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Az egyes nyelvek különféleképpen rögzítik a világról és a képzelet 
világáról alkotott ismereteket és véleményeket. Ugyanazt a dolgot az egyik 
nyelv általában olyan szavakkal írja le, amely eltér a másik nyelv szavaitól, 
olykor pedig sajátos módon is, szófüzésének, mondatalkotásának, szöveg-
szerkesztésének, verbális viselkedésrendszerének megfelelően. A gondola-
toknak egyik nyelvről egy másikra váló átpalántálása nemcsak szavak meg-
feleltetésében merül ki, szó-, mondat- és szövegszerkezetek, szokások, ha-
gyományok egyeztetésére is szükség mutatkozik. Joggal mondja Levi, hogy 
még a legegyszerűbbnek látszó szöveget sem lehet tökéletesen lefordítáni 
más nyelvre, hogy a jó fordítás voltaképpen kompromisszum.1 

Az idegen nyelvről anyanyelvére vagy az anyanyelvéről idegen nyelvre 
fordító egyaránt kompromisszumokra van kényszerülve, nem ragaszkodhat 
mereven sem a forrásnyelvű szöveg fordulataihoz, sem a szótárban található 
megfeleltetésekhez. A megfelelő mondatszerkesztésnek és szóválasztásnak 
sokféle lehetősége van. A fordítónak gyakran "a felszíni vonulatba foglalt 
nyelvi jel kényszerítő befolyásától" kell megszabadulnia, ha továbbítani 
akarja az adott tartalmat.2 Mindig az aktuális szövegkörnyezet, valóságháttér 
figyelembe vételével kell megfogalmazni a fordítás szövegét. A fordítói az 
adott szövegen belüli megfeleltetés lehetőségei kell, hogy érdekeljék, hiszen 
a megfeleltetésnek egyetlen, a szövegtől független formáját szinte lehetetlen 
kialakítani.3 

A megfeleltetés eljárása néha egyszerűbb, máskor, pedig bonyolultabb. 
Akkor tekinthető egyszerűnek a megfeleltetés "ha a fordítás csak annyi 
átrendezést kíván meg, amennyit a CNy rendszeréhez illeszkedő (lineáris) 
megfeleltetés követel meg", bonyolultnak viszonot akkor, "ha a fordításnak 
nemcsak a CNy rendszeréhez és az üzenet modelljéhez keli illeszkednie, 
hanem a gondolatközvetítés és kapcsolatteremtés meghosszabbodott és mó-
dosult láncához, különböző állomásaihoz is: az eltérő kifejezőgyakorlathoz, 
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valóságháttérhez; a kötöttségek és kötetlenségek, a kifejtésnek és benn-
foglalásnak megváltozott lehetőségeihez".4 

A fordításban fontos szerepe van a szövegben levő funkciók felisme-
résének és megfeleltetésének. Dániel Ágnes szerint a fordítónak "funkcióra 
érzékeny nyelvtudása" kell, hogy legyen, amely "képessé teszi a fordítót két 
különböző nyelvi eszközállomány elemeinek szembesítésére - nem álta-
lában, hanem a konkrét, egyszeri és egyedi nyelvi szövedékben; amely 
lehetővé teszi, hogy az átültetés folyamán a fordító funkciót funkcióval 
feleltessen meg".5 

A fordítás lélektanának alapvető vonása a magyarázatra való hajlam. A 
fordító arra törekszik, hogy az olvasó számára értelmezze a szöveget, hogy 
befogadásra alkalmassá tegye. E célból olykor módosít is rajta, egyszerűsíti 
vagy bővíti, elvesz belőle valamit vagy kiegészíti valamivel. Mindezzel gyak-
ran csökkenti a szöveg esztétikumát és dinamizmusát, megszünteti a gon-
dolat és a kifejezésforma közötti feszültséget.6 Vajon az eredeti szövegen 
való változtatás mindig az esztétikai funkció gyengülését és az informatív 
funkció erősödését eredményezi? A következőkben azt szeretnénk megvizs-
gálni, hogy mikor mennyire indokolt a körülírás, a bővebben való kifejtés és 
az új elemekkel való kiegészítés. 

