tennem, nem bírálatként, csupán az általam 
vélt jobbítás szándékával. Akár vitaindítónak is lehet te-
kinteni soraimat, de a döntő szó kimondását – természe-
tesen – a kérdésben illetékes egyetemi oktatókra bíznám. 
Mert számos szakterületen a kiadványok végső formába 
öntéséhez elengedhetetlen, de legalábbis ajánlatos a 
szakemberek együttműködése. Például a Román–magyar 
közigazgatási szótár (Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsé-
ge Kiadó, 2002) nyelvészek, jogászok, politológusok, le-
véltárosok közös munkája (lektor: Péntek János nyelvész 
akadémikus); vagy az Orvosi helyesírási szótár (Akadé-
miai Kiadó Budapest, 1992) orvosok és nyelvészek közös 
vállalkozása (négy lektora van!).

Lehetne sorolni tovább a szakterületeket/tudomány-
ágakat a jelentősebbnél jelentősebb művekkel. Mind-
egyiknek van lektora, azaz szakmailag ellenőrizték őket, 
mintegy jelezve a „Több szem többet lát” szólás igazát. A 
jogszabályból csak a Krónikában említett részeket isme-
rem, az elolvasottak alapján viszont az a gyanúm, hogy 
a munkát megjelenése előtt nem olvasta át sem jogász, 
sem nyelvész lektor (ami nem a fordító mulasztása, ha-
nem a kiadóé). Ezt most azért is fontos megemlítenem, 
mert bizonyos szaknyelveknek, mint például az igazság-
szolgáltatás és közigazgatás, vagyis amelyek nagyobb kö-
zösséghez is szólnak, a köznyelvhez is közelíteniük kell.

Olykor takarékosságra törekszik a nyelv
Azt mondja a fordító, hogy megyeelnök funkció nincs, 
csak a megyei önkormányzat vagy a megyei közgyűlés 
elnöke létezik. Elfogadjuk, mert helyes ez a szaknyelvi, 
hivatalos nyelvi megnevezés. Emellett a Román–magyar 
közigazgatási szótár elfogadja a megyei tanácselnök meg-
nevezést is (csupán azért, mert a szerkesztők számoltak 
azzal a ténnyel, hogy az erdélyi magyarság nem tudott 
leszokni a közigazgatásban használt tanács szóról, holott 
az a szovjet típusú tanácsrendszerre, a pártállamra em-
lékeztet bennünket). Fogadjuk most el a fordítótól azt is, 
hogy hivatalosan nincs megyeelnöki funkció, mégis hasz-
náljuk mind a tömegtájékoztatásban, mind a hétköznapi 
beszédben. Vajon miért? Mert nyelvünknek megvan az a 
jó természete, hogy olykor takarékosságra törekszik, nem 
nagyon kedveli a hivatali nyelv fölösleges terjengősségét, 
amikor csak tud, egyszerűsít, tömörít.

Jelentéstömörítéssel lett a megyei önkormányzat elnö-
kéből a köznyelvben megyeelnök. Úgy is elképzelhetjük 
ennek az összetett szónak a születését, mint például az 
árvízvédelem, csigalépcső vagy a vámvizsgálat létre-
jöttét. Más érvek is szólnak mellette: 1. Régi tekintélyes 
értelmező szótáraink, mint például a Czuczor–Fogarasi 
(1862) vagy a Ballagi-féle (1867) számontartják ’elül-járó; 

elöljáró a megyében’ jelentésben. 2. A megyeelnök kife-
jezés elterjedtségét számos internetes és más újságból 
vett példamondattal lehet igazolni: Bepanaszolták (X. Y.) 
megyeelnököt a bíróságon. A megyeelnök Vas, Bács-Kis-
kun és Békés megyében tett látogatást. A PNL megyeel-
nökjelöltje bemutatkozott. A megyeelnök látogatásán a 
járás további fejlődése is téma volt. Stb. A fordító szerint a 
megyei közgyűlés elnöke „(…)semmiképpen sem egy me-
gyei funkciót lát el (…) Romániában állandóan ingadozik a 
választási rendszer (…) Bárhogy is történjen, ez a személy 
a helyi önkormányzat keretében a polgármester tisztsé-
gének megyei megfelelője, és a polgármester sem lesz 
városelnök vagy községelnök.” Ezt a logikát nem szeret-
ném most nyelvészeti szempontból elemezni, azt viszont 
mindannyian tudjuk, hogy a város élén a polgármester áll, 
ahogy szoktuk mondani: ő a város első embere, akkor mi a 
helyzet a megyei megfelelőjével? A megye élén mégsem a 
megyeelnök áll?! Egy újabb kérdés: ha van államelnök szó 
nyelvünkben, miért ne lehetne megyeelnök is?

