
Csehné Szabó Márta 

A J Á R ÉS A M E G Y 
IGÉK JELENTÉSTANI 
ÖSSZEHASONLÍTÓ 
VIZSGALATA 

Vizsgálataimhoz az a megfigyelés adta az indítékot, hogy bizonyos 
szavak használati köre kétnyelvű környezetben könnyebben elbizony-
talanodik, mint egyéb körülmények között. Feltételeztem, hogy ebben 
szerepet játszik — esetleges egyéb okok mellett — maga a kétnyelvű-
ség, pontosabban a másik nyelv hatása is. Feltevésemre — a kétnyelvű-
ség és a szóhasználat közötti összefüggésre — bizonyítékot a Szlovén 
Szocialista Köztársaságban, a Murántúl magyarok lakta négy helységé-
ben kerestem. 1978 áprilisában Lendva, Dobronak, Göntérháza és Do-
monkosfa elemi iskoláiban nyolcadikos magyar meg szlovén anyanyelvű 
diákok1 töltötték ki azt a tesztlapot, amely a megy és a jár igék hasz-
nálatára vonatkozó kérdéseket, feladatokat tartalmazta. Válaszadóim 
valamennyien ismerik és használják is mindkét nyelvet, a szlovént és 
a magyart is. Iskoláikban vannak vegyes tagozatok, ahol a tanítás mind-
két nyelven folyik. Az a törekvés nyilvánul meg ebben, hogy kétnyel-
vűségről ne csak a nemzetiségre (esetünkben a magyarságra) vonatkoz-
tatva lehessen beszélni, de „a nemzet tagjai" is ismerjék — „legalább 
passzív szinten" — „a nemzetiség nyelvét" 2. 

A jár és a megy igékre vonatkozó kérdéseim, amelyek segítségével 
a kutatást végeztem, egy nagyobb tesztkomplexum részeként kerültek 
a tanulók elé. (Ez a több részből álló teszt segítségével a Hungarológiai 
Intézet több nyelvész-munkatársa szerzett kutatásaihoz adatokat.) 

Válaszadóimnak négy feladatot kellett megoldaniok: helyes és hely-
telen mondatok közül kellett választaniok, olyan mondatokat kiegészí-
teniük, amelyekből hiányzott a két szóban forgó ige valamelyike s egy 
megint másfajta feladatban több megadott mondat jelentés-variáció kö-
zül kellett kiválasztaniok azt, amelyik a legpontosabban értelmezi a pél-
damondatokat. 

A különböző típusú feladatokkal más-más irányból volt megköze-
líthető a felvetett probléma. 

Az első feladatban a tanulóknak ez a két mondat közül kellett vá-
lasztaniok: 

(1) A nyolcadik osztályba megyek. 
(2) A nyolcadik osztályba járok. 
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A feladatot így fogalmaztam meg: „A kérdőív elején azt írtad, hogy 
a osztály tanulója vagy. Hogy mondanád ezt másként?" 
A válasz a kérdésre az (1) vagy a (2) mondat: arra akartam így választ 
kapni, hogy — mielőtt még a további kérdések mélyebben gondolkodó-
ba ejtik a tanulókat a témát illetően — spontánul, úgymond „első szó-
ra" melyik igét választják. 

Az első feladatot a 182 tanulóból (108 magyar, 74 szlovén anya-
nyelvű) 114-en oldották meg értékelhetően (67 magyar és 47 szlovén 
anyanyelvű). A többi 68 tanuló vagy mind a két lehetőséget „kiválasz-
totta", vagy egyáltalán nem válaszolt erre a kérdésre. Azok viszont, 
akik felhasználható választ adtak, nagy többségükben a jár igével meg-
fogalmazott (2) mondat mellett döntöttek: 108-an (65 magyar és 43 
szlovén anyanyelvet tanuló). Az (1) mondatot 6 tanuló (2 magyar és 4 
szlovén anyanyelvű) választotta. 

A második feladatcsoport hat mondatával már ennél bonyolultabb 
volt válaszadóim dolga: maguknak kellett választaniok a két ige között, 
beleilleszteni őket a megadott mondatokba, úgy, hogy azok (ahogy a 
feladat meghatározásában áll) „teljesek" és „helyesek" legyenek. A ki-
egészítés azért jelenthetett fejtörést a számukra, mert igéink ezekben 
a mondatokban nem elsődleges, konkrét, s ezáltal legismertebb, leg-
gyakrabban használt jelentésükben használatosak, hanem ritkább jelen-
tésben, rendszerint állandósult szókapcsolat (szólás, közmondás, vonzat) 
(alap)tagjaként, ezek felismerése pedig a tesztlap kitöltője részéről ma-
gasabb szintű nyelvismeretet, alaposabb, feltételezhetően nagyobb olva-
sottságon alapuló nyelvtudást kíván. A második feladatcsoport mondatai 
a következők voltak: 

(3) Az a hír ..., hogy ma vendégek jönnek az iskolába. 
(4) Nem a fejembe a mai lecke. 
(5) Lassan tovább érsz! 
(6) Az önfejű, makacs emberről azt szoktuk mondani, hogy csak a 

maga feje után 
(7) Folyton az . . . . a fejemben, hogy holnap kirándulni 
(8) Jól az órád? 

Ennek a feladatcsoportnak a válaszait mondatonként értékelem. 
A (3) mondatra tökéletes megoldást (alaktanilag is helyeset) 182-ből 

csak 11 tesztlapon találtam, maguk az igék közül azonban a válaszadók 
nagy többsége helyesen választott. Csak 10 magyar és 14 szlovén (össze-
sen tehát 24) tanuló írt megyet a járja helyett. (Az általában tárgyat-
lan ige ritka, de itt egyedül szabályos tárgyas ragozása — azt hiszem 
— magyarázattal szolgál arra nézve, miért csak 11 tanuló talált rá <a 
teljesen pontos igealakra.) 

A helyes és helytelen válaszok aránya a (4) mondatnál 172:8. Két 
szlovén tanuló üresen hagyta az ige helyét. 

Az (5) mondat kemény diónak bizonyult; lehet, hogy azért, mert 
sokan nem ismerték fel benne a lassan járj, tovább érsz közmondást. 
Helyes kiegészítést adott 123 tanuló (79 magyar és 44 szlovén), tévedtek 
55-en (29 magyar és 26 szlovén). Nem kaptam választ 4 tanulótól, akik 
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közül kettő magyar, kettő szlovén anyanyelvű. (Alaktani és helyesírási 
szempontból az itt kapott válaszok rendkívül tarka képet mutatnak, egy 
ilyen szempontú elemzés azonban kívül van ennek a dolgozatnak a 
keretein.) 

A (6) mondatra helyes választ 79 tanulótól kaptam, közülük 54 ma-
gyar és 25 szlovén anyanyelvű, tévését 86-tól (43 magyar, 43 szlovén). 
17 tanuló, 11 magyar, 6 szlovén anyanyelvű válasza nem értékelhető. 

A (7) mondat végén lévő megy igével nem volt különösebb prob-
léma, minden válaszadóm ezt az igét választotta. A valami jár a fejében 
állandósult szókapcsolatra is ráismertek 156-an (96 magyar, 60 szlovén 
tanuló), 16 tanuló (7 magyar, 9 szlovén) adott téves választ, 10 pedig 
(5 magyar és 5 szlovén) üresen hagyta az ige helyét jelölő vonalat a 
tesztlapon. 

A (8) mondatnál a legtöbb tanuló a megy igére „szavazott"; 128-an 
(78 magyar és 50 szlovén) választottak így, a jár igét 50 tanuló (29 ma-
gyar, 21 szlovén) választotta. Furcsa eredmény ez, hiszen a magyar 
nyelvérzék ilyen esetben a jár igés formát tar t ja megszokottabbnak.3 

A harmadik feladat arról volt hivatott képet adni, hogy mennyire 
tudatos a tanulók szóhasználata, ami a megfigyelt problémát illeti. A 

(9) Marika nem jár iskolába. 

és a 

(10) Marika nem megy iskolába. 

mondatokról kellett a megadott jelentésvariánsok alapján megállapí-
tani, hogy mi a jelentésük.4 Az itt kapott válaszokból derült ki a leg-
világosabban, hogy a választást az esetek nagy részében az ösztönösség 
— vagy mondjuk így: a (sokszor csalóka) nyelvérzék — irányítja. 

Ez a feladat lényegében azonos szerkezetű mondatokat tartalmaz, 
mint az első, itt azonban már lényegesen differenciáltabb válaszokat 
kaptam: 157 tanuló válaszolta meg őket, közülük 17 tanuló (12 magyar 
és 5 szlovén) mind a két mondat jelentésére pontosan ráérzett. Ezeknek 
a tanulóknak a válaszaiból arra következtethetünk, hogy a megy igét 
az itt használt értelemben — helyesen (vö. a Magyar értelmező kézi-
szótár jár és megy szócikkeivel) — tágabb jelentésűnek érzik, mint a 
jár igét, s jól állapítják meg, hogy a (10) mondat adott esetben jelent-
heti azt is, amit a (9). A kapott adatokra támaszkodva megkockáztat-
nám még azt a feltevést is, hogy — elvonatkoztatva a konkrét mondat-
tól — ezek az adatközlőim, tizenheten, tudják (vagy érzik?) a két ige 
jelentéskörének tágabb, illetve szűkebb voltát. (Ök azonban az adatköz-
lőknek még a 10%-át sem teszik ki!) A (9) mondatot további 104 tanuló 
(64 magyar és 40 szlovén anyanyelvű) értékelte helyesen, a (10)-t vi-
szont már csak további 20 (10 magyar és 10 szlovén). A (9) mondat ese-
tében tehát 58 tanuló nem érzékelte, hogy a jár igének itt bizonyos 
ismétlődő cselekvést jelölő jelentése van, míg a megy igével jelölt cse-
lekvéshez nem szükségszerűen kötődik az ismétlődés mozzanata. A (10) 
mondat nagyobb arányú téves értelmezését látva felvetődhet annak le-
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hetősége, hogy a nagyobb tévedésarányt a nagyobb értelmezés-választék 
okozta. (Ehhez a mondathoz négy értelmezést adtam, a (9)-hez csak ket-
tőt). Ezt az eshetőséget azonban bátran elvethetjük, mert a válaszoknak 
csak mintegy egy negyede kapcsolódik az a) vagy a d) jelentésvariáns-
hoz (15—15 válasz). Lényegében tehát itt is két lehetőség között oszlik 
meg a válaszok nagy többsége (75%-a). Az a 13 tanuló, aki a (10) mon-
datot az a) jelentésvariánshoz kötötte, s ugyanezt a jelentést tulajdo-
nítja a (9) mondatnak is, valójában nem tesz különbséget a jár és a 
megy igék között. És nem érzékelik a különbséget azok sem (12-en, 10 
magyar és 2 szlovén tanuló), akik a (9) mondatnak a b) jelentésvarián-
sát, a (10)-nek pedig szintén a b) jelentésvariánsát választották. Kiélezik 
viszont a két ige (alap)jelentése közötti különbséget azok, akik a (9) 
mondatot jól értelmezték ugyan, (az a) jelentés variánst választották), a 
(10) mondat kettős jelentésére azonban nem figyeltek föl (a b) jelentés-
variáns mellett döntöttek). Ezek a tanulók 73-an vannak (44 magyar és 
29 szlovén anyanyelvű.) 17 adatközlő válaszából viszont arra következ-
tethetünk, hogy felismerik ugyan az adott példában a megy ige tágabb 
jelentését (c) jelentésvariáns), a jár igének viszont téves jelentést tulaj-
donítanak (b) jelentésvariáns). 