Ha abból az álláspontból indulunk ki, hogy a fordításnak nem feladata a 
szöveg "megfésülése", stilizálása, értékelése, magyarázása, akkor a redun-
dáns elemek bevitelét fölöslegesnek, sőt károsnak kell minősítenünk; ha 
viszont az olvasó szempontját tartjuk szem előtt, az ő nyelvi, társadalmi és 
kulturális közegének megfelelően alakítunk a szövegen, ezért fejtjük ki és 
bővítjük, akkor a redundáns elemek szükségessé válnak, használatuk pozi-
tívnak tekinthető. Ilyenkor nemcsak esztétikai-stilisztikai veszteségekkel kell 
számot vetnünk, hanem szemantikaiakkal is. Az olvasó érdekében való 
kompromisszum irodalmi művek esetében nyilván az esztétikai-stilisztikai 
veszteségeknek a minimálisra való csökkentésére törekszik, szakszövegek 
esetében pedig inkább a szemantikai veszteségek minimálissá tételére. 

A kifejtő-értelmező megfeleltetés a forrásnyelvű szövegben burkoltan 
beágyazott elemeket teszi explicitté a fordításban tartalmi igény vagy szer-
kezeti kényszer hatására. Egyszerűség kedvéért a következőkben a kifejtő-
értelmező megfeleltetést körülírásnak fogjuk nevezni. A szűkebb értelemben 
vett körülírás fogalmi jellegű, tágabb értelemben viszont lehet szerkezeti és 
stiláris bőví«^e ír.. 

A íogalmi körülírás az olyan terminusok esetében válik szükségessé, 
amelyeknek nincsen pontos megfelelőjük a másik nyelvben. Például a ma-
gyar háztáji szó a szerbhorvátban nem adható vissza egy szóval vagy egyszerű 
szókapcsolattal, kénytelenek vagyunk tehát körülírást alkalmazni: zemlja 
oko kuée za individualne potrebe zadrugara. Ugyanez a helyzet a gmk 
betűszóval. A gazdasági munkaközösség szerbhorvát nyelven úgy határoz-
ható meg, mint 'udruáivanje radnika u okviru preduzeéa na privatnoj osnovi 
za vráenje odredenih dopunskih radova'. A szerbhorvátról magyarra való 
fordítás viszonylatában a konyhaművészetben használt veSalica szót említ-
hetjük, ennek magyar körülírása 'roston sült húsféleség'. 
4 
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A szerkezeti körülírás, átalakítás leginkább szintaktikai vonatkozású, de 
lexikai szinten is kifejezésre juthat, abban az esetben, amikor a másik 
nyelven bizonyos terminusnak csak analitikus alakja lehet. Ilyenkor a kifej-
tés szükségszerű. Például a m. takarmány szónak a szh. stoCna hrana 
szókapcsolat felel meg, a m. térkép szónak a geografska karta, a telek szónak 
a gradevinsko zemljiSte, a dolgozók szónak a radni ljudi stb. (ugyanis a 
hrana, a karta, a zemljiSte, és a ljudi szónak egyéb jelentései vannak, a 
megfelelő értelmet jelző segítségével lehet kialakítani). Ide sorolhatók azok 
a magyar igék is, amelyeknek a szerbhorvátban tárgyas szószerkezet felel 
meg: felügyel - vráiti nadzor, intézkedik - preduzimati mere, kezdeményez -
dati inicijativu stb. Efféle szerkezetek olykor magyar szövegben is előfordul-
nak (felügyeletet végez, intézkedéseket foganatosít, kezdeményezést tesz), de 
általában terjengősnek minősülnek. 

A szerbhorvátról magyarra való fordításban szintén megfigyelhető a 
lexikai szintű szerkezeti körülírás, de némileg korlátozottabb mértékben 
(hiszen a magyar nyelv inkább szintetizáló hajlamú). Például: invalidnina -
rokkantsági járadék, deponovanje - letétbe helyezés, nesamoupravni - ön-
igazgatástól idegen, praéenje - figyelemmel kísérés stb. Az alábbi fordításban 
az uspeh szó magyarul tanulmányi eredmény lesz: "Pod uspehom uéenika i 
studenata podrazumeva se pozitívan uspeh koji uőenik, student postigne u 
prehodnoj Skolskoj godini." - "A tanulók és hallgatók tanulmányi ered-
ménye alatt a tanulók vagy hallgatók részéről az előző iskolaévben elért 
pozitív eredményt kell érteni." (VC-HL XIX.: 8.: 22.) 