Eddig is elkülönült a titkárnő a jegyzőtől
Most egy kis humorral kell folytatnom. Azt mondja a fordí-
tó: „Az elnökurazás amúgy a kommunista időkből örökölt 
nagyotmondás(…)” Ettől az ámulatot keltő mondattól ma 
talán minden ötven év fölötti embertársunk összeráncol-
ná homlokát. Lehet, Molnos Sándor arra a táviratözönre 
gondolt, amellyel gyakran megtöltötték az újságokat, 
ugyanis a nyugati világ államfői elnök vagy excellenciás 
úrnak szólították a román kommunista diktátort. A szoci-
alista tábor viszont elvtársazta Scornicești nagy szülöttjét. 
Romániában 1945 után a ’89-es fordulatig az elvtárs meg-
szólítás volt a kötelező (jogszabály is volt erre!). Anekdo-
tát is feljegyeztek erről a krónikások. Az 1950-es években 
városi szakszervezeti gyűlésen a felszólalásokat irányító 
elnökségi tag bejelenti: – Megadjuk a szót Kiss Jánosnak, 
készüljön Kovács Artúr. Erre felugrik székéről az éber párt-
aktivista, és erélyes hangon fi gyelmezteti a résztvevőket: 
– Nem Art úr, hanem Art elvtárs! Jegyezzék már végre meg, 
hogy most nincsenek urak, csak elvtársak!

Az újságcikk alapján érdemes volna még elgondolkozni 
a városmenedzser és a főjegyző megnevezés létjogosult-
ságán városon vagy falun. Nyelvünkben már akkor meg-
volt a városmenedzser az angol city manager magyar meg-
felelőjeként, amikor a román administrator public még 
meg sem volt születve. Az is elég problémásnak tűnik, 

hogy a községi és városi önkormányzatnak is ezentúl – a 
fordító szerint – főjegyzőjük van az eddigi jegyző helyett. 
Információim szerint az történt, hogy a román nyelvű köz-
igazgatási törvény a két secretart, vagyis a postabontást, 
iktatást, telefonkapcsolást, kávéfőzést végző titkárnőt 
megkülönböztette az önkormányzat/polgármesteri hiva-
tal működésének jogszerűségéért és szakszerűségéért 
felelős jogi végzettségű másik secretartól, ennek elneve-
zését secretar generalra változtatva. Na, ezt nem kellett 
volna főjegyzőnek fordítani, mert nyelvünkben eddig is 
jól elkülönült a két funkció elnevezése (titkárnő – jegyző), 
emellett a magyarban csak a fővárosi és a megyei közgyű-
lésnek van.

Nem változtak a nyelvi határok
Nem tartom szerencsésnek hangsúlyt adni annak a fordí-
tói szemléletmódnak, mely szerint „anyaországi fogalmak 
szivárogtak a romániai magyar közigazgatási nyelvbe”. A 
fogalmakat megjelenítő szavaknak, kifejezéseknek nem 
kellett ideszivárogniuk, hisz itt voltak és vannak évszáza-
dok óta (valamikor Erdély volt a magyar nyelv központja), 
csak az országhatárok változtak, a nyelvi határok nem. Az-
zal természetesen számolnunk kell fordításkor, hogy a két 
ország közt jogrendi és intézményrendszeri különbségek 
is vannak, emiatt olykor lehetnek eltérések a megneve-
zése közt is. Az viszont nem fogadható el, hogy politikai 
kalandorok épp a beszivárgásra hivatkozva hozattak szé-
kelyföldi bíróságokkal politikai ítéleteket magyar feliratok 
ellen. Reménykeltő másságról is van hírünk: Bukarestben 
nemrég egy derék román bíró szakmai ítéletet mondott, 
így az egyik székelyföldi városban nem kell eltávolítani a 
„Városháza” feliratot. Indoklásának lényege: az a magyar 
nyelv, illetve a magyarok dolga, hogy ők melyik szót tart-
ják a román Primăria magyar megfelelőjének. És a magyar 
megfelelőt már nem kell tovább szó szerint (!) fordítani 
vissza románra! Mert az már értelmezhetetlen a román 
észjárás számára. Még jó, hogy nem kezdték a nyelvhez 
nem értők a polgármesteri hivatal megnevezést is lefordí-
tani szó szerint románra.

