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Vajdaság heterogén nemzeti és nyelvi közösség, alkotmánya szavatolja a 
szerbhorvát, magyar, szlovák, ruszin és román nyelv egyenrangú használatát 
a tartományi képviselőházban, a tartomány szerveiben és a legfelsőbb tarto-
mányi bíróságokon. Egy meghatározott község képviselő-testületében, a 
közösség közigazgatásában csak azoknak a nyelveknek a használata egyen-
jogú, amelyeket a község képviselő-testülete, a község lakosságának nem-
zetiségi megoszlásától függően, a statútumában egyenrangúaknak nyilvá-
nított. Vegyünk konkrétan Újvidék esetét. A város területén a szerbhorvát 
ajkú lakosságon kívül túlnyomó többségben még magyarok, szlovákok és 
ruszinok élnek. Novi Sad Hivatalos Lapját tehát e három nyelvre fordítjuk. 
A községeknél már más a helyzet, így például Karlóca határozatai, döntései, 
végzései már csak szerbhorvát nyelven jelennek meg, mert a Község Kép-
viselő-testületének statútuma nem irányozza elő a nemzetiségi nyelvek 
egyenjogú használatát. 

Felmerül tehát a fordítás problémája, éspedig a közigazgatási szövegek 
fordítása kapcsán. Kik azok, akik ilyen jellegű fordítással foglalkoznak és 
foglalkozhatnak? 

Társadalmi berendezésünk sajátosságából adódik ösztönös kétnyelvűsé-
günk. Ezen azt a jelenséget értem, amikor valaki anyanyelve mellett auditív-
imitatív úton, teljesen ösztönösen elsajátítja a hivatalos nyelvet is. Ehhez 
legjobban a tömegkommunikációs eszközök járulnak hozzá. Esetünkben 
azonban, tudatos kétnyelvűségről is beszélhetünk, mert a szerbhorvát nyel-
vet már az általános iskola alsó osztályaiban tanulni kezdjük. A kétnyelvűség 
puszta megléte azonban még nem elegendű ahhoz, hogy valaki fordítson, a 
szerbhorvát nyelv felületes ismerete senkit sem tesz képessé arra, hogy ezt a 
feladatkört betöltse. A kiindulónyelvet (esetünkben ez leggyakrabban a 
szerbhorvát) minden szinten szembe kell tudni állítani a célnyelwel (a 
magyarral), emellett megfelelő rutinra kell szert tenni, és a közvetítés által 
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kapcsolatba került mindkét nyelvben kellő általános és szakmai ismereteket 
kell szerezni. 

A fordítást tanulni kell, éppúgy mint bármilyen más foglalkozást. A 
tanulás történhet szervezetten, oktatási keretek között, de ha a fordító 
valamilyen oknál fogva ebből kimaradt, autodidakta módon kell bepótolnia 
mulasztását. A szavakat, szakkifejezéseket ugyanis, még megtalálja külön-
böző szótárakban, ha nem túl kényelmes és egyszerűen a kiindulónyelvi 
kifejezés tükörfordítását alkalmazza, sőt, még a vonzatokat is megtalálja, ha 
jó szakszótár áll a rendelkezésére; de mit kezdjen a frázisokkal, fordulatok-
kal, megkövesedett szókapcsolatokkal? (Csak zárójelben szeretném meg-
jegyezni, hogy a szótárak használatát is tanulni kell, tudni kell, milyen 
szakszótárak léteznek, melyik szót hol és hogyan találhatja meg a fordító.) 

Nálunk, sajnos, az a helyzet, hogy mindenki lehet fordító, aki minimális 
fordításelméleti és fordítástechnikai, valamint nyelvtani tudással rendel-
kezik Igaz, a fordítók munkakörbe való helyezésekor tudásfelmérés is van, 
de ezen leginkább csak egy-két oldalnyi fordítást kell érteni. Könnyen 
előfordul tehát, hogy közepes nyelvismeretű személy válik fordítóvá, s ezért 
a fordítások nyelvi szintje sokszor nem kielégítő. 