A bizonytalankodó nyelvérzék jele ez a sokféle variáció, valamint 
az is, hogy néhányan — igaz, nem sokan, mindössze hároman — meg 
sem kísérelték a válaszadást, többen pedig következetlenül vagy hiányo-
san válaszoltak. 

A negyedik feladatcsoport mondatairól azt kellett eldönteni, hogy 
helyesek-e vagy rosszak. A következő mondatokról volt szó: 

(11) Péter ma nem megy horgászni. 
(12) Péter ma nem jár horgászni. 
(13) Éva ritkán megy moziba. 
(14) Éva ritkán jár moziba. 
(15) Tegnap nálunk ment a barátom. 
(16) Tegnap nálunk volt a barátom. 
(17) Tegnap nálunk járt a barátom. 

Ezeknek a< mondatoknak a helyes, illetve hibás volta az állítmány-
nak és közvetlen bővítményének a kapcsolatától is nagy mértékben 
függ. Bizonyos értelemben buktatónak számíthat a (13) és (14) mondat, 
mert a közlés, amelyet tartalmaznak, mindkét formában helyes. 
A mechanikus igen-nem alapon való válogatást — tehát valójában a (13) 
és a (14) mondatokban rejlő csapdát — elkerülendő iktattam be ezek 
közé a mondatok közé a (16)-t, amely (állítmányában a van igével) nem 
tartozna szorosan ide. Adatszolgáltatóim nagyobb része azonban ennek 
ellenére is vagy-vagy alapon választott a mondatok közül. 

A negyedik feladatcsoport elemzését mondatpárokra bontva is-
mertetem. 

A (11) és (12) mondatok közül a helyesre 174 tanuló ismert rá (106 
magyar és 68 szlovén), tévedett 6 tanuló (2 magyar, 4 szlovén). A rossz 
(12) mondat helytelen voltát 167 tanuló (104 magyar, 63 szlovén) ismerte 
fel, 8 tanuló (4 magyar, 4 szlovén) viszont tévedett a megítélésénél. 
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A (13)—(14) mondatpár azért okozott az előbbinél nagyobb fejtö-
rést a tanulóknak, mert mind a két mondata helyes. Ezt a tényt azon-
ban igen kevesen ismerték föl, mindössze 42-en (29 magyar, 13 szlovén) 
(vö. ezt az eredményt >a (9) és a (10) mondatok értékelésével!). Csak a 
(13) mondatot tar tot ta jónak 44 tanuló (27 magyar, 17 szlovén), csak a 
(14) mondatot 91 (52 magyar, 39 szlovén) tanuló. 

A (15), (16) és (17) mondatok közül 109 tanuló (81 magyar, 28 
szlovén) helyesen értékelte mind a háromat. További 55-en (20-an a 
magyarok, 35-en a szlovének közül) a (17) mondat megítélésében téved-
tek. A (16) mondatot 6 tanuló nem ítélte meg helyesen (5 magyar, 1 
szlovén), a (15) mondat értékelésében pedig csak egy (magyar, tanuló 
tévedett. 

A negyedik feladatcsoportot két szlovén anyanyelvű tanulónak nem 
sikerült megoldania, háromnak pedig ez csak részben sikerült. Az ő 
tesztlapjukat természetesen ezeknek a mondatoknak az elemzésénél nem 
vettem figyelembe. 

Az egyes kérdéscsoportokra adott válaszok értékelését az I., a II., a 
III. és a IV. számú táblázat foglalja össze, az összesített eredmény pedig 
az V. számú táblázat adataiból olvasható le. 

I. számú táblázat: az első feladat 1(1), (2) mondat/ adatai 

helyes válasz 
(jár) 

rossz válasz 
(megy) 

hiányzik a 
válasz 

a magyar tanulók adatai 65 2 41 
a szlovén tanulók adatai 43 4 27 
összesen 108 6 68 

II. számú táblázat: a második feladat /(3)—(8) mondat/ adatai 

helyes 
válaszok 

rossz 
válaszok 

hiányzik 
a válasz 

megy jár megy jár megy jár 
a magyar tanulók adatai 269 301 124 44 11 9 
a szlovén tanulók adatai 163 177 99 50 9 18 
összesen 432 478 223 94 20 27 

III. számú táblázat: a harmadik feladat f(9), (10) mondat/ adatai 

helyes 
válaszok 

rossz 
válaszok 

hiányzik 
a válasz 

megy jár megy jár megy jár 
a magyar tanulók adatai 24 76 78 23 6 9 
a szlovén tanulók adatai 15 45 42 17 19 10 
összesen 39 121 120 40 25 19 
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ÍV. számú táblázat: a negyedik feladat /(1)—(17) mondat/ adatai 

helyes 
válaszok 

rossz 
válaszok 

hiányzik 
a válasz 

megy jár megy jár megy jár 
a magyar tanulók adatai 267 269 55 50 2 5 
a szlovén tanulók adatai 166 152 45 60 11 10 
összesen 433 421 100 110 13 15 

V. számú táblázat: összesített adatok 

helyes 
válaszok 

rossz 
válaszok 

hiányzik 
a válasz 

megy jár megy jár megy jár 
a magyar tanulók adatai 560 711 

27,56% 34,99% 
259 117 

37,38% 16,88"/o 
19 64 

10,16% 34,22% 
a szllovén tanulók adatai 344 417 

16,93% 20,52% 
190 127 

27,42% 18,32'Vo 
39 65 

20,86% 34.76% 
összesen 904 1128 

44,49% 55,51% 
449 244 

64,80% 35,20% 
58 129 

31,02% 68,98% 

A imagyar és a szlovén tanulók eredményeinek az összehasonlítása 
azt az egyébként egyáltalán nem meglepő képet mutat ja , hogy a magyar 
tanulók, akiknek az anyanyelvéről és az anyanyelvén folyt a szó, vala-
mivel pontosabb válaszokat adtak, mint szlovén anyanyelvű társaik. 
A kétnyelvű környezet és a kétnyelvű oktatás hatását muta t j a viszont, 
hogy a szlovén tanulók lemaradása nemcsak hogy nem túlságosan nagy, 
de bizonyos esetekben (1. például a rossz válaszok százalékarányát!) nincs 
is lemaradás. 

Bizonyos következtetéseket abból is le lehet vonni, hogy milyen 
esetekben hiányzott a válasz a tesztlapokról. A hiányzó válaszoknak az 
aránya a szlovén tanulók nagyobb fokú bizonytalanságát mutat ja . 
A magyar anyanyelvként ismerő tanulók bizonytalansága azonban szin-
tén nem sokkal marad el az övéké mögött. 

Adataim azt mutat ják , hogy a bizonytalankodás, a magyar köz-
nyelv szabályaitól való eltérő szóhasználat a megy ige esetében a na-
gyobb. A tanulók sok esetben választották ezt az igét olyankor is, ami-
kor a jár ige használata lett volna a helyes. Ez tulajdonképpen azzal 
magyarázható, hogy a megy ige tágabb jelentését adatközlőim közül 
sokan nem ismerték föl, s hibásnak, rossznak minősítettek olyan mon-
datokat, amelyekben a megy ige használata nem hibáztatható. Különö-
sen olyan esetekben fordult ez elő, amikor az ezzel az igével megfor-
mált mondat mellett ott volt a másik is, a jár igés (pl. a harmadik 
feladatban). De nagy arányban a megy ige felé hajl ik a hibázások szá-
ma a második feladatcsoport adatainak esetében is, tehát az állandósult 
szókapcsolatoknál (pl. az (5) mondatot igen sokan nem tudták ki-
egészíteni). 
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Tapasztalhatók azonban, ha kisebb mértékben is, ellenkező irányú 
hibázások is. Olyan esetekre gondolok, amikor a jár kerül a megy 
helyére (pl. a (6) mondat), vagy a jár igés mondat alaptalanul rossznak 
minősül (pl. sok adatközlőnél a (17) mondat, valószínűleg a (15) és a (16) 
mondatok hatására). 