Összegzésként: Molnos Sándor fontos, hiánypótló 
munkát végzett, a Krónikában olvasottak alapján arra le-
het következtetni, hogy fordítói munkájának gyümölcse 
apróbb fi nomításokkal hasznunkra fog válni.

A szerző székelyudvarhelyi nyelvművelő, közíró

Fehér március

Idén fehér március köszöntött be Marosvásárhelyen 
március 19-én reggel. Azon a napon, amely a fekete már-
ciusként elhíresült, 31 évvel ezelőtti etnikai konfl iktus 
meghatározó időpontja. Aznapi eredménytelen tárgya-
lások és eredményes lemondatás, manipulált tömegek 
randalírozása. Amit az RMDSZ-székház baltás-capinás 
ostroma követett, és Sütő András Herder-díjas író ütle-
geléséhez vezetett. „Szemet szemért”. Másnap pedig 
sok áldozat, halottak és sebesültek, beforratlan lelki se-
bek és hatalmi arrogancia.

Az áldozatok között számosan marosszentgyörgyiek: 
elhunytak, megsebesültek, bebörtönzöttek. Nem cso-
da, hiszen az egykori székely főváros, az akkoriban még 
mindig enyhe magyar többséggel rendelkező Marosvá-
sárhely közvetlen szomszédságában lakók nem lehettek 
közömbösek az események sodrában. Egyesek bejöttek 
a városba, mások kimentek az utcára, hogy feltartóztas-

sák a Görgény völgyéből szándékosan és szervezetten 
beszállított autóbuszokat és teherautókat. Saját életük, 
egészségük, szabadságuk kockáztatásával is védték a 
várost. Igen: Marosszentgyörgy pajzsként védte Maros-
vásárhelyt.

Számos hasonló jelenség lejátszódott a történelem 
során. Mondhatnánk, hogy ennél nagyobb jelentőségű, 
kisugárzóbb jellegű. Persze akik a „bőrünkön” tapasztal-
tuk meg, akik átéltük a marosvásárhelyi fekete március 
saját életünkre kiterjedő következményeit, azok számára 
feleslegesek a fokozatok. Mégis álljon itt egyetlen átfo-
gó példa. Magyarország évtizedeken, évszázadokon át 
védte Európát töröktől-tatártól, kommunista eszméktől. 
Mégis a megvédett utólag hálátlanná vált. A nyugat-eu-
rópai kereszténység fenntartására hozott véráldozatok 
méltatása helyett folyamatos politikai ítélkezés célpont-
jává vált az egykori áldozathozó.

Bár az emberi természet ugyanaz, és a történelem is 
megismétlődik, mégis hiszem, hogy 1990 márciusa nem 
ismétlődhet meg. Miközben az igazságot nem feledhet-
jük, és évről évre emlékeznünk kell. Idén az évfordulós 

időpont és a húsvéti feltámadás felezőpontján, a virág-
vasárnapot megelőző szombati napon egy három és fél 
méteres emlékművet avatnak fel Marosszentgyörgyön a 
fekete március marosszentgyörgyi áldozatai emlékére a 
helybéli református és katolikus temetők szomszédsá-
gában. A helyszín jelképes, ugyanis az áldozatok – akik 
iránt tisztelettel adóz a község, de áttételesen Maros-
vásárhely is – mindkét felekezethez tartozók voltak. A 
település példamutató polgármesterének a gondolatait 
követve, nem a régi sebek felszakítása a cél, hanem min-
denkori fi gyelmeztető üzenet megfogalmazása a jövő 
számára, hogy hasonló soha többé ne forduljon elő.

Idén fehéren köszöntött be a fekete március két hét-
tel nagypéntek előtt. A remény jelképe ötvöződik a fel-
támadás szimbólumával. A marosszentgyörgyi emlékmű 
nem csupán az utókor kegyeletteljes tiszteletadásának a 
helye, hanem egyúttal a város védelmének a hálás kö-
szönete is. Annak az üzenete, hogy a védőkről sohase 
feledkezzenek meg a megvédettek.

A szerző marosvásárhelyi egyetemi oktató
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Jelentéstömörítés nyomán emlegetik a köznyelvben megyeelnökként a megyei önkormányzat elnökét