A fordító motiválatlanságához hozzájárul az a tény, hogy sokan hiába-
valónak tekintik munkáját, azzal a megjegyzéssel, hogy a hivatalos lapok 
fordítását úgysem olvassa senki. S ebbe a fordító bizonyos idő múlva 
belenyugszik. Ha kezdetben még meg is volt benne a továbbképzés szán-
déka, ez a hozzáállás csakhamar kedvét szegi. Nem ügyel már a helyes 
terminus kikeresésére, inkább tükörfordítást használ, vagy pedig az alaki 
tükrözést veszi igénybe akkor is, ha megvan a kifejezés magyar megfelelője; 
a kiindulónyelv szórendjét, szerkesztés- és kifejezésmódját alkalmazza a 
célnyelvben. Eluralkodik rajta az a gondolkodásmód, hogy a szövegbe rajta 
kívül még egyedül a gépírónőnek van betekintése, meg esetleg a lektornak, 
aki, ha nem tetszik neki, majd kijavítja (nem beszélve arról az esetről, 
amikor a fordító egyúttal lektor is). 

Megtörténik, hogy a kiindulónyelvi szöveg pontatlan, sokszor téves, 
logikátlan. A fordítónak erre is fel kell figyelnie, nem pedig átsiklania 
felette, és ugyanúgy pontatlanul, tévesen lefordítania, azzal a megindok-
lással, hogy nem az ő- feladata a fordítandó szöveg javítása. Ki kell derítenie, 
hogy ki a szöveg megfogalmazója és figyelmeztetni a szerzői, hogy javítsa ki, 
vagy legalább írja pontosan körül azt, amit a határozat rendelkezése tartal-
maz. A fordítónak ugyanis éppen a már említett hozzáállás ellentétéből kell 
kiindulnia, abból, hogy a magyar anyanyelvű olvasó csakis a célnyelvi 
szöveget olvassa, ezért érthetően, szabatosan kell fogalmazni. A nemtörő-
dömséggel és a hibáktól hemzsegő fordításokkal egy másik álláspont kiala-
kítását segítjük elő, azt tudniillik, hogy miért fordítsuk a jogszabályokat, ha 
célnyelven nehezebben érti meg az olvasó, mint a számára idegen nyelven írt 
szöveget. 

A társadalmi-politikai nyelvhasználatnak is megvannak a törvényszerű-
ségei. A köznyelvből beáramló kifejezések a jogi nyelv gyakori fordulataivá 
válnak. Én ezúttal a hivatalos lapokban található törvények, határozatok és 
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más jogszabályok nyelvezetében tapasztalt fordulatokról, vonzatokról, állan-
dósult szókapcsolatokról, a társadalmi-politikai nyelvre jellemző kifejezés-
módról szeretnék bővebben szólni. VSZAT Hivatalos Lapja két számának 
és a Novi Sad Város Hivatalos Lapja három számának eredeti, szerbhorvát 
nyelvű szövegét és azok magyar nyelvű fordítását vetettem össze a fenn 
említett szempontok szerint. 

Kezdjük a vonzatokkal! A vonzatok nem véletlenszerű szókapcsolatok, 
hanem a nyelv szükségszerűsége folytán létrejött szintaktikai képződmények, 
amelyek minden nyelvben megvannak. A nyelvek között a vonzatok szintjén 
azonban nagy a különbség, mert valósághátterük nyelvenként eltérő módon 
aktualizálódhat. Ezért nagy problémák jelentkeznek, amikor le kell őket 
fordítani. A fordító ugyanis nem tud vagy nem mer szabadulni az alap-
szövegtől, és a kiindulónyelvi szerkezetet szóról szóra, sőt morfémáról 
morfémára ülteti át a célnyelvi szövegbe. Ez a megoldás véletlenül jó is 
lehet, de az esetek nagyobbik részében idegenszerűségeket, értelmetlen-
ségeket eredményez. A fordításkor alkalmazott vonatváltoztatás fordítás-
technikai szakszóval élve transzponálás, éspedig kötelező transzponálás. 
Olyan alaki jeilegű művelet ez, amelynek során a célnyelvi szöveget a 
célnyelv rendszerének megfelelően úgy alakítjuk, hogy az alapszöveg hír-
tartalma, az abban kifejező közlési szándék és az általa elérendő hatás ne 
módosuljon. 

A céduláimon található igei vonzatokat három csoportba osztottam. 