Ezeken a közvetlen hatásokon túl azonban, vannak olyan nyelvi 
rendszerbeli — főleg jelentéstani — eltérések is a szlovén és a magyar 
nyelv között, amelyekre a tesztlapokon következetesen vissza-visszatérő 
hibák irányítják a figyelmet. Ezeknek a nyelvi különbségeknek a felis-
merése céljából egynyelvű (értelmező) és kétnyelvű szótárak idevonat-
kozó szócikkeinek az összehasonlítását végeztem el. Sajnos, megfelelő 
kézikönyvek (szlovén—magyar és magyar—szlovén szótár, a szlovén nyelv 
értelmező szótára) híján kénytelen voltam egy közbülső nyelvnek, a 
szerbhorvátnak a közvetítésével végezni az összevetést. Ez a körülmény, 
amellett, hogy megnehezítette a vizsgálódást, a leszűrt következtetések-
nek a teljesértékűségét is megkérdőjelezhetővé teszi. Enyhíti azonban 
ezt a fogyatékosságot, hogy a szótárakból szerzett adatok — még ha 
ilyen kerülővel jutottam is hozzájuk — és a teszteredmények alapján 
kapott adatok — ahogy a következőkben látni fogjuk — kölcsönösen 
megerősítik egymást. 

A jár ige a Magyar szinonimaszótár tanúsága szerint olyan meg-
szorítással szinonimája a megy igének, hogy a cselekvésnek, amelyet 
jelöl, bizonyos rendszeresen ismétlődő voltát is jelzi. Megfordítva a dol-
got a szinonimaszótár a jár címszónál csak nyíllal utal vissza a megy 
igére, mint olyan címszóra, amely alatt a jár igének fontos, de távo-
labbi szinonimái találhatók. 

A Magyar értelmező kéziszótárban is lényegében ilyen értelmű a 
kapcsolat a két ige között, rokonságukat tehát mindkét eddigi forrásom 
megállapítja. Jelentéskörük látszólag igen nagy hasonlósága ellenére is 
csak bizonyos pontokon érintkeznek egymással. Az Értelmező kéziszótár 
a jár igének 17 jelentését különbözteti meg, a megy-nek 13 jelentését. 
Az egyes jelentéseken belül még számos jelentésárnyalat van. A két 
jelentéssor összehasonlítása azt az eredményt adja, hogy a két ige egyi-
kének a másikkal való felcserélhetősége úgy válik mind kétségesebbé, 
bizonytalanabbá, majd egészében elképzelhetetlenné, ahogy távolodunk 
az elsődleges, az alapjelentéstől, s ahogy válik az ige vonzatszerű ala-
kulatok, szókapcsolatok részévé. Különösen a már eleve szűkebb jelen-
téskörű jár igének a megy helyére történő behelyettesítése nem lehet-
séges, de a megy is csak meghatározott esetekben léphet a jár helyébe 
(pl. a megy 9. fölválthatja a jár 8-at). A tesztfeladatok közül ilyen a 
(8) mondat (Jól jár/megy az órád?). A jelentésmezők érintkezését tapasz-
talhatjuk még az (1) mondatban (A nyolcadik osztályba megyek), a 
(2)-ben (A nyolcadik osztályba járok), a (3)-ban (Az a hír járja...), a 
(4)-ben (Nem megy a fejembe...), valamint a (13)-as (Éva ritkán megy 
moziba) és a (14)-es mondatban (Eva ritkán jár moziba). Ezekben az 
esetekben tulajdonképpen a jár 3. és a megy 1. érintkezik.5 

A tesztmondatokban jelentkező igék a következő értelmező szótári 
jelentésekhez kapcsolódnak: a jár 3-hoz és a megy l-hez az (1) (A nyol-
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csadik osztályba megyek) és a (2) (A nyolcadik osztályba járok), a (9) 
(Marika nem jár iskolába) és (10) (Marika nem megy iskolába), vala-
mint a (13) (Éva ritkán megy moziba) és (14) (Éva ritkán jár moziba) 
mondatok. A jár 17-hez a (3) (Az a hír járja...), a megy 3-hoz a (4) 
(Nem megy a fejembe . . .), a jár l-hez az (5) (Lassan járj, tovább érsz!), 
a megy l-hez a (6) (... a maga feje után megy), a jár 8-hoz és a megy 
9-hez a (8) (Jól jár/megy az órád?), a megy l-hez a (11) (Péter ma nem 
megy horgászni), a jár 4-hez a (17) (Tegnap nálunk járt a barátom) 
mondat kapcsolódik. A (12) (Péter ma nem jár horgászni) és a (15) 
(Tegnap nálunk ment a barátom) hibás mondatok, a (16) (Tegnap ná-
lunk volt a barátom) pedig nem tartalmazza sem a m-egy, sem a jár igét. 

Feladatom a következőkben az lesz, hogy kétnyelvű szótárak segít-
ségével megállapítsam: a szlovénban melyek az ekvivalensei tesztmon-
dataim igéinek. (Ha elfogadnánk azt a szélsőséges, de egyes nyelvészkö-
rökben elfogadott véleményt, miszerint „ha egy jelnek több jelentése 
van, akkor nincs jogunk egy jelről beszélni",6 esetünkben tizenhárom 
megy és tizenhét jár igével kellene számolni a továbbiakban, s ezekhez 
kapcsolni a más nyelvű ekvivalenseket. Szerencsére a kétnyelvű szótárak 
szerzői-szerkesztői is megmaradtak a hagyományos gyakorlat mellett, 
s jelentéstördelésük — ha el is tér némileg a Magyar értelmező kézi-
szótárban alkalmazott jelentéstördeléstől — megfelelő alapot szolgál-
tatott az összehasonlításhoz.) 

A tesztmondatokat, hogy hozzájussak a szerbhorvát ekvivalensek-
hez (s végül megkapjam a szlovén—magyar igemegfeleléseket is), szerb-
horvát anyanyelvű személyekkel fordíttattam le. Az adatközlőimtől ka-
pott fordításokat a Kovács Kálmán szerkesztette háromkötetes Szerb-
horvát—magyar szótár adataival szembesítettem, s a következő igemeg-
felelések alakultak ki a magyar és a szerbhorvát igék között (a szerb-
horvát igék jelentéstördelő számai az említett szótárban használt rend-
szerezésre utalnak): 

(1) A nyolcadik osztályba megyek . .. megy 1. .. .. ici I 1 
(2) A nyolcadik osztályba járok . . jár 3. .. ici I 2. 
() Az a hír járja ... .. jár 17. .. ici I 15. és 

kruziti 3. 
(4) Nem megy a fejembe ... .. megy 3. . .. ici I 18. 
(5) Lassan járj, tovább érsz! . . jár 1. .. ici I 2. 
(6) . . . a maga feje után jár .. megy 1. . . ici 1 4. 
(7) . . . az jár a fejemben ... .. jár 8. .. misliti II 10. 
(8) Jól jár az órád? .. jár 8. .. ici I 5. 
(9) Marika nem jár iskolába . . jár 3. .. ici I 2. 

(10) Marika nem megy iskolába .. megy 1. . . 
(11) Péter ma nem megy horgászni . .. megy 1. . .. ici 1 1. 
(13) Éva ritkán megy moziba . . megy 1. .. .. ici I 1. 
(14) Éva ritkán jár moziba .. jár 3. .. ici I 2. 
(17) Tegnap nálunk járt a barátom . . . jár 4. .. biti1 11., 

navratiti se II, 
svratiti se III 3. 
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A (12), (15) és (16) mondatokat természetesen nem fordíttattam le. 
Az összehasonlításból első pillantásra szembetűnik az ici ige nagy 

fölénye, s már most látni lehet, hogy ezen a nyomon kell majd a továb-
biakban haladni. Az imént kapott jelentéspárokat rendszerezve meg-
állapítható, hogy a magyar és szerbhorvát igék (a már az előbbiekben 
megnevezett két szótár rendszerezését véve alapul) a következő össze-
függésben állnak egymással: 

j ici I 1. 

ici I 8. 
ici I 5. 

ici I 2. 

biti1 I 1. 
misliti II 10. 
ici I 15. 
kruziti 3. 

A szerbhorvát ici ige, mint látjuk, ami a tesztmondatokban meg-
jelenő jelentéseket illeti, lényegében mindkét magyar ige jelentésme-
zejét fedi, s azok bizonyos pontokon más igék jelentéseivel is 
érintkeznek. 

Következő forrásom Jankó Jurancic Srbohrvatsko-slovenski slovara, 
amelynek adatai alapján megállapítható, hogy a szerbhorvát ici igének 
gyakorlatilag a szlovén iti felel meg. (Bizonyos nehézségeket okozott, 
hogy egy nagyszótár részletesebb, jobban kifejtett adatait kellett össze-
vetni egy terjedelmileg és szerkesztési elvei szempontjából is lényegesen 
eltérő kéziszótár adataival. A szerbhorvát—magyar szótár az ici igének 
22 jelentését sorolja fel, Jurancic szótára pedig tízet.) Hogy lehetőleg 
minél pontosabb adatokhoz jussak, elvégeztem az ellenpróbát is a 
Stanko Skerlj—Radomir Aleksic—Vido Latkovic szerkesztőhármas Slo-
venacko-srpskohrvatski recnike segítségével, s annak ellenére, hogy ez 
a két szótár lényegesen különböző szótárszerkesztési elvek szerint ké-
szült (a Skerlj—Aleksic—Latkovic-féle szótárban a jelentéstördelésnél 
sokkal hangsúlyozottabban jutnak kifejezésre a grammatikai szempon-
tok, s ez a jelentéstani összefüggések kutatójától fokozott figyelmet és 
óvatosságot követel), adataik összehasonlításakor mégsem találtam 
semmi olyat, ami feltételezésemet, amellyel eddig a pontig eljutottam, 
megingatta volna. A szóbanforgó szlovén—szerbhorvát szótár jelentéstör-
delési rendszerének alapján a tesztmondatok vizsgált igéi, azok fordítá-
sai (a szerbhorvát ekvivalensek) és szlovén megfelelőik a következő-
képpen viszonyulnak egymáshoz: 

megy 3. 
megy 9. 
jár 1. — 
jár 3. — 
jár 4. — 
jár 8. — 

jár 17. -
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jár 1. — 
jár 3. —_ 

megy 1.-

megy 

jár 17. -_ 

megy 3.-

-ici 1 2. 

~ici I 1. 
-ici I 4. 

_iái 15.— 

-ici I 18. 

iti 1. 

-iti 3. 