A tartalom kifejtésére akkor is szükség lehet, amikor a másik nyelvben 
van megfelelő terminus az adott fogalomra, de önmagában nem elegendő az 
eredetiben megfogalmazott üzenet továbbítására. Ilyenkor jut kifejezésre az 
az elv, hogy a fordítás a forrásnyelvi üzenetnek jelentésében és stílusában 
való újraalkotása.7 íme néhány példa a tartalom bővebben való kifejtésére: 
"...bármilyen szokatlan is a helyzet, az ismeretlen őszintén barátságosnak 
tűnik." (A1118.) - "...ma koliko da su neobiőne okolnosti, nepoznati se Cini 
iskreno prijateljskom osobom." (Cm 161.); "Obostrani gubici su bili veliki." 
(EJ - Izvor) - "Mindkét részről nagyok voltak a veszteségek."; "Pokrajina őe 
se zalagati da se dosadaánje izmene i uslovi obezbedenja potrebnih sredstava 
iz primarne emisije za finansiranje proizvodnje i zaliha osnovnih poljopriv-
rednih i prehrambenih proizvoda ne pogorSavaju." - "A tartomány mindent 
megtesz, hogy az elsődleges pénzikbocsátásból eredő eszközök eddigi ren-
deltetése ne változzon, és az alapvető mezőgazdasági és élelmiszeripari 
termékek gyártásához és a belőlük való készletképzéshez szükséges összeg 
biztosításának feltételei ne romoljanak." (VSzAT HL 37.: 7.: 197.); "Úrfi, 
úrfi, ne ilyen könnyen a szerencséveir (SzPE 127.) - "Mladi gospodine, mladi 
gospodine, ne ophodite tako lakomisleno prema svojoj srecir (KSP 126.) 

A körülírásnak olykor inkább a stilisztikai szerepe domborodik ki, az 
ilyen esetekben a fordító kifejezőbbnek tekinti a részletezőbb megoldást: 
Hiába vagyok polgármester, a holdvilágot nem parancsolhatom a men-

nyboltra." (SzPE 135.) - "NiSta mi ne vredi Sto sam gradonaőelnik, mesecu ne 
mogu da naredim da se popne na nebo." (KSP 134.); "U proSlosti su se 
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Izolani bavili preteino ribarstvom i tek poneSto obradom zemlje." (EJ -
Izola) - "Az izolaiak a múltban főleg halászttal, kisebb mértékben pedig 
földműveléssel foglalkoztak."; "Brodovi i sastavi koji plove na podruőju 
pristaniSta Senta moraju se u plovidbi drzati §to viáe sredine plovnog 
puta..." - "A zentai kikötő területén közlekedő hajók és úszószerkezetek 
kötelessége a hajózás során minél jobban a hajóút közepén tartózkodni..." 
(Z HL XVIII.: 14.: 274.); "Uj, huj! Az lenne csak!" (SzPE 132.) - "Uha, 
samo bi nam joS to trebalo." (KSP 131.); "...nuzno je obezbediti takvo 
formiranje sredstava amortizacije kojom se u potpunosti nadoknaduje ot-
pisana vrednost osnovnih sredstava..." - "...feltétlenül olyan módon kell 
kialakítani az amortizációs eszközöket, hogy teljes egészében megtérüljön az 
állóeszközök leírt értéke..." (VSzAT HL 37.: 7.: 196.). 

A fordításnak az eredeti szöveghez viszonyított redundánsabb volta 
bizonyos esetekben abban nyilvánul meg, hogy a fordító teljesen új elemet 
told be a szövegbe. Ennek rendszerint stiláris szempontból van indokoltsága. 
Pl. "Elpirult kissé, s aztán egy tisztelettljes pukedlit csinált a becsületes 
megtaláló előtt." (SzPE 128.) - "Malo je porumenela, a onda se sasvim po 
propisima, sa puno uvaíenja, poklonila pred poátenim nalazaőem." (KSP 
127.); "Lehajolt, fölvette, hát éppen a hirdetett arany fülbevaló volt a 
smaragdkővel." (SzPE 123.) - "Sagnuo se i podigao ga, a ono baá ta, sad 
objavljena zlatna minduáa sa smaragdom." (KSP 123.); "Nem adnám száz 
forintért, hogy ilyen társaságot tisztelhetek a kancelláriámban." (SzPE 130.) 
- "Ni za sto forinti ne bih dao ovu priliku, u kojoj mogu da u svojoj 
kancelariji pozdravim ovakvo druátvo." (KSP 129.); "Ez a pocsolya tehát 
kellett, szívesen tűrték mint közhasznú intézményt." (SzPE 138.) - "Bara je 
bila potrebna; dakle, rekosmo rado su je trpeli kao opáte korisnu us-
tanovu..." (KSP 137.) Az efféle betoldások általában fölöslegesek, a fordító-
nak vigyáznia kell arra, nehogy a maga kifejezőszokásainak a formáiba 
kényszerítse bele a másképpen szervezett forrásnyelvű szöveget.8 A ki-
egészítés és a betoldás akkor indokolt igazán, ha a fordító a szövegköznyezet 
vagy a valóság (tehát egyébb ismeretei) alapján alkalmazza őket. 

A szintaktikai jellegű szerkezeti körülírás több szempontból is eltér a 
lexikaitól. Általában kevésbé szükségszerű, lehetőségei változatosabbak és 
inkább stilisztikai, mint szemantikai vonatkozásai vannak. A többi gram-
matikai transzformációhoz hasonlóan ebben is a nyelvek szerkezeti fel-
építésében mutatkozó különbségeknek van a legfőbb szerepük, olykor azon-
ban lexikai okuk is lehet. 

A szerkezeti körülírás a mondatszerkezet lazulásában jut kifejezésre. A 
közlés akkor a legtömörebb, ha valamely mondatrészben összpontosul (ha-
tározó, tárgy, jelző stb.). Szintén elég tömör megfogalmazásnak számítanak 
az igeneves és az értelmezős szerkezetek. A következő stiláris fokozat az 
alárendelt mondatszerkezeté. A mellérendelt mondatszerkezet nála is sza-
badabb. A legszabadabb kifejezésforma a különálló mondatoké.9 A fordító 
leginkább a célnyelvben érvényes szokásoknak megfelelően él a szerkezeti 
oldás valamelyik fajtájával, néha azonban szabadon választja a szintaktikai 
transzformot (többnyire stilisztikai célzattal). 
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A magyarról szerbhorvát nyelvre való fordítások viszonylatában a szin-
taktikai kifejtésnek a leggyakoribb változata a magyar mellékvévi igeneves 
szerkezetnek vonatkozó mellékmondattá való átalakítása a szerbhorvát szö-
vegben. Főleg folyamatos cselekvésű melléknévi igeneves szerkezetek transz-
formálódnak vonatkozóvá: "Még jobban csodálkozott az elöl menő Veronka, 
aki Gyurival beszélgetve, semmit sem vett észre a zólyomi talyigás ízet-
lenkedéseiből." (SzPE 140.) - "Joá se viíe Cudila Veronika, koja je isla pred 
njima sa Durikom i u razgovoru nije spazila nasrtljivog zoljomskog talji-
gaáa." (KSP 138.); "A város tulajdonát képező Liskovina erdő csősze jött 
lihegve..." (SzPE 123.) - "Iz áume Liskovina, koja je gradska svojina, doáao 
je, sav zaduvan, őuvar Sume..." (KSP 123.); "...a híddal átellenben eső 
partra..." (PUF 80.) - "...na onaj dio obale, koja lezi naprama mostu..." 
(JPU 52.); "...ha szemébe nem ötlik a falon fiiggő főispán, báró Rad-
vánszky." (SzPE 129.) - "...da nije pogledao na velikog zupana barona 
Radvanjskog, kojije visio na zidu." (KSP 129.) Érdekes megfigyelni, hogy a 
jelen idejű melléknévi igenévnek a vonatkozó mellékmondatban nem feltét-
lenül jelen idejű ige felel meg, lehet múlt idejű is. 

Szemtanúi lehetünk birtokos szerkezetek átalakulásának is. Szerbhor-
vátról magyarra való fordításban melléknévi igeneves szerkezetként vagy 
mellékmondatként is. Pl. "Vrlo precizno su obeleáena oboljevanja pusaca..." 
- "Rendkívül pontosan jegyezték a dohányosoknál tapasztalt megbetege-
déseket..." (Pob. 138.: 16-17.); "Samoupravne interesne zajednice druStvenih 
delatnosti ée u okviru svojih nadleínosti razmotriti mogucnost uvodenja 
diferenciranih stopa doprinosa na liíne dohotke radnika zaposlenih u 
tekstilnoj i koáarskopreradivaékoj industriji onih proizvodnih grupacija kője 
su u nepovoljnom ekonomskom polozaju." - "A társadalmi tevékenységi 
önigazgatási érdekközösségek hatáskörük keretében megvitatják annak a 
lehetőségét, hogy a rossz gazdasági helyzetben levő textilipari és bőrfel-
dolgozó-ipari termelő ágazatokban foglalkoztatott munkások személyi jöve-
delme utáni járulékra megkülönböztetett kulcsot vezessenek be." (VSzAT 
HL 37.: 7.: 190.). 

Magyar szövegnek szerbhorvátra való fordításakor szintén átalakulhat a 
birtokos szerkezet, leginkább mellékmondattá vagy appozitívummá: "A szo-
rosan vett galbaisták a holttest átcsempészését kívánták a travniki határra." 
(SzPE 124.) - "Galbovi sledbenici, u üzem smislu, hteli su da se les 
prokrijumcari u travniéki atar." (KSP 124.); "(vesz idején ruganyossá válik egy 
pillanat alatt az ellankadt elme)" (SzPE 128.) - " - kad naide opasnost, 
ukoőeni mozak za tren oka postane gibak - " (KSP 128.); "...megvetvén a 
falusi kocsmák egyszerű borókakötegét (SzPE 122.) - "...jer su odbacili 
jednostavni venac od kleke, uobiőajen na seoskim krőmama" (KSP 122.). 

Ejtsünk még szót a jelzős szerkezetek átalakulásáról is! Ez a folyamat 
rendszerint akkor játszódik le, amikor magyarról szerbhorvátra fordítunk, 
íme néhány példa: "Irodalmunk első, önálló szívdobbanásai tehát nem 
voltak mentesek zavaró körülményektől sem." (JMIT 89.) - "Prema tome, 
prvi otkucaji srca knjizevnosti jugoslovenskih Madara nisu bili imuni od tih 
okolnosti, kője su ometale njen razvoj." (IKJM 97.) - "...a közönség a 
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lejátszódott változásokat alig vette tudomásul..." (JMIT 89.) - "...publika 
jedva da je i uzela na znanje dogadaje koji su se odigrali..." (IKJM 97.); 
"Már éppen ájultan rogyott volna a földre, ha hirtelen ott nem terem a 
vendégváró Mravucsán." (SzPE 140.) - "Sruöla bi se onesveáéena na zemlju 
da se ovde nije zadesio Mravuőan, oőekujuci goste." (KSP 139.) - Amint 
láthatjuk, a magyar jelzős szerkezetből a szerbhorvátban vonatkozó mellék-
mondat, ritkábban pedig értelmező, appozitívum lesz a bővebben való 
kifejtés során. 

Összegzésként elmondhatjuk, hogy mind a fogalmi, mind a szerkezeti 
körülírásnak meg lehet az indokoltsága a fordításokban, különösen akkor, 
amikor a célnyelv gondolatvilága és szerkezeti felépítése csupán kifejtő-
értelmező megfeleltetést tesz lehetővé. Esetenként stiláris célból is expli-
citebbé lehet tenni a forrásnyelvű szövegben ki nem fejtett vagy nem eléggé 
kifejtett részeket. 
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