1. Az elsőbe tartoznak azok a példák, amikor a magyar és a szerbhorvát 
igéhez is egy határozói bővítmény járul, de a két nyelv vonatko-
zásában szerkezeti különbségek vannak. 

stupa na snagu - hatályba lép 
zemlja obiluje prirodnim resursima - természeti erőforrásokon bővel-

kedő föld 
upotrebiée se za izradu elaborata 

dao je ostavku na funkciju predsed-
nika 
treba biti odluőan u savladavanju 
teSkoéa 
ocenjuje kao delatnost od opáteg in-
teresa 
dosadaánja praksa se pokazala kao 
dobra 
treba ovladati odnosima 
pod tim se podrazumeva 
odluőili su se za uvodenje samodo-
prinosa 
izuzimaju se od deáurstva 

- az elaborátum kidolgozására kell 
felhasználni 

- lemondott elnöki tisztségérő/ 

- erélyesen kell birkózni a nehéz-
ségek^/ 

- általános érdekű tevékenységnek 
minősít 

- az eddigi gyakorlat jónak bizonyult 

- uralkodni kell a viszonyok felett 
- ezen a következőket kell érteni 
- az önkéntes hozzájárulás bevezeté-

se mellett döntöttek 
- mentesülnek az ügyelet alól 
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oslobada se od plaéenja poreza - felmentik az adó fizetése alól 

Tehát nem az adó fizetésétől és az ügyelettől mintesülnek, nem hatályra 
lép a törvény, hanem hatályba, nem tisztségére mondott le az elnök, hanem 
tisztségéről stb. 

2. A második csoportot azok a példák alkotják, amikor a szerbhorvát 
vonzatot két magyar igei vonzattal is fordíthatjuk, s ezek közül az 
egyik szerkezetileg is megfelel a szerbhorvát változatnak. 

izrada detaljnog urbanistiékog plana 
se poverava Urbanistiékom uavodu 

poőinje se sa izgradnjom 

imenuje se za predstavnika 

odluéuje o nameni sredstava 

izmiruje obaveze 

- a részletes terv kidolgozásával a 
Városrendezési Intézetei kell meg-
bízni; a részletes terv kidolgozását 
a Városrendezési Intézetre kell 
bízni (tárgyi és határozói vonzat) 

- belekezd az építkezésbe (határo-
zói) - megkezdi az építkezést (tár-
gyi) 

- képviselő/ieA: v. képviselőve' nevez 
ki 

- az eszközök rendeltetésért?/ hatá-
roznak; meghatározzák az eszkö-
zök rendeltetésé/ 

- eleget tesz kötelességének; teljesíti 
kötelességéi. 

Ezeknél a vonzatoknál a vonzattévesztés fordításakor ritkábban fordul 
elő, de feltűnő, hogy gyakrabban használatosak azok a változatok, amelyek 
megegyeznek a kiindulónyelvi szerkezettel. 

3. A harmadik csoportba soroltam azokat a vonzatokat, amelyeknél a 
magyar ige csak tárggyal egészíthető ki, a szerbhorvát pedig hatá-
rozóval. 

diskutovati o zakonu 
Cekaju na reáenje stambenog pitanja 
upravljati proizvodnjom 
koriste se druátveni/n sredstvüna 
kreéu se zacrtanom linijom 

- megvitatni a törvényi 
- várják lakáskérdésük megoldásáí 
- irányítják a termelési 
- a társadalmi-eszközöfceí használják 
- a kijelölt vonalai követik 

Ezeknél a példáknál a különbségek az ige tranzivitásában jelentkező 
különbségekkel magyarázhatók. 

Az igei vonzatokon kívül lássunk még néhány névszóit: 
porez íz liőnih dohodaka - személyi jövedelmi adó 

10 



A JOGI SZAKNYELV FRAZEOLÓGIÁJA 431 

porezna promet proizvoda i usluga - forgalmazott termékek és szolgál-
tatások utáni adó 

poslovi iz delokruga uprave 

zadaci iz njihove nadležnosti 

u krajnjoj liniji 
do izvesne mere 

imajući u vidu 
po ovoj odluci 

- a hivatal hatáskörébe tartozó teen-
dők 

- tevékenységi körükbe tartozó fel-
adatok 

- végső fokon 
- bizonyos mértékben v. bizonyos fo-

kig 
- figyelembe véve 
- e határozat értelmében 

A vonzattévesztés tipikus példájára akadtam, amikor a fordító a "Pravil-
nik se odnosi uz pribavljeno mišljenje načelnika i saglasnost Izvršnog veća" 
szerbhorvát mondat így fordította le: "A szabályzatot a vezető véleményének 
és a Végrehajtó Tanács egyetértésének megszervezése mellett kell meghoz-
ni." 

Helyesen: "A szabályzatot a vezető véleményének megeszerzése és a 
Végrehajtó Tanács jóváhagyása után kell meghozni." 

Előfordult, hogy a fordító a "sredstva za rad" szerbhorvát vonzat hatá-
sára "eszközök a munkára" szókapcsolattal fordította a munkaeszközök 
összetett szót. 

A vonzatváltoztatáson kívül a társadalmi-politikai szövegek más jellegű 
transzponálásban is bővelkedik. Gyakran előfordul egy meghatározott mon-
datrész másikkal való visszaadása, anélkül, hogy ezéltal a közlés értelme 
megváltozna. 
sporazumno ćs odrediti vreme i mes-
to potpisivanja 
ko su nosioci prava raspolaganja, od-
nosno prava svojine 
dužni su da obezbede sistem kontrole 
plodnosti zemljišta svake 5. godine 
koji mogu povrediti ili uprljati pro-
laznike 

- megfognak egyezni az aláírás lebo-
nyolításának helyéről és idejéről 

- ki rendelkezik lakó-, illetve tulaj-
donjoggal 

- köteles ötévenként ellenőriztetni a 
föld termékenységét 

- amelyek a járókelők sérülését, vagy 
bepiszkolását okozhatják 

A szerbhorvátban igen gyakoriak az ún. jelzői értékű hátravetett határozás 
szerkezetű fordulatok: 

"Odluka o raspisivanju referenduma radi odlučivanja o ustanovljenju sa-
modoprinosa za područje gradske zajednice Novi Sad." 

"A Novi Sad városi közösség területére való önkéntes hozzájárulás 
bevezetésével kapcsolatos döntéshozatalra vonatkozó referendum kiírásáról 
szóló törvény." 
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Ha megfigyeljük az idézett mondatot, azt tapasztaljuk, hogy a fordítás 
pontosan fordított szórendű a szerbhorvát eredetihez viszonyítva. Ebben az 
egyetlen bővített mondatban négy hátravetett jelzői határozós szerkezetet 
különíthetünk el. Képzeljük csak el, hogy egy határozat szövegében, vagy a 
hivatalos lap egy-egy számában hányszor fordul elő. A magyar nyelvben az 
ilyen fordulatokat, amint a fenti példából is kitűnik (egy kivételével), 
igeneves szerkezetekkel adjuk vissza. 

A transzponálás kővetkező példájaként a szerbhorvát jelzői mellékmon-
datok igeneves szerkezettel való fordítását kell megemlíteni. Itt csak néhány, 
leggyakrabban előforduló, tipikus példát tüntetek fel: 
prostor koji je predmet izmene - a módosítás tárgyát képező terület 
investitori koji su uCestvovali na - a pályázaton részt vett beruházók 
konkursu 
sredstva koja se ne utroáe u jednoj - az év folyamán fel nem használt 
godini eszközök 

Amint látjuk, a magyar nyelv igen aktív melléknévi igenév-képzője 
segítségével sok olyan fordulatot hoz létre, amelyet a szerbhorvát mellék-
mondattal old meg. Ez a nyelv szintetikus jellegéből adódik. 

A szerbhorvát passzív szerkezetű, fordulatokat a magyar fordításban cse-
lekvő szerkezetté alakítjuk át: 
Ciánom 1. omoguőeno je - az 1. szakasz lehetővé teszi... 
ustavom SAPV utvrdeno je - VSZAT alkotmánya megállapít-

ja... 
Ciánom 20. Pravilnika je propisano - a szabályzat 20. szakasza előírja 
Predlog predlagaCa je dat donosiocu - Az Alkotmánybíróság a javaslat-
Pravilnika na odgovor. tevő javaslatát válaszadás végett 

megküldte a szabályzat meghozó-
jának. 

mo2e biti ponovo postavljen na istu - újból betöltheti ugyanazt a tiszt-
funkciju séget 

Az aktív, szerkezetté való átváltás, amint láttuk, megköveteli az esetrag-
gal ellátott szerbhorvát szó nominativusi alakban való kiemelését, illetve a 
szerbhorvát nyelvben szereplő eszközhatározó alannyá változtatását. 

Itt kell megemlítenünk a személytelen fordulatokat, amelyeket a szerb-
horvát jogi nyelvhasználat rendkívül kedvel. Mivel azonban a magyar nyelv 
nemigen tűri őket, fordításkor meg kell neveznünk, hogy ki végzi a cse-
lekvést: 
P. P. bira se za sudiju Opátinskog - A Képviselő-testület P. P.-t vá-
suda lasztja meg a Községi Bíróság bí-

rójává 
Daje se saglasnost na odredbe... - A Képviselő-testület jóváhagyja ... 

a rendelkezéseit 
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Ukidaju se odredbe... - A z Alkotmánybíróság hatálytala-
nítja a ... rendelkezéseit 

A hivatalos lapok nyelvhasználatában gyakori a konkrét kontextusban 
előforduló fogalom definiálásának szigorúan szabványosított fordulata. 
Stambenim prostorijama u smislu - A határozat értelmében lakóhelyi-
ove odluke smatraju se i poslovne ségen értendőit a lakóépületben le-
prostorije u zgradi. vő ügyviteli helyiségek is. 
Stanar u smislu ove odluke je ... - E határozatok értelmében lakónak 

tekin tendő... 
Korisnikom u smislu ove odluke - E határozat értelmében használó-
smatraju se ... nak tenintendő... 

Ezenkívül lépten-nyomon találkozunk az olyan megkövesedett rendel-
kezésekkel, mint amilyen a: 

Dánom stupanja (v. stupanjem) na snagu ove odluke prestaje da va2i 
odluke o ... - A határozat hatályba lépésével hatályát veszti a ... 
Ova odluka stupa na snagu osmog - Ez a határozat VSZAT Hivatalos 
(narednog) dana od dana objavlji- Lapjában való közzétételét követő 
vanja u "SluZbenom listu SAPV". (nyolcadik) napon lép hatályba. 
Ovu odluku objaviti u ... - Ezt a határozatot közzé kell tenni 

A felsorolásokat bevezető személytelen szerbhorvát mondatok fordítá-
sakor a magyarban explicitálásra kerül sor. így pl. a "sredstva ée se koristiti 
za:" mondatban a "za" elöljárót "kibontjuk", mégpedig úgy, hogy miután a 
szöveget továbbolvasva megállapítottuk, hogy a felsorolás rendeltetések 
egymásutánjából áll, a fordulatot a következőképpen fordítjuk le: Az esz-
közöket a következő rendeltetésekre kell felhasználni: 

Nézzünk még néhány példát! 
Plaéa se opátinska taksa za: - A kővetkező összegű községi ille-

téket kell fizetni: 
(Ezt a mondatot az "összegű" szóvei bővítettük ki, mert a szöveg 

kontextusa így követelte meg. A hangsúly ugyanis azon volt, hogy egy-egy 
háziállatra mekkora illetéket kell fizetni, nem pedig azon hogy melyik 
háziállat után kell fizetni.) 

A kővetkező fordulat átültetésekor: "U Komisiju za sprovodenje referen-
duma imenuju se:" azon kívül, hogy a személytelen szerkezetet a magyarban 
megszemélyesítjük, a "következő személyeket" szavakkal egészítjük ki, mert 
a kettőspont után tulajdonnevek felsorolása következik. A magyar fordítás 
pedig így hangzik: A Referendumügyi Bizottságba a Képvoselő-testület a 
következő személyeket nevezte ki: 

A határozat- vagy törvénymódosításoknál a leggyakoribb minták a kö-
vetkezők: 

1. Őlan 3. menja se i glasi: 
2. U őlanu 4. vráe se sledeée izmene: 
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3. Posle stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi: 
4. ka Clana 40. dodaje se őlan 40a. koji glasi: 
Az első példában szereplő második igét (i glasi) "az alábbiak szerint" 

módhatározóval helyettesítjük: 
A 3. szakasz az alábbiak szerint módosul; A városi hivatalos lapban 
azonban ráakadtam a szerbhorvát frázis magyar tükörfordítására is, s 
bár nyelvtanilag a mondat helyes, fülünket bántja a megszokott 
fordulattól eltérő kifejezésmód: 
A 3. szakasz megváltozik és így szól: 

Ez a magyar nyelv szintetikus jellegének is ellentmond. 
A 3. és 3. példában szereplő "koji glasi" szavakat csak "a következő" szó 

váltja fel, a személytelen szerkezetet pedig úgy küszöböljük ki, hogy ki-
emeljük a szakasz, illetve a határozat szót: 

3. A 3. bekezdés után a szakasz a következő új, 4. bekezdéssel egészül 
ki: 
4. A 40. szakasz után a határozat a következő 40a. szakasszal egészül 
ki: 

Sokkal bonyolultabb a helyzet, amikor egy bekezdés szövegét módosítjuk 
vagy egészítjük ki. Ezt nem tehetjük anélkül, hogy elő ne keressük a 
módosítandó szöveg eredetijét és fordítását. Ezután megkeressük, hogy a 
mondatot vagy szókapcsolatot hova kell beiktatni és a következő fordulattal 
illesztjük be a szövegbe: "A bekezdés a ... szavak után a ... szavakkal 
egészül ki." A "reéi.. . zamenjuju se reCima ..." fordulat háromféleképpen is 
lefordítható, és mindhárom megoldás jó: 

A ... szavak ... szavakra változnak. 
A ... szavakat... szavak váltják fel. 
A ... szó helyére a ... szó kerül. 

A módosító határozatokban szintén gyakori "Clan ... se briáe". kétfé-
leképpen szerepel a hivatalos lapokban. A tartományiban "A ... szakasz 
hatályát veszti" változat található meg, a városiban pedig inkább "A ... 
szakasz törlendő" mondat fordul elő. Bár itt nem két szinonim értékű 
változatról van szó, mert a törlendő alak egy cselekvést irányoz elő, és ezért 
közelebb áll a szerbhorvát eredetihez. 

Megtörténik, hogy a magyar nyelv jellegénél fogva a módosítás semmit 
sem változtat a már meglevő fordításon. Ilyenkor a következő mondatot 
iktatja be a fordító: "A szakasz (... bekezdésének) rendelkezései a magyar 
nyelvű szövegre nem vonatkoznak." 

Előfordul, hogy a fordító egy kifejezést másként ad vissza, nem követi a 
szerbhorvát nyelv pongyolaságát, hanem pontosabban fogalmaz. A "Pre-
CiSéen tekst" mondatot a következőképpen fordítjuk: "Egységes szerkezetbe 
foglalt szöveg." 

Ez ugyanis azt jelenti, hogy a fordítást összevetjük a szöveg módo-
sításáról és kiegészítéséről szóló határozattal, illetve törvénnyel, "álfésüljük" 
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azt, bevisszük a változásokat és egy egységes szerkezetbe foglaljuk a hatá-
rozat vagy a törvény szövegét. 

A "primopredaja poslova" példában a "primopreaaja" összetett szó a 
teendők átvételét, illetve átdását jelenti. Elegendő lenne azonban csak azt 
mondani, hogy "predaja poslova", mert ha valamit átadunk, az már termé-
szetes, hogy valaki át is veszi ugyanazt. Nem kell tehát a szerbhorvát nyelv 
pongyola fogalmazásmódjának hatása alá kerülnünk és a fordulatot egy-
szerűen a "teendők átadása", vagy a "teendők átvétele" szókapcsolattal kell 
fordítani a szóhalmozás elkerülése végett. 

Hasonló a helyzet a következő példáknál, amikor a szerbhorvát szöveg 
kétszer is kifejezi ugyanazt a fogalmat, redundaciát váltva ki. Mivel a 
magyarban sokszor csak egy kifejezés áll a rendelkezésünkre a fogalom 
megnevezésére, s többek között a szószaporítás elkerülése érdekében az 
egyiket kihagyjuk: 

delegatsko-skupStinski sistem 
utiée na blagovremeno otkrivanje 
prekráajnih radnji i postupaka 
poslovi inspekcijskog nadzora u ko-
munalnoj oblasti 

- képviselő-testületi rendszer 
- kihat a szabálysértések idejében 

való leleplezésére 
- a közművesítési felügyelőség teen-

dői 
A következő példa a "radi izvaráavanja svojih prava i du2nosti" fordulat. 

Ez már az eredetiben is téves, pontatlan, mert a szerbhorvátban sem lehet, 
éppúgy mint a magyarban végrehajtani a jogokat, csak érvényesíteni (ostva-
riti prava). Ezért mi pontosan fogalmazva így fordítjuk le: "a jogok ér-
vényesítése és a kötelességek teljesítése érdekében". 

Előfordul a modulálás, a kifejezésmódban végrehajtott mindennemű 
változás is, így a tagadó kijelentő mondat helyett az állító kijelentő mondat 
használata és fordítva: 

Radovi se ne mogu izvoditi u vreme 
odredeno kao vreme odmora. 
U zajedniékim prostorijama nije 
dozvoljeno ... 
Lift u kvaru 

- A munkálatokat tilos pihenőidő-
ben végezni. 

- A közös helyiségekben tilos ... 

- A felvonó nem működik. 
A "ne mogu se izvoditi" és a "tilos" nem ekvivalensek, de itt a magyar 

változat jobban megállja a helyét, mert a hangsúly azon van, hogy a törvény 
megtiltja, hogy a munkálatokat pihenőidőben végezzék és nem azon, hogy 
valamilyen okból kifolyólag valaki nem végezheti a munkálatokat. Egyes 
fordítók a "nije dozvoljeno" szókapcsolatot "nincs megengedve" kifejezéssel 
fordítják, ami erőitettnek, idegenszerűnek hat. 

A következő mondatban, amely Novi Sad Város Hivatalos Lapjában 
gyakran előfordul, a birtokos szerkezetben kétszer meg kell ismételni a 
birtokot, különben érthetetlen lesz a szöveg. 
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Izmene detaljnog plana overavaju se 
potpisom predsednika i peőatom 
Skupátine opátine Limán. 

- A részletes terv módosításait Li-
mán Község Képviselő-testülete 
elnökének aláírásával és a Kép-
viselő-testület pecsétjével kell hi-
telesíteni. 

Először azért kell kitenni a birtokot, mert pontosan ki kell fejezni, hogy 
melyik elnökről van szó, mivel az előzőek során a szövegben nem történt 
említés róla, és a kontextusból másra lehetne következtetni. A pecsét 
említésekor szintén fel kell tüntetni a Képviselő-testületet, mert ha nem, az 
elnök saját pecsétjére lehet gondolni, holott nem erről van szó. Az utóbbi 
esetben a község megnevezése elmarad, mert most már pontosan tudjuk, 
melyik képviselő-testületről van szó. íme egy jó példa arra vonatkozóan, 
hogy mi történik akkor, amikor a szerbhorvátban nincs expliciten kifejezve a 
szöveg. 
Za radnike koji naknadu ostvaruju u - Az olyan munkások pénzbeli té-
zajednici novőanu naknadu utvrduje rítését, akik a térítést közösségben 
zajednica, u skladu sa ovim zakó- valósítják meg, a törvénnyel össz-
nom. hangban a közösség állapítja meg. 

A szerbhorvátban nincs határozott névelő, de a konkrét esetben a 
mondat épp egy meghatározott közösségre utal, nem pedig arra, hogy a 
munkás közösségében és nem egyedül valósítja meg térítését. Mivel nincs 
pontosan meghatározva, hogy melyik közösségről történik említés, a fordító 
tévesen fordította le a mondatot. A továbbiakban azonban megtudjuk, hogy 
a Rokkantsági és Nyugdíjbiztosítási Közösségről van szó, ezért a fordítónak 
ezt okvetlenül bele kell építenie a mondatba, a félreértés és a pontatlanság 
elkerülése érdekében. 

Ha megfigyeljük a társadalmi-politikai, illetve jogi nyelvhasználatban 
jelentkező fordulatokat, és szemügyre vesszük a felsorolt példákat, látjuk, 
hogy köznyelvi elemekből keletkeztek. Gyakori használatuk és sajátos, sab-
lonszerű szerkesztésmódjuk teszik őket frázisokká. Azt is mondhatnánk, 
hogy a hivatalos lapok szövegei majdnem csupán fordulatokból épülnek fel. 

A frázisok fordításakor a fordítónak teljesen meg kell szabadulnia a 
kiindulónyelv hatásától, vonzásától, és a magyarországi törvényhozásban 
használatos hagyományos, bejáródott fordulatokat kell használnia, a ma-
gyarországi jogi nyelv stílusát kell követnie. A két ország eltérő társadalmi-
politikai rendszere ugyanis csak a terminológia szintjén okozhat különb-
séget, a frazeológia szintjén nem. 
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