A szlovén nyelvre vonatkozó adataim minden bizonnyal sokkal 
differenciáltabbak lennének, ha az összehasonlítást a szlovén nyelv vo-
natkozásában is nagyszótár segítségével végezhettem volna. Feltétele-
zem azonban, hogy az itt vizsgált jelenség szempontjából, a lényeget 
illetően, az úgy kapott eredmények sem térnének el a mostaniaktól. 

A tesztfeladatokkal kapott eredményeket — feltevésemet más mó-
don is bizonyítandó — még egy másik összehasonlító vizsgálatnak is 
alávetettem: összehasonlítottam őket nyolcvanegy magyar szülőktől 
származó magyar anyanyelvű tanulónak a szlovén nyelv használatára, 
e nyelvhasználat körülményeire, komponenseire, a nyelvismeret fokára 
vonatkozó adataival.7 Ez az összevetés, mint a következőkben látni fog-
juk, közvetlen kapcsolatot mutatot t ki a két adatcsoport, a két jelenség 
között. 

Az adatszolgáltatóim között lévő nem vegyes házasságból származó 
magyar anyanyelvű tanulóknak a szlovén nyelv ismeretére és haszná-
latára vonatkozó adatait és a jár-megy igepár használatát vizsgáló 
feladatoknál a helyes megoldások számát párhuzamba állítva olyan 
adatsort kaptam (1. a VI. számú táblázatot), amely alátámasztja azt a 
feltevésemet, hogy a megfigyelésem tárgyát képező magyar igék közti 
különbségek érzékelése és az igék helyes használata annál bizonytala-
nabb, minél szorosabb az adatokat szolgáltató személy kapcsolata a má-
sik nyelvvel, azzal, amely nem ismeri a jár-megy közti különbség olyan 
vonatkozásait, mint a magyar. 

VI. számú táblázat 

a helyes 
válaszok száma 9—10 11 12 13 14 15 16 

a nyelvhasználat 
együtthatója (E) 3,39 3,43 3,43 3,55 3,64 3,65 3,69 

az adatközlők 
száma 7 12 15 15 17 10 5 

Azt az adatot, amelyet a fönti táblázatban a nyelvhasználat együtt-
hatójának nevezek, a következő képlet segítségével számítottam ki: 
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s 
E = , ahol E a nyelvhasználat együtthatója, S a nyelvhasználatra 

N 
vonatkozó adatok számokban kifejezett értékeinek összege, N pedig a 
nyelvhasználatra (esetünkben: a szóhasználatra) vonatkozó helyes ada-
tok száma. 

Megállapíthatom tehát: kutatásaim eredményei azt muta t ják , hogy 
a megy és a jár igék használatában kétnyelvű környezetben, kétnyelvű 
egyéneknél jelentkező bizonytalankodások és hibázások egyik legfőbb 
oka abban keresendő, hogy a környezet másik nyelvi rendszerének 
(esetünkben a szlovénnek) közönségesen egy igéje, annak különböző 
jelentései szolgálnak azoknak a jelentéstartalmaknak a kifejezésére, 
amelyeket a magyar nyelv két ige jelentései között oszt meg. 

Két- és többnyelvű környezetben a nyelvi rendszerek egymásra 
hatása nem szokatlan, valójában nagyon is általános jelenség. Én ennek 
a jelenségnek ezúttal csak egyik, tetszőlegesen kiválasztott, minden bi-
zonnyal nem is a legmarkánsabb esetét vizsgáltam. A kutatásokat más 
szavak (sőt: nem csak szavak, de egyéb nyelvi alakulatok) használatának 
körére is ki kellene terjeszteni. Egy ilyen tanulmánysor sokat segítene 
elkerülni a nyelvoktatás hatékonyságát oly nagy mértékben csökkentő 
„áthallásokat" és akarat lan „átviteleket". Oly módon teszik ezt az ilyen 
kutatások, hogy ráirányí t ják a figyelmet a legérzékenyebb pontokra, 
segítenek tudatosítani a nyelvi rendszerek közti különbségeket és ha-
sonlóságokat, ma már nehezen nélkülözhető fogódzót adva ezzel a nyelv-
oktatás módszertanát kidolgozó szakembernek, de a közvetlen nyelvok-
tatónak is. 

J E G Y Z E T E K 
1 A teszteket kitöltő tanulók között volt néhány szerb és horvát anyanyelvű 

tanuló is A tőlük kapott adatokat nem vettem figyelembe, mivel statisztijkai számi-
tásokra, általánosabb érvényű következtetések levonására a számuk — a másik két 
csoporthoz viszonyítva — túlságosan kicsi. ! Mikes Melániái—Lük Albina—Junger Ferenc: Nyelvszociológiái vizsgálatok. Az 
anyanyelv használata a magyar nemzetiségű tanulóifiúság körében, Hungarológiai 
Közlemények 34. szám, 1978, március, 19—57. 1. 

1 A Magyar értelmező kéziszótárban mind a megy, mind a jár szócikke említi 
az igék ilyen jelentését, a megy igés változatot azonban ri tkábbnak minősíti, 

' A (9) mondathoz adott két jelentésváltozat a következő: 
a) Marlka még túl kicsi, nincs hét éves, még nem iskolás; 
b) iskolás már, csaik most például beteg, ezért otthon kell maradnia. 
A (10) mondat a következő négy lehetőség szerint volt értelmezhető: 
a) csak aat jelenti, amit az előbbi a) magyarázó mondat kifejez; 
b) csak azt jelenti, amit az előbbi b) magyarázó mondat kifejez; 
c) jelentheti mind a két esetet; 
d) egyik magyarázat tartalmát sem adja vissza pontosain. s Bizonyos — megtévesztő — érintkezési lehetőség tűnik fel még a (3) mondatban, 

ahol az az a hír járja predikatív szerkezet megjelenik. A hír főnév ugyanis állandósult 
szókapcsolatokban mindikét ige szócikkében — a járnál kétszer is — előfordul (megy 2., 
jár 13., jár 17.). A megy 2. a formai eltérések mellett jelentésbe!! különbségek miatt 
sem jöhet számításba. 

• An'al Lászlót idézi O. Nagy Gábor A poliszémia kérdéséhez című közleményé-
ben (megjelent a Jelentéstan és stilisztika című gyűjteményben, 395. 1.) 

7 Tesztkomplexumunknak egyik része éppen ilyen adatok begyűjtésére volt össze-
állítva. A tanulók megadott lehetőségek (soha — ritkán — gyakran — többnyire — 
mindig) valamelyikének kiválasztásával — többek között — a következő kérdésekre 
válaszoltak: 

a) Beszélnek-e a következő egyének (édesapád, édesanyád, testvéreid, rokonaid, 
barátaid. a< szomszédok) hozzád szlovénul? 

b) Beszélsz-e a következő egyénekkel (édesaoáddail édesanyáddal, stb.) szlovénul? 
c) Olvasol-e újságot, folyóiratot vagy szépirodalmat szlovénul? 
d) Hallgatod-e a szlovén nyelvű rádióműsorokat? 
e) Nézel-e szlovén nyelvű tévéműsorokat? 
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1) Szoktál-e szlovén nyelven gondolkodni? 
g) Vannak-e szlovén nyelvű könyvek a családodban? (Itt a következő lehetőségek 

közül lehetett választani: nincsenek — csak néhány — sok — a legtöbb — mind); 
h) A magyar nyelvhez viszonyítva milyen méntékben értesz, beszélsz, olvasol és 

írsz szlovénul? (Itt a válaszlehetőségek: kitűnően — közepesen — gyengén). 
Az értékeléshez az egyes feleleteknek a következő számértéket adtam (a belőlük 

kaipott átlagértéket nevezem a nyelvhasználat együtthatójának): 
— 5 pontot ér a soha /.a)—f)/, a nincsenek /g)/, o gyengén lh)l; 
— 4 pontot ér a ritkán /a)—1)/. a csak néhány lg)l; 
— 3 pontot ér a gyakran /a)—f)/, a sok /g)/, a közepesen lli)i; 
— 2 pontot ér a többnyire la)—1)1, az a legtöbb /g)/; 
— 1 pontot é r a mindig la)—1)/, a mind /g)/, a kitűnően /h)/. 
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R E Z I M E 

SEMANTlCKO KONTRASTIVNO ISPITIVANJE GLAGOLA 
JÁR I MEGY 

Ovo ispitivanje bllo je podstakouto kolebanjrma koja se javljaju u upo-
trebi izvesnih reci u dvojeziönim sredinama. Izvrsena je analiza gresaka na 
materijalu testa koji je sadrzavao öetliri grupe pitanja u veai sa leksemaima 
megy i jár. Ispitanici su bili uöenici sedmog i osmog razreda dvojeziőnih 
osnovnih skola u Prekmurju (SR Slovenija). 

Rezultati testiranja su vrednovana u odnosu na sociolingviistiőke i gllo-
todidakticke íaktore, sa ciljem da se doprinese unapredenju nastave slove-
nackog i madarskog jezika. 

S U M M A R Y 

SEMANTIC CONTRASTIVE INVESTIGATION OF THE VERBS 
JÁR AND MEGY 

Tihs investigation has been initiatad by the vacillations appearing in 
the use of certain words in bilingual environiments. In this paper the results 
of a test administered to pupils of grade seven und eight attending bilingual 
education in the region af Prekmurje (Slovenia) have been presented and dis-
cussed. The test comprised four groups of tasks concerning the use of tíhe 
Hungárián verbs jár and megy. 

The results of the error analysis have been evaluated with respect to 
sociolinguistic and glottodidaotic factors, aiimiing to contribute to the promo-
tion of teaching Hungárián and Slovenian. 
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Papp György 

A KONTRASZTÍV ELEMZÉS 
SZEREPE A TÁRSADALMI-
POLITIKAI TERMINOLÓGIA 
FORDÍTÁSÁBAN ÉS 
FORDÍTÁSI MÓDSZEREINEK 
KIALAKÍTÁSÁBAN 

A társadalmi-politikai terminológia fordítása igen összetett, egy-
szerre társadalmi és nyelvi-kommunikációs szakterület, amelynek 
komplex megközelítése tényezőinek egyenkénti vizsgálatát, módszereik, 
szempontjaik összehangolását is igényli. Ebből kiindulva foglalkoznunk 
kell: 1. a fordítással, 2. a kontrasztív elemzéssel, 3. a terminológiával 
mint nyelvi jelenséggel, ezen belül pedig a társadalmi terminológiával 
és 4. a kontrasztív elemzés és a fordítási módszerek kapcsolatával és 
egybehangolásával. 

Vizsgálódásaink fordítási, fordítástudományi központúak. Az önelvű 
fordítástudományt kutatási területe és szemlélete határol ja el az össze-
vető nyelvészet, a nyelvi kontaktus más területeitől. Figyelme nem- a 
fordítás végeredményére, hanem folyamatára irányul, .a külső, objektív 
tényezőkkel szemben pedig a fordítót részesíti előnyben. A nyelvi köz-
vetítést tehát gondolkodási-pszichikai folyamatként, műveletként szem-
léli, eredményességét fordítói készségektől, jártasságtól teszi függővé. 
A tapasztalatilag megragadható és megtanulható készségeket & szak-
irodalom három alapkövetelmény köré szokta csoportosítani: 

1. A nyelvi közvetítőnek jól kell ismernie a fordításban érintkező 
két nyelvet, de ez önmagában nem elegendő; 

2. Minthogy iá nyelvi kommunikáció sohasem általánosan, hanem a 
munka, az érdeklődés, az információcsere révén összekapcsolt közössé-
gek között létesül, magán viseli a közlés gyakoriságának, tárgyának 
jellemvonásait. Az ily módon elhatárolható kommunikációs közösség — 
író és olvasó, felszólaló és hallgatósága, a mérnökök, a hivatalos ér int-
kezés részvevői — mindig kisebb a nyelvközösség egészénél. Minden 
közlés szakszöveg is egyúttal. Másrészt ez a közösség túl is ter iedhet 
egy nyelv határain, a szakmai érdeklődésnek, az azonos ideológiának, 
az egyazon társadalomhoz tartozásnak át kell törnie a nyelvismeret kor-
látain. Ez az igény kapcsolja be a fordítót, a fordítást. 

A közvetítéshez tehát a nyelvismerettel összefüggő tárgyismeretre 
is szükség van, de a fordítói hűség még a két tényező együttesével sem 
alakítható ki teljesen; 

3. A fordításhoz, fordítóvá váláshoz az érintkező nyelvek sajátos 
szemléletének, a rendszerek, részrendszerek egymásra vonatkoztatásá-
nak is ki kell alakulnia, amely a nyelvi jelekben meg tud ja ragadni 
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az információt, sőt a kiindulónyelvtől elválasztva egy másik jelrend-
szerhez is hozzá tud ja rendelni. Ennek a fordítói kétnyelvűségnek, 
amelyre a magasfokú tudatosság, koordináltság jellemző, legalapvetőbb 
jellemvonása a szinte automatikusan érvényesülő kontrasztív szemlélet; 
az azonos információt hordozó, de különböző jelrendszerekhez tartozó 
egységek, alakulatok hasonlóságainak, különbségeinek elemzése és tuda-
tosítása. Ez a fordítói nyelvismeret több is, kevesebb is, mint a két 
nyelv aktív, konverzációs használata. Több azért, mert a jelenségeket 
tudatosabban állít ja szembe és a két rendszert egyszerre és egymásra 
vonatkoztatva vizsgálja, egymásra vetíti, viszont beérheti a kiinduló-
nyelv passzív ismeretével, és csak a célnyelvnél kell a reprodukálásra 
érett szintig eljutnia. 

Ennek az összevető, szembeállító el járásnak nagy szüksége van az 
elméleti megalapozásra, következésképp azokra a nyelvészeti ágakra, 
amelyek a kommunikáció univerzális elemeit kutat ják, a nyelvek kü-
lönbségeit tipizálják, így a kontrasztív nyelvészet, szerényebben szólva 
a kontrasztív, összevető elemzés is sokat tehet a fordítástudomány 
érdekében. 

A kontrasztív nyelvészet a legtömörebb meghatározás szerint egy 
adott nyelvnek egy másik nyelv kifejezőeszközeihez, szemléletéhez vi-
szonyított leírásával, bemutatásával foglalkozik, s ehhez egy harmadik 
elemet is be kell vonnia az összehasonlításba, amely a részrendszereket 
alakulatokat összevethetővé teszi. Ez nagyjából megegyezik a fordítás 
folyamatával. A kontrasztív vizsgálatok iránya, valamint a tényezők 
hangsúlyozottsága igen különböző lehet az összevetésben, ezért a for-
dítástudomány és az összevető nyelvtan kapcsolata nem egészen problé-
mátlan és egyértelmű. 

Valamely nyelv más nyelven keresztüli szemléletét a nyelvtanulás 
hívta életre, legalábbis mint tudományos módszert, és ez a didaktikai 
szempont uralkodó ma is. A kontrasztív nyelvészet célját legtöbb ta-
nulmány1 ,,a nyelvi s t ruktúra változatai és az idegen nyelvek közötti 
viszony vizsgálatában és az idegen nyelvek tanulásának, tanulási jel-
lemzőnek vizsgálatában" jelöli meg. Kutatási iránya anyanyelv—ide-
gen nyelv viszonylatú, megközelítésében nem a funkció, hanem a nyelvi 
kifejezés van túlsúlyban. Az igazi fordítás viszont sem gyakorlatában, 
sem elsajátí tásában nem lehet a nyelvtanulás mellékterméke. Még okta-
tása sem folyhat a nyelvtanulással azonos fázisban, mivel ez utóbbiban 
az anyanyelv beidegződéseitől kell megszabadulnunk, az előbbiben épp 
ellenkezőleg, a másik nyelv szövegvonzásától, interferenciájától. Az ide-
gen nyelvek tanításának hol mellőzött, hol pedig rehabilitált direkt 
módszerét, a tanfordítást természetesen nem egyenlíthetjük ki az igazi 
nyelvi közvetítéssel. 

A kontrasztív nyelvészet jelenleg szívesebben vizsgálja a fordítás 
eredményét, mint eljárását. Törvényszerűségeinek kialakításában tehát 
maga szorul a fordításra, lévén, hogy következtetéseit abból vonja le, 
amint azt Catford közismert tanulmánya is bizonyítja: „A szövegekvi-
valenseket legegyszerűbben a két nyelvet jól tudó informátor, vagy for-
dító segítségével ál lapíthat juk m e g . . . A fordító intuíciója nagy mér-
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lékben befolyásolja a döntést."2 Nos, a fordítástudományt éppen ezek 
az „intuíciók" érdekelnék. 

Több nyelvész3 kétségbe vonja a fordítás és nyelvészet kapcsolatát, 
mondván, hogy a nyelvészet sajátos absztrakcióit nem lehet felhasznál-
ni. Mert igaz ugyan, hogy a fordítás sem ösztönösen, hanem a korábbi 
megoldásokból leszűrt szabályok szerint történik, azaz mintákhoz alkal-
mazkodunk. Kérdés, hogy ezeknek a mintáknak megfelelnek-e olyan 
elvonatkoztatott kategóriák, mint főnév, tárgyi szószerkezet stb. Ilyet 
nem állíthatunk. A fordítói döntések, a módszerek következetes kiala-
kítása, utólagos igazolása még sem képzelhető el a nyelvi tények álta-
lános konfrontálása, a nyelvészet módszerei nélkül. A célnyelv sajá t -
ságai ki sem rajzolódnak a rész jelenségek tömegéből kielemzett típus-
szabályok nélkül. Csak így tudunk rátapintani, Németh László4 kifeje-
zéseivel élve, egy nyelv erejére és gyengéire. Sajnos, az összevetés je-
lenleg a kezdeti stádiumban van, a formális elemek kontrasztálásánál 
és taxonómikus felsorolásánál, az egyes jelenségek és nem a teljes szö-
veg szintjén. 

Van viszont a nyelvi tipológiának egy Ígéretes ága, amelyet V. 
Mathesius5 alapozott meg. Ez a nyelvi karakterológia, a nyelvészek alig 
figyeltek fel rá, a fordításelméleti művekben azonban nagy visszhangra 
lelt a funkcionális nyelvhasonlítással és a kontrasztív stilisztikával ro-
kon szemlélete, átfogó kategóriái, mint például az analitikus és szin-
tetikus (tömörítő), igei és névszói, aktív és passzív kifejezésmódot ked-
velő nyelvek, alkalmazhatók a fordítói analízisben. 

összegezésként mégis kimondhatjuk, a kontrasztív elemzés ösztönös 
vagy tudatos eljárásaira szükség van a fordításban, de a nyelvi közve-
títés sajátos módján, műveleti rendjének adott fázisában lehet alkal-
mazni, és ia jóval szélesebb skálájú fordítói analízisnek egy részeként, 
egyéb tényezőket is tiszteletben tartva. 

Azok a követelmények közül, amelyeket a kontrasztív elemzésnek 
is tiszteletben kell tartania, elsőként a kommunikációs gyakorlat, a 
szaknyelv követelményeit kell kiemelnünk. 

1. A szaknyelv csak néhány vonásában, így szókészletében tér el 
egy nemzeti nyelvtől. A szókészleti elemeket együttesen terminológiá-
nak szokás nevezni, amely egy adott emberi tevékenység, a mi esetünk-
ben a társadalmi-politikai-önigazgatási tevékenység területén az egyér-
telmű gondolatközlést szolgálja, és szakszókból (statut, drzavina, zastup-
nik, drzava-potpisnica és ezekhez hasonló egyelemű vagy összetett sza-
vak) és szakkifejezésekből (több szakszóból álló, meghatározott je len-
téstartalommal összekapcsolt lazább kifejezések, mint pl. akt o osniva-
nju radne organizacije, gradansko pravno lice, dobri poslovni obicaji) 
tevődik össze. 

2. A terminológiának az átlagosnál differenciáltabb fogalmakat, 
részfogalmakat kell felidéznie a befogadóban, ezért nyelvileg is igen 
tagolt és szabványos. Az árnyalatnyi különbségek is fontos információt 
hordozhatnak. Mást jelent pl. a fiatalkorú, mint a kiskorú, a másolat 
és a másodlat stb. 

3. A szigorú szabványosság kizárja a többalakúságot és a szino-
nimák egy szövegkörnyezetben v.aló helyettesíthetőségét. A fordítás 
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akkora felületén, amelyen a mi többnyelvű környezetünkben érvénye-
sül, nehéz elkerülni a helytelen többalakúságot. A szakszókincs nagy-
része ösztönösen, ellenőrzés nélkül alakul ki, ezért két-három alak is 
élhet párhuzamosan, főleg a társadalmi-politikai szaknyelvben van így, 
ahol a fogalmak azonosítása sem könnyű. így jött létre a honvédelem 
mellett a narodna odbrana tükörszava, a népvédelem, az óvoda, napközi 
jelentésében használt gyermekkert. Ezek azért veszélyesek, mert az ol-
vasó hajlamos külön jelentést tulajdonítani nekik. 

4. A következetes egyezményesség megengedi a terminus látszóla-
gos önkényességét, motiválatlanságát is. Nem szükséges, hogy részlete-
zően tartalmazza a vonatkozó fogalom jegyeit, anélkül is egyértelműen 
fel tudja idézni, a kellő ismeretekkel rendelkező befogadónak. Megha-
tározott nyelvi logikát tehát nem minden esetben találunk a szakszavak-
ban. Nem vethet jük el a társult munka terminust, mondván, hogy a 
munka nem társulhat, de még kevésbé kérhetünk számon valamilyen 
kiinduló nyelvi szerkezetet, modellt a célnyelvben. Nem helyeselhetjük 
az építészeti telek alakulatot azért, mert a gradevinsko zemljiste-bői 
fordítottuk, amikor a telekben a teljes jelentése benne van, sem a Nem-
zetközi Valuta Alapot, olyan indokkal különírva, hogy az angol, szerb-
horvát nyelvben is így van. 

5. A gyakori használat a terminusokat egyszerűvé, tömörré teszi, 
hogy a szókörnyezetbe könnyen beépülhessenek. Magyarban pl. nem 
állhatnak a rendelkezés a munka eredményeivel, aktus a munka sza-
bályozásáról-íéle laza szerkezetek. 

6. A terminusok a szöveg behatárolható, lokális elemei, de behatá-
rolásuk nem mindig problémátlan, hiszen a mondatértékű elemektől a 
rövidítésig minden alakulat előfordulhat, s fordításnál nagyságrendjük 
r i tkán egyezik, pl. sredstva za snosenje rizika — kockázati eszközök; 
vrhuska — vezető klikk. stb. A szaknyelvet különben is káros csak a 
terminológiára egyszerűsíteni, mivel stílusa, fordulatai épp olyan jel-
lemzőek, s a terminológiát is csak a névszókra, hiszen az igék is lehetnek 
terminusok. 

7. A társadalmi-politikai szövegekre, terminológiára jellemző a sok-
rétű szinteződés, jugoszláviai vonatkozásban a sok ú j fogalom, amelyek 
igényes nyelvi megformálást kívánnak a célnyelvben is. 

Ezeket a szabályokat a fordításelmélet a fordító számára követel-
ményként szabja meg az ekvivalencia kialakításában, de a fordítói hű-
ség az alanyi tényezők, a módszerek, műveletek ismerete nélkül csak 
eszmény maradna. 

A fordítás gyakorlatának kutatására, minőségi és mennyiségi be-
folyásolására jött létre a fordítástechnika, amelynek fogalmába azokat 
a szinte automatikus készségeket kell belefoglalnunk, amelyek lehetővé 
teszik, hogy a fordító figyelme a közvetítés döntési, alkotó gondolkodást 
kívánó eljárásai számára szabaduljon fel. A kontrasztív elemzést ebben 
a rendszerben is el kell helyeznünk, a fordítási módszer fogalmával 
együtt, amely a tudatosan kialakított eljárások összefoglaló neve. 

A fordítástechnika legfontosabb feladata a nyelvi átültetés folya-
matkénti meghatározása. Erről a folyamatról még nem tudunk mindent, 
mint ahogy az ember pszichikai tevékenységének egészéről sem. Koráb-
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ban a szavak, szószerkezetek, mondatok puszta behelyettesítéseként 
fogták fel, ma már a teljes szöveg egységes jelváltó értelmezésének 
tekint jük, amelynek központjában a befogadó áll, akinek közvetítünk. 
Helytállónak látszanak a következő megfigyelések: 

— A fordítás nem egyetlen művelet, hanem részmozzanatokból 
alakul ki, még ha a végeredmény felől ennek nem is szabad látszania; 

— Ezek a mozzanatok meghatározott sorrendben követik egymást, 
tehát műveleti rendjük, algoritmusuk van. 

— A műveleti rend fázisait fordítás közben (fordításon most írott köz-
lemények írásos szöveggé válását kell értenünk) el is választhat juk egy-
mástól, és időbelileg is befolyásolhatóak. Vannak olyan tevékenységek 
is, amelyeknél ez a folyamat tagolhatatlan, mint például a tolmácsolás-
nál. Ennek megvilágítására a nyelvi közvetítés két fő eljárását is meg 
kell neveznünk, az eredeti közlemény megértését és célnyelvi repro-
dukálását. 

Műfajok Megértés Reprodukálás 

A fordításnál Időbelileg 
befolyásolható 

Befolyásolható 

A konszekutív 
(tárgyalási) 
tolmácsolásnál 

Befolyásolhatatllan Befolyásolható 

A szimultán 
tolmácsolásnál 

Befolyásolhatatlan Befolyásolhatatllan 

A fordításnál a szöveg nehezen érthető részeire bármikor vissza-
térhetünk, a célnyelvi szöveg kialakítását is bármikor megszakíthatjuk, 
segédleteket is felhasználhatunk, sőt az ellenőrzésre is jut idő. A kon-
szekutív tolmácsolásnál már csak a reprodukálás idején módosíthatunk, 
de nem szólhatunk a tárgyaló partnereknek, ismételjék meg ked-
vünkért a már elmondottakat, mert mi nem értet tük meg. A szimultán 
tolmácsolásnál, amely az eredeti közléssel szinte egyidőben zajlik, mind 
a megértés, mind pedig a visszaadás ideje befolyásolhatatlan. 

Az előzőek értelmében tehát csak a fordítás tagolható, s a technikai 
készségek is ott érvényesülnek igazán, míg a tolmácsolási műfa jokban 
az információhordozó nyelvi alakulatok memorizált egymásravonatkoz-
tatását használhatjuk fel. 

Az írott szövegek fordítását logikailag legalább két és leg-
feljebb három szakaszra bonthat juk fel: 

1. Szövegelemzésre; 
2. Átváltásra; 
3. Szövegszintézisre. 

A szöveg elemzése elsődlegesen a hír tartalom megértését szolgálja, 
de elválaszthatatlanul egybefonódik vele az információ elvonatkoztatása 
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az adott nyelv jeleitől, s ezért kérdéses, vagy legalább is egyénileg vál-
tozó a célnyelvre váltás mint külön logikai mozzanat. A megfigyelések, 
kísérletek tanúsága szerint eleve másként olvasunk egy szöveget, ha 
fordítani akarjuk, mint ha csak tájékoztatást merí tünk belőle. Erre töb-
bek között a fordítói tévedések egy nagyon jellegzetes f a j t á j a is figyel-
meztet bennünket, a magyarul leiterjakabnak nevezett jelenség, amely-
nek első magyar elkövetője a német Jakob's Leiter (Jákob létrája) szó-
kapcsolatot tulajdonnévként értelmezve Leiter Jakabnak fordította, azaz 
a főnevek nagybetűjét a magyar funkció felől értelmezte! Volt, aki az 
angol autotest szóösszetételt autókarosszériának fordította (az autó „tes-
tére" gondolt valószínűleg), egy fordítójelölt pedig a szerbhorvát sokak 
(utca) megfeleléseként a szuk (zsákutca) nyelvjárási szót ír ta le. Fordítás 
közben, úgy látszik, azonnal a célnyelv kifejezési lehetőségeit vet í t jük 
rá az eredeti szövegre. 

A szövegszintézis, a közlemény végső célnyelvi megfogalmazása az 
elemzéstől elég világosan elkülöníthető. 

Ha a fordítást nem a különböző szintű nyelvi egységek puszta be-
helyettesítésének, cseréjének, hanem jelváltó, hírváltó átértelmezésnek 
fogjuk fel, mint ahogyan az előzőekben tet tük is, abból az is követke-
zik, hogy a kontrasztív elemzést megfelelő fordítási egységeken 
lehet elvégezni. Az az egység minősül fordítási szegmentumnak, amely 
egy önálló, elkülöníthető részinformációt hordoz, tehát korántsem 
egyenlő valamely nyelvi egységgel, szóval, szókapcsolattal, legalábbis 
nem mindig. Gyakori fordítói tévedés, hogy egy szakkifejezés elemeit 
külön-külön értelmezzük és visszük át a célnyelvi szövegbe, mint pl. a 
javna diskusija alapján a nyilvános vita (helyesen közvita), a specijalno 
vaspitanje alapján a speciális nevelés (helyesen gyógypedagógia). Szük-
ségesnek látszik az értelmezési fordítási egység és az átváltási (konver-
ziós) egység megkülönböztetése. Egy terminus értelmezési egysége igen 
nagy lehet, a közvetlen szókörnyezettől egészen a nyelven kívüli való-
ságelemig minden olyan kategória, amelyhez viszonyítva megragadható 
funkciója és hírértéke. Az átváltási egység az a jelmennyiség, amely-
nek információját emlékezetünkben tud juk tar tani és célnyelvi egy-
séggé tud juk alakítani. 

A fordítás egyik kulcskérdése, hogy a kontrasztív analízist a nyelvi 
közlemény milyen színtjén és mélységében t a r t juk el végezhetőnek. 
A jelek (alaki) szintjén fordítási céllal nem vethető össze a kiinduló és 
a célnyelvi közlemény, még ha végül a fordítás azonos vagy hasonló 
szavakat is produkál. A jel csak a jelentése felől közelíthető meg, a je-
lentése pedig a denotátuma, valóságvonatkozása felől. Ezt a folyamatot 
a következőképpen il lusztrálhatjuk: 

I. Li jele I. L-i jele 

i t 
II. A jelentés szintje II. A jelentés szintje 

I t 
III. A valóság, denotátum szintje ->- III. A valóság, denotátum szintje 
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Ugyanez az elemzési mélység és fokozatok kellenek, ha a Sabort felel-
tetem meg a magyar Száborral, amelyek csak transzkripciós szinten 
különböznek, vagy ha a Skupstinát a nagyobb különbségeket mutató 
képviselőház, képviselő-testület alakokkal. 

Az előzőeket összegezve tehát a kontrasztív elemzésnek a következő 
tényezők együttesébe kell beleépülnie: 

— a közlemény hírtartalma, szerkezete, nyelvi jellemzői; 
— a célnyelv normái, kifejezési lehetőségei, a befogadók előzetes 

ismeretei; 
— az információt hordozó jelek mennyisége; 
— a közlemény hírértéke, információmennyisége. 

Az információ felszíni manifesztálódására a kiindulónyelvi szerke-
zet, kifejezési mód jellemző, a célnyelv viszont más szerkezetet, megne-
vezési módot kiván, az alaki különbségeken túl is. Ha az eredeti szöveg 
vonzása erős, akkor rossz, ha pedig a tökéletes célnyelvi kifejezésért 
feláldozunk valamit, akkor hűtlen lesz a fordítás. 

A nyelvi közvetítésnek szöveghű reprodukciót kell eredményeznie, 
vagyis azonos logikai összefüggéseket, a jel- és információmennyiség 
körülbelül azonos arányát, mert ezek a közlés invariáns elemei. Ha 
másként járunk el, fordításunk redundáns, terjengős lesz, illetve a mi 
befogadóink ismeretéhez képest érthetetlen, nehezen érthető. Lássuk 
ezt a gyakorlatban! 

A következő szerbhorvát szakkifejezés: 

usmereno vaspitanje i obrazovanje 

alábbi fordításai közül: 

1. irányított nevelés és oktatás; 
2. szakoktatás és nevelés; 
3. az általános iskolai oktatást követő kétéves fokozat; 
4. szakirányú oktatás és nevelés. 

Az első rossz, mert szerbhorvát tükörfordítás, a második azért, mer t 
nem az eredeti információt fejezi ki, nem fogadhat juk el a harmadikat 
sem., noha a hírtartalom megvan benne, de igen terjengős, s csak a ne-
gyedik a jó. 

Ha a fenti szempontok egyensúlyával kialakított fordítást gondo-
san összevetjük az eredeti szövegekkel, sok lényeges különbséget talá-
lunk, olyanokat, hogy az eltérő nyelveket beszélőket körülvevő való-
ságháttér nem teljesen azonos, ezért az egyikben valamely je l tárgyra 
kész megnevezési formák vannak, a másikból pedig hiányzanak. A kész 
formák sem fedik egymást, másként tagolják és elemzik ugyanazt a 
dolgot. Ezek a különbségek nyelvi egységenként, szintenként másként 
realizálódnak, tehát a terminológiában csak egy részük ragadható meg 
a kontrasztív elemzéssel. Az eltéréseket vizsgálhatjuk lokálisan, egy 
jelenségre, alakulatra szorítkozva és globálisan, egy szakterület, szöveg 
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egészére vonatkoztatva, gyakorisági, statisztikai alapon. Például a hal-
mozott birtokos szerkezet a magyar szakkifejezésekben is előfordul, de 
jóval ri tkábban, mint ia szerbhorvát nyelvben. A kontrasztív elemzés 
eredményeként választhat juk ki aztán a különbségeket áthidaló fordí-
tási módszereket. 

A fordítás sikere mindig a nyelvi és tar ta lmi problémák együttes 
megoldásán múlik. Mint láttuk, maga az átváltás a gondolkodás, illetve 
a valóság síkján bonyolódik le, de eredménye nyelvi síkon mutatkozik 
meg, ezért a fordítási módszereknél is elválaszthatatlan az alaki és tar 
talmi szempont. A nyelvi átültetés során számos módszerrel élhetünk. 
Rendszerezhetjük őket a műveleti rend, az érintett nyelvi egységek 
(szóváltó, szerkezetváltó műveletek, stb.) és végeredményük alapján, 
hogy alaki vagy tartalmi műveletekről van-e szó. Az alaki műveletek 
a nyelvi különbségeket hidalják át, és a korrekt szöveget alakít ják ki, 
hiányuk nyelvhelyességi hibákban tükröződik. 

A tartalmi műveletek a nyelven kivüli, kulturális, társadalmi, kör-
nyezeti különbségeket oldják meg. Hiányukban lehet a szöveg helyes, 
de hírveszteség, entrópia lép fel. 

A fordítási módszerek érvényesülésének a következő fázisai vannak. 

1. A nyelvi és nyelven kívüli különbségek tudatosítása; 
2. A megfelelő módszer kiválasztása; 
3. Az interferenciális lehetőségek tudatosítása. 

A fenti mozzanatok közül elsősorban az első képezi vizsgálódásunk 
tárgyát, ahol a kontrasztív elemzés megvalósul. 

Az összevetés módját, jelentőségét a jugoszláviai vonatkozású tár -
sadalmi-politikai terminológia sajátságain keresztül kívánom bemutat-
ni, pontosabban a Társult munkáról szóló törvényben és az önigazgatási 
és egyéb társadalmi-politikai kifejezések szótárában is előforduló szak-
szók, szakkifejezések alapján. 

A szerbhorvát és magyar terminológia különbségeinek teljes elem-
zésére természetesen nem vállalkozhat ez a dolgozat, már terjedelmi 
okokból sem. A következő analízis tehát csak illusztratív lehet. 

1. Amint az előzőekből is kiderült, a fordító gyakran kerül olyan 
helyzetbe, hogy a magyar nyelvből hiányzik valamely, a szerbhorvát 
nyelvben létező fogalom és megnevezés, ilyenekkel az önigazgatási, tár-
sadalmi szövegek tele vannak. Ez esetben a valóságháttér különbözik. 

Alkalmazhat ja az ún. alaki tükrözést, vagyis kisebb-nagyobb vál-
toztatással átveszi az eredeti szót. 

2. Az idegen szó átvételéhez azonban nem minden nyelv egyformán 
viszonyul, még hozzá nem csak kulturális, társadalmi, hanem karakte-
rológiai okokból. A skupstina szóban például, amely élt egy darabig 
nyelvhasználatunkban, a hangalak és a jelentés kapcsolata teljesen 
motiválatlan, azaz csak jelöl valamit, de nem „jelent" semmit a m -
gyar anyanyelvű számára. Azzal nem mondunk semmi újat , hogy a ma-
gyar nyelv az idegen szavaktól talán túlságosan is viszolyog, az angol, 
az orosz nyelv viszont szívesen fogadja őket, a szerbhorvát nyelv is szí-
vesebben lá t ja őket. Az már kevésbé ismert, hogy a külső eredetű és 
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belső keletkezésű motiválatlan szavak aránya tipológiailag összefügg, 
amire Telegdi Zsigmond6 és Károly Sándor7 is rámutatot t . 

Más szavakkal ez azt jelenti, hogy a képzett, összetett szavakat 
(amelyeknek jelentése morfémákban elemezhető) kedvelő jellegből ered 
az idegen szavak kerülése. Társadalmi-politikai szakkifejezéseink között 
alig található közvetlen szerbhorvát átvétel. 

3. Sok különbség tapasztalható az ún. közvetett alaki tükrözés vo-
natkozásában is, amikor a szerbhorvátban is idegen eredetű terminusok 
sorsáról kell döntenünk. A két kultúra más korokban és más intenzi-
tással érintkezett a különböző nemzetközi nyelvekkel, tehát előfordul-
hat, hogy a forrásnyelvi idegen szónak eredeti magyar terminus felel 
meg, mint az azuran — naprakész, supsidijarna odgovornost — másod-
lagos felelősség, kredit — hitel, pausal — átalány párhuzamok. 

A mindkét szaknyelvben fellelhető idegen szavak is más fokon és 
módon asszimilálódtak. Ezen a területen nagy szükség van a kontrasz-
tív elemzésre, a különbségek tudatosítására, mivel az interferencia igen 
gyakori. Lássunk néhány példát: 

Szerbhorvát alak 

penal 
aktív (fn) 
konfiskacija 
legendaran 

Tükörfordítás 

penál 
aktív 
konfiszkáció 
legendáris 

Helyes magyar alak 

pönálé 
aktíva 
konfiskáció 
legendás 

4. A két nyelvnek hasonló tendenciái is lehetnek, s ha az elemzés 
nem ter jed ki rájuk, túlfordításra kerül sor. így alakult ki a kissé eről-
tetett pénzelés, önpénzelés a finanszírozás, önfinanszírozás kiszorításával. 

5. Az ú j megnevezés kialakításakor dönthet a fordító a tartalmi 
tükrözés mellett is, főleg ha az eredeti alak összetett, képzett szó, és 
az elemeket egyenként lefordítja, mint a társult munka, önigazgatás, 
társultmunka-szervezet, egyenlősdi példáiban. 

A magyar nyelvben is meglevő fogalmak esetében viszont a cél-
nyelvi szerkesztésmód érvényesül: 

Szerbhorvátul: Helytelenül: 

socijalni radnik 
pr.avno sredstvo 
godisnji odmor 
individualno 
obrazovanje 

Helyesen: 

szociális gondozó 
jogorvoslat 
évi szabadság 
önképzés 

szociális munkás 
jogi eszköz 
évi pihenő 
egyéni képzés 

6. Igen érdekes jelensége a kontrasztív elemzésnek, amikor az egyik 
vagy másik nyelvből hiányzó lexikai vagy nyelvtani kategóriára aka-
dunk. Ennek több oka lehet. 

6.1. Eltérhet a fogalom körének tagolása, az először Jóst Trier által 
vizsgált szómező (sprachfeld) : 
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1. zastupnik képviselő; 3. prevoz putnika utas szállítás 
predstavnik prevoz robe áru fuvarozás 

2. statut s ta tútum 4. cenovnik árjegyzék 
alapszabály díjjegyzék 
szervezeti szabályzat 

6.2. Adódhat ez a „hiány" és „többlet" a szerbhorvát és magyar 
nyelv analitikus, illetve szintetikus, tömörítő kifejezésmódjából is: 

Szerbhorvátul Szó szerint Helyesen 

stocna hrana állati takarmány takarmány 
davalac usluga szolgáltatás nyúj tó ja szolgáltató 
nosilac obaveza a kötelesség hordozója kötelezett 
podnosilac molbe a kérvény benyúj tója kérvényező 

6.3. Különösen jellemző ez a magyar igékre, amelyek, a névszóból 
képzettek, bővítményüket is magukhoz vonzzák: 

dati inicijativu kezdeményez 
voditi diskusiju o necemu megvitat valamit 
vrsiti usluge szolgáltat 

6.4. Jelentkezhet a képzők vagy más toldalékok szintjén: 

clanska knjizica — tagsági könyv, tagkönyv 
radna knjizica — munkakönyv 

6.5. Rengeteg példát találhatunk az általánosabb — konkrétebb, 
részletezőbb megnevezés különbségeire. A kettősség természetesen soha 
sem egyirányú, hol az egyik, hol a másik terminus a konkrétabb, 
például: 

posebna izjava — fcülönnyilatkozat 
posebni drustveni interes — kiemelt társadalmi érdek 
posebna zastita dece — a gyermekek megkülönböztetett védelme, 

ahol a jelentésmezők különbözőek, de más okból is jelentkezhet a rész-
letezőbb szakkifejezés: 

stocarska proizvodnja — állattenyésztői termelőtevékenység 
autori tarna vlast — tekintélyen alapuló hatalom 
obavezujuca dokumenta — kötelező érvényű okmány 

7. Se szeri, se száma a transzponálásra szoruló szófaji, szerepbeli 
terminológiai különbségeknek. Áttekintésük, tipizálásuk helyett álljon 
itt csak néhány példa: 

90 



kumulacija kazne — halmazati büntetés (főnév — melléknév) 
konkurs za imenovanje — kinevezési pályázat (főnév — melléknév) 
u pismenom obliku — írásban (jelzős szerkezet — főnév) 
frakcionastvo — frakciós jelleg (főnév — jelzős szerkezet) 

8. A szakkifejezések (többtagú elemek) különbségei szinkron, alaki 
vizsgálattal azonosnak látszanak a 7. pont példáival, de valójában, ere-
detük szerint ezek az eltérések egész más jellegűek és az aktuális tago-
lással, a téma-réma szerepkörrel állnak kapcsolatban. A szószerkeze-
tek, összetételek javarésze levezethető valamely mondatértékű elsőd-
leges közlésből, ún. keretmondatokból, amelyekben ú j közlésként, réma-
ként szerepelt, de azután, a szöveg másik helyén tematizálódott, emlí-
tet tként jelentkezik. Némely szószerkezet két-három, sőt négy keret-
mondat transzformja, mivel annyinak rámájá t sűríti össze — a sűrítés, 
tömörség a szaknyelvnek fontos jellemvonása. Például: 

I. Ez egy törvény. A munkások társ í t ják munká juka t 
T R T R 

II. A törvény szól (vmiről) A munka társul 
T R T R 

III. Az, hogy a munka társul, a társult munka. 
IV. Ez az a törvény, amely a társult munkáról szól. 
V. A társult munkáról szóló törvény a szövetkezetekkel is foglal-

kozik. 

Az V. transzformációs szinten tehát a négy előző minden keret-
mondata témává, említetté vált. 

A tematizációban a különböző nyelvű elemek eltérően viselkednek 
és a témába, szakkifejezésbe sűrítés foka is nyelvenként igen változó. 
A magyar nyelv igen aktív melléknévi igenév-képzője révén sok olyan 
transzformot tud létrehozni, amelyet a szerbhorvát mellékmondattal 
tud megoldani: 

deo dohotka koji je rezultat izuzetnih pogodnosti u sticanju. 
a jövedelem kivételesen kedvező körülmények között létrejött része 
organizacija udruzenog rada koja se bavi sa poslovima prometa robe 
na veliko i sa poslovima uvoza 
áruforgalommal és behozatallal foglalkozó nagykereskedelmi társul t -
munka-szervezet. 

További transzformációs különbségek tapasztalhatók a szerbhorvát 
hátra vetett jelzős, jelző értékű határozós szerkezetek magyar ekviva-
lenseinél, amelyek összetett szavak, birtokos- vagy minőségjelzős szer-
kezetek: 

usteda u radu — munkamegtakarí tás 
poslovanje sa gubitkom — veszteséges gazdálkodás 
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pravo na patent — szabadalmi jog 
proboj u odnosima — kapcsolatok megbontása 
zavrsni dokument iz Helsinkije — Helsinki záróokmány 
odnosi u sticanju dohotka — jövedelemszerzési viszonyok. 

Üjabb transzformációs fokozatnak kell felfognunk a birtokos- és minő-
ségjelzős szerkezetek jelöletlenné, összetett szóvá válását, amely a 
szerbhorvát terminológiában elenyészően ritka. 

carinska dazbina — vámilleték 
clan zakona — törvényszakasz (a törvény szakasza az előbbi fok) 
kontrola cena — árellenőrzés 
vid potrosnje — fogyasztásnem 
kiásni interes — osztályérdek 
javno mnjen je — közvélemény 

Van, amikor ez a tendencia rossz irányban hat, s az összetétel helytelen: 

hely telenü 1: helyesen: 
Civilna zastita polgárvédelem polgári védelem 
Teritorijaina odbrana területvédelem területi védelem. 

A magyar nyelvben, a kivételektől eltekintve, általában a jelöletlen-
ség, az összetett szóvá válás jelöli a tematizációt: 

Megalakítottak egy külön bizottságot. 
A különbizottság jól végezte munkáját . 

A szóösszetétel — szószerkezet eltérés a szerbhorvát és magyar termi-
nológia legáltalánosabb különbsége. 

8.1. Vannak viszont olyan esetek is szép számmal, amikor a szerb-
horvát kifejezés a sűrítettebb, mert több fokozatú transzformáció 
lehetséges: 

Clanovi nisu izvrsavali svoje radne obaveze. 
Neizvrsavanje radnih obaveza stetno utice na aktivnost Drustva. 

A ne- előtagú szavak, szintagmák azonos szintű átváltására a magyar-
ban nincs elfogadható lehetőség, ha a -talan, -telen, -atlan, -etlen fosz-
tóképzőt nem lehet alkalmazni, mint mondjuk a necelishodna odluka 
— célszerűtlen határozat párhuzamában. A fenti esetben ezért az ún. 
antonim fordítási módszerhez kell folyamodni, vagyis ellentétes jelen-
tésű szót kell keresnünk. így: A munkakötelezettségek elmulasztása 
károsan hat az Egyesület tevékenységére, ugyanígy: nestabilnost u 
privredi — a gazdaság labilitása. 

Ha a szerbhorvát szaknyelvben oly gyakori jelzőértékű határozós 
szerkezetet nem lehet jelzős szerkezetté alakítani, a magyarban olyan 
igeneves transzformot kell használnunk, amelynél a kiindulónyelvi 
tiszta névszói szerkezet egy fokkal sűrítettebb: 
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dobra u opštoj upotrebi — közhasználatban levő javak 
članstvo u društveno-političkoj organizaciji — a társadalmi-politikai 
szervezetben való tagság 
Zakon o udruženom radu — A társult munkáról szóló törvény. 

Az eredeti szórendben álló szerkezet (Törvény a társult munkáról) csak 
címben szerepelhet, mondatban ugyanis a szintagma lazasága félreérté-
seket okozhat. 

Az összevetési, konfrontálási lehetőségeket még korántsem merí-
tet tük ki, de a kontrasztív elemzés folyamatának, eredményeinek bemu-
tatására a fenti példák elegendőek. 
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R E Z I M E 

ULOGA KONTRASTIVNE ANALIZE U PREVOĐENJU 
DRUSTVENO-POLITICKE TERMINOLOGIJE I U STVARANJU 

PREVODILAČKIH METODA 

Autor razmatra povezanost kontrastivne analize i prevođenja. Problemu 
pristupa sa stanoviša nauke o prevođenju, i jezičko prenošenje ispituje kao 
postupak subjektivnog faktora odnosno prevodioca. Kontrastivnu analizu, pre 
svega, postavlja u sistem zahteva za stručnošću u prevodilaštvu (poznavanje 
jezika, poznavanje predmeta, osposobljenost u prevodilačkoj tehnici), a zatim 
se bavi problemima primene tog sistema. Kontrastivnoj analizi koja je usme-
rena ma učenje jezika autor pretpostavlja analizu u smislu proučavanja jezič-
kog karaktera. 

Kontrastivna analiza se u ovom radu razmatra u sklopu procedure pre-
vođenja, pa se zaključuje da samo analiza koja uzima u obzir i vanjezičku 
stvarnost i pravila 'komuniciranja u pojedinim strukama može da unapredi 
prevođenje. Najzad se tretira i pitanje primene kontrastivne analize na jezič-
kom materijalu Zakona o udruženom radu, kao j na drugim izrazima i termi-
nima iz društveno-političke oblasti. 

S U M M A R Y 

THE ROLE OF CONTRASTIVE ANALYSIS IN THE TRANSLATION 
OF SOCIO-POLITICAL TERMINOLOGY AND IN THE FORMATION 

OF TRANSLATION METHODS 

The author considers the relation of contrastive analysis to translation. 
He approaches the problem from the point of view of translation science, and 
investigates the process of translating as the procedure of a subjective factor, 
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the translator. He places the contrastive analysis in the system of pro-
fessional demands, and treats the issues of their application. 

In this paper it has been stated that contrastive analysis may be useful 
in translating only if the extra-linguistic reality and the rules of communi-
cation are also taken into consideration. Due attention has been paid to the 
applcation of contrastive analysis to linguistic corpora containig terms and 
expressions of socio-political reality. 
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