
Papp György 

A JOGI, 
TÁRSADALMI-POLITIKAI 
SZÖVEGEK 
SZENVEDŐ IGÉS 
SZERKEZETEINEK 
FORDÍTÁSI PROBLÉMÁI 

1. A tárgyilagosságra törekvés, az általános érvényű megfogalma-
zás a tudományos és hivatalos stílus egészére jellemző sajátság, amely-
nek minden nyelvben megtalálhatók a jellegzetes alaki-szerkezeti eszkö-
zei, mint például a szenvedő (passzív) igeszerkezetek. A passzív alak a 
szerbhorvát nyelvben elfogadott és kedvelt kifejezésmód minden olyan 
közlésre, amelyet a beszélőtől (vagy a szöveg megalkotójától) és befoga-
dótól (akinek az információt szántuk) el lehet vagy el kell vonatkoz-
tatni. A magyar nyelv azonban ehhez a szerkesztésmódhoz jóval nagyobb 
fenntartásokkal és egész másként viszonyul, és ennek tudható be, hogy 
a szenvedő szerkezetek átváltása a szerbhorvát—magyar szakfordításnak 
igen általános, a terminológiai kérdésekkel is vetekedő problémája. Néz-
zük meg akár a JSZSZK alkotmányának magyar kiadását, akár a törvé-
nyek magyar fordítását, a községi hivatalos lapokat, közlönyöket, alap-
szabályokat: kívánnivalót e tekintetben mindenhol találunk, s ha a he-
lyes fordítási módszerek ki is alakulnak egy-egy fordítói munkaközös-
ségben, alkalmazásuk nem eléggé következetes. 

2. A helyes fordítási módszerek kialakulását, letisztulását valószínű-
leg az késlelteti, hogy ennek a kérdéskörnek nincs ma sem számottevő 
nyelvészeti irodalma, fordítástechnikai megközelítésekről pedig nem is 
beszélhetünlk. Minthogy a szerbhorvát nyelvben a személytelen szerke-
zeteket semmilyen szabályok nem korlátozzák, róluk csak a leíró nyelv-
tanokban olvashatunk. A magyar nyelvművelő irodalom sokszor felveti 
használatukat, de magyartalanná, helytelenné minősítésükkel — „A - ta-
tik, -tetik a magyarban nem használtatik" —• el is intézi a kérdést, ami-
vel a köznyelv, a mindennapi nyelvi érintkezés vonatkozásában és ami 
a szenvedő igealakot illeti, egyet is érthetünk. Egy helytelen nyelvtani 
alak kiiktatása azonban nem azt jelenti, hogy azt a beszédhelyzetet és 
közlési funkciót is mellőzhetjük, amelyben és amiért a nyelvközösség 
vagy szűkebb csoportok használták. Olyan nyelv és főleg szaknyelv 
nincs, amelyben nem fordul elő az a beszédhelyzet, hogy a cselekvőt nem. 
tudjuk vagy nem akarjuk megnevezni, illetve nem azt akarjuk hang-
súlyozni, ki mit csinál, hanem hogy kivel, vagy mivel mi történik, nincs 
tehát olyan sem, amelyből a szenvedő kifejezésmód teljes egészében 
hiányzik, különbségeket csak a kifejezőeszközökben és a gyakoriság 
szempontjából találhatunk a különböző nyelvek között. Nyelvművelésünk 

47 



problémái éppen ezt bizonyítják. Ma már nem jelent gondot, hogy valaki 
-tátik, -tetik képzős igét használ, hanem az, hogy mit használjunk a fen-
tiekben vázolt funkcióban, miután ez az igealak kiszorult. Mivel a sze-
mélytelenség, a történés kihangsúlyozása nélkülözhetetlen a közlés bi-
zonyos műfajaiban, a nyelvközösség az elveszett igealakot pótolni akarta, 
s ma épp ezek a nem mindig szerencsés kísérletek okoznak nehézsé-
geket. 

3. A fordítási gyakorlatban felbukkanó vitatható megoldások és a 
megfelelő fordítástechnikai irodalom hiánya ösztönöztek arra, hogy dol-
gozatomban ezzel a kérdéskörrel foglalkozzak. 

3.1. Ez a cél határozta meg kutatásaim területét és módszereit is. 
A szövetségi, tartományi, községi fordítószolgálataink által fordított szö-
vegeket néztem át, s dolgozatom példái is innen származnak, elméleti 
módszertani következtetéseimet pedig a fordítóval azonosulva próbálom 
kialakítani, a fordítási műveletek rendjében, amelyek során a passzív 
igealak nyelvtani kategóriájában meg tudjuk ragadni az adott nyelvtől 
független közlési célt és hozzá tudjuk rendelni a helyes magyar alakok-
hoz, kifejezési lehetőségekhez. 

3.2. A nyelvi tárgyilagosság, a személytelen kifejezésmód magyar 
nyelvi eszköztárát természetesen nem a fordítások alapján kell és lehet 
számba venni, hanem az eredeti jogi-társadalomtudományi szövegeket 
vizsgálva. A két rendszer egybevetése csak második mozzanat lehet. 

3.3. Mivel vizsgálódásaim elsősorban fordítási szempontúak, a téma 
nyelvészeti, nyelvtani vonatkozásaira csak a legszükségesebb esetekben 
térek ki, főleg egy-egy módszer indoklásaként. 

3.4. Az elemzésből, átváltásból és a célnyelvi megfogalmazásból 
(szintézis) felépülő fordítási műveletsor csak a közlemény vagy az éppen 
vizsgált jelenség (esetünkben a szenvedő igealakok) komplex szemléle-
tével végezhető el, amelynek a következőkre kell kiterjednie: 

a. A szenvedő kifejezésmód szerbhorvát nyelvi eszközeire; 
b. A kifejezésmód funkcióinak, jelentésének szerbhorvát nyelvi 

szempontú meghatározására és elhatárolására; 
c. A kifejezésmód mondattani szerepére és jellemzőire; 
d. A szenvedő szerkezetek használatának, gyakoriságának műfaji, 

stilisztikai és kommunikációs kötöttségeire; 
e. A szerbhorvát és magyar nyelv ilyen vonatkozású különbségeire 

(kontrasztív elemzés); 
f. A szenvedő és személytelen szerkezetek jelentéskategóriáinak cél-

nyelvi — magyar megfeleltetésére; 
g. A szakterületre vonatkozó magyar nyelvhelyességi szabályokra. 

3.5. A vizsgálatok és műveletek nagy része csak a szövegkörnyezetre, 
sőt az egész közleményre tekintve végezhető el, és nem maradhat a 
mondat határán belül. 

4. A személytelen, illetve szenvedő kifejezésmódnak a szerbhorvát 
nyelvben két kifejezési lehetősége van. Az egyik az adott ige és a sebe 
visszaható névmás rövidített alakjából álló visszaható igeszerkezet (pov-
ratni glagol), mint például „Uspostavlja se ővrsta veza izmedju Krajine 
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i Hrvatske". A másik lehetőség a jesam segédige megfelelő alakjából 
és az adott ige szenvedő igenévi alakjából felépülő passzív szerkezet 
(trpni glagolski pridev), például: „Neke knjige su retko citane." 

4.1. A két nyelvi forma szerepében igen hasonló, és egymás szino-
nimájaként is szerepelhetnek, így az előbbi két mondatban is: Uspostav-
Ijena je veza izmedju Kraj ine i Hrvatske. Illetve: Neke knjige se retko 
c i taju. Jelentésükben csak az a különbség, hogy a passzív igenévi alak 
az igével jelzett állapot, történés befejezettségét is jelzi. 

5. Az igéből és a se visszaható névmásból álló alakulatok az ige igen 
széles jelentéskörére kiterjednek és jelentésmezejük jóval nagyobb mint 
akármelyik magyar ekvivalensüké, és javarészük nem is okoz a fordítók-
nak gondot. 

5.1. Vizgsálódásunk körén kívül esnek a valóságos visszaható igék 
(Svaki dan se brijao — Minden nap borotválkozott), azok a tárgyatlan 
igék, amelyek helyváltoztatást, állapotot és állapotváltozást fejeznek ki: 
spustiti se — leereszkedik, vratiti se — visszatér, seta se — sétál, Luji 
se steze srce — Lujónak összeszorult a szíve, mivel jelentésük szerint 
aktív igékről van szó, a mondat alanyának ugyanis aktív szerepe van 
a cselekvésben, illetve a lelki folyamatokat fejeznek ki, és az alany 
aktív részvétele mellékes szempont. Az ilyen és hasonló alakok minden 
közlésben előfordulhatnak, a nyelv egészére jellemzők és szerbhorvát— 
magyar vonatkozásban nem sok különbséget találunk. 

5.2. Az alaki egyezőség ellenére is egész más a jelentése, szerepe az 
igei szerkezeteknek a következő mondatokban: Maticni broj se upisuje 
u licnu kartu. Jamci se pravo za rad. Predlogom zakona se precizira 
da maticni broj sadrzi 13 cijara. Sredstva za otkup vrhunskih trofeja 
obezbedjuju se u budzetu SAP Vojvodine. Smatra se da je u lovistu oset-
no smanjena brojnost divljaci, ako je brojnost te divljaői manja od broja 
divljaci na poöetku perioda. 

A fenti mondatokat két alapvető elemük felől, az igei-állítmányi 
rész, illetve a névszói bővítmények felől elemezhetjük. 

5.3. Ha az igéket vesszük vizsgálat alá, azt tapasztaljuk, hogy alap-
jelentésük (upisati, jamciti, precizirati, obezbediti, smatrati) cselekvés, 
állásfoglalás, tehát élőlényre, személyre vonatkoznak, akinek részéről 
tudatosságot, aktív szerepet feltételeznek. 

5.4. A többi mondatrész, a névszói bővítmények között viszont hiába 
keresünk olyat, amely a cselekvőre utal. Az idézett mondatoknak eset-
leg a szövegkörnyezete tartalmazza a kívánt információt. Van ugyan 
alany mindegyikben, legalábbis nyelvtani értelemben, de ez az elem in-
kább tárgya, végeredménye az állítmányban kifejezett cselekvésnek. 
A Smatra se típusú tagmondatokban még formálisan sem emelhetünk ki 
olyan részt, amelyre az ige vonatkoztatható. 

Az igei és névszói szerkezet összevetésével 'két jelentéstani-nyelvtani 
következtetést vonhatunk le: 

a. A passzív igés mondatok eredetüket tekintve másodlagos közlé-
sek, a szakirodalom transzformoknak, derivátumoknak nevezi ezt a je-
lenséget, mert olyan mondatokból származnak és vezethetők le, amelyek-
nek a cselekvő személy az alanya. A mi példáinkban a következők le-
hetnének ezek az eredeti keretmondatok: Sluzbenik upisuje maticni broj 
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u ličnu kartu. Radne organizacije jamče pravo za rad. Skupština SAPV 
ovim predlogom zakona precizira i to da matični broj sadrži 13 cif ara. 
(Ezek a keretmondatok természetesen csak feltételezettek és csupán egy 
realizálódási módot képviselnek a sc*k közül). Láthat juk tehát, hogy 
ugyanaz a beszédhelyzet, információ nyelvileg többféleképpen megfor-
málható rokonértelmű, szinonim nyelvtani szerkezetekkel, és akkor já-
runlk el helyesen, ha a szenvedő, személytelen mondatokat nem igela-
kokként, hanem egy lehetséges kifejezésmódként elemezzük, amelyet 
bizonyos nyelvek igen kedvelnek, mások pedig ritkán alkalmaznak. Az 
aktív és szenvedő szerkezet közötti választás természetesen nem lehet 
egészen tetszőleges, mindkettő meghatározott közlési funkciók függvé-
nye. A következő mondatok például azonos beszédhelyzetre vonatkoz-
nak, ítéletük súlypontjában azonban a szituáció más-más eleme áll: 

Pavle majci ključem otvara vrata u hodniku. 
(Pál kulccsal kinyitja az ajtót édesanyjának a folyosón) 
Ovaj ključ otvara vrata. 
(Ez a kulcs nyit ja az ajtót — vagy zárat) 
Vrata su se otvarala. 
(Az ajtó kinyílt) 

Tapasztalhatjuk, hogy az egymás után következő mondatok mind 
kisebb és kisebb részét világítják meg ugyanannak a beszédhelyzetnek. 
Az elsőben megtaláljuk a cselekvőt, a helyet, azt a személyt, akinek ér-
dekében a cselekvést végzi, valamint azt a tárgyat is, amelyre a cselek-
vés irányul. A második változat a cselekvés mellett csak annak eszközét 
és tárgyát tartalmazza, a harmadik viszont már csak a tárgyra szorít-
kozik, következésképp igei állítmánya is elveszítette dinamikus jellegét, 
történéssé alakult át. 

Mindhárom mondatnak van alanya, amelyre minden esetben ugyan-
azon állítmány vonatkozik, ám maguk az alanyok cserélődnek a közlés 
fókuszának szűkülésével, és a valóságos szituációban más-más szerepet 
tölténk be. Mi hát itt a közös alap és törvényszerűség? Van-e valami 
általános szabály az ilyen szerbhorvát mondatok és magyar megfelelőik 
között: Ovim zakonom uredjuje se prevoz lica i stvari. E törvény a sze-
mélyszállítást és árufuvarozást szabályozza. Te odluke se donose u dele-
gatskim skupštinama. Ezekről a kérdésekről a küldött-testületek dön-
tenek. U nacrtu rezolucije se insistira da se prevazidje razdvojenost 
obrazovanja i vaspitanja. A határozati javaslat hangsúlyozza, hogy fel 
kell számolni az oktatás és nevelés különválasztását. A mondatok jel-
színi formájában szinte semmi összehasonlítási alapot nem találunk, hi-
szen az elsőben a tárgyból alany lett, a másodikban a helyhatározóból 
(u delegatskim skupštinama) formáltunk alanyt a magyar oldalon. A sza-
bályokat ezek szerint mélyebben, a nyelvtani szint mögött kell keres-
nünk. 

b. Különbséget kell tennünk az úgynevezett logikai alany és a nyelv-
tani alany között, illetve a mondat jelentéstani (szemantikai) síkja, az 
ún. mélyszerkezete és a felszíni megformáltsága, a szintaktikai síkja kö-
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zött. A logikai alany és nyelvtani alany közös jegye, hogy az állítmány-
ban kifejezett ítélet rá juk vonatkozik: 

1. Sekretar je izradio plan. (A logikai alany egybeesik a nyelvtani-
val.) 

2. Izradjuje se plan. (Nyelvtani alany.) 
Abban viszont eltérnek, hogy az utóbbi a logikai alany hiányában 

kerülhet a közlés központjába, és csak szintaktikailag, nyelvtani visel-
kedése szempontjából azonos vele (abban például, hogy szerbhorvát 
nyelvben is, a magyarban is alanyesetben — nominativuszban áll). 

A cselekvő személy hiánya nemcsak a nyelvtani alany felbukkaná-
sában valósulhat meg a felszíni szerkezetben, hanem az ún. személytelen 
szerkezetekben is, amelyekben az alany funkciója betöltetlen marad: 
Govorilo se i o tome da ce clanovi vise raditi. 

A mondatok mint közlési egységek logikai tényezőit a valóságos cse-
lekvésben, történésben, létezésben (az igék lehetséges jelentéskörei) be-
töltött szerepük szerint kell elemeznünk, mivel csak a nyelven kívüli 
valóság lehet a közlés univerzális egy adott nyelvtől függetleníthető ka-
tegória. Az elemzést két jelentéstani kritérium szerint végezhetjük el 
az állítmányt kiegészítő bővítményeken: 

1. Hogy az adott mondatrész élőlényt, pontosabban személyt jelöl-e, 
vagy pedig élettelen dolgot, tárgyat, elvont fogalmat. 

2. Hogy a vizsgált mondatrész jelölte tényezőnek aktív szerepe van-e 
az állítmányban kifejezett cselekvésben. 

A fenti két kritérium együtthatójában természetesen az igei rész is 
váltakozó a cselekvés, történés, létezés lehetőségei és finomítottabb ka-
tegóriái között. 

Vizsgáljuk meg a Pavle majci kljucem otvara vrata u hodniku mon-
datot az 1. és 2. kritérium alapján: 

Pavle élő aktív — tehát a cselekvő 
majci élő nem aktív — a cselekvésnek csak részese 
kljucem élettelen aktív — a cselekvésnek az eszköze 
vrata élettelen nem aktív — a cselekvésnek csak tárgya 
na hodniku élettelen nem aktív — a cselekvésnek a helye 

5.5. Ismételten hangsúlyoznunk kell, ezek nem mondatrészek a ha-
gyományos nyelvtani értelemben, hanem általános közlési-megismerési 
kategóriák, amelyek a különböző nyelvekben más és más felszíni mon-
datrészekként jutnak kifejezésre, az alany pedig nem is szerepel közöt-
tük, mivel szinte mindegyik tehető olyan mondattani helyzetbe, hogy 
az újdonságot kifejező állítmányi rész csak rá vonatkozik, hiszen az 
„Ovim zakonom se uredjuje prevoz lica" mondat magyar ekvivalensé-
ben az eszközt (a törvény a törvényhozó eszköze az adott tevékenység 
rendezésében) Az „U nacrtu rezolucije se insistira..." tagmondat for-
dításában pedig a cselekvés helyét, esetleg ismét eszközét tettük alannyá. 

5.6. Az mindkét érintett nyelvben előfordul, hogy a közlés alanya 
nem cselekvő, csak a cselekvés részese, sőt a cselekvés helyett viszo-
nyulásról, állapotról, lelki folyamatról van szó. Ilyenek a Ja imam — 
Nekem van (a magyarban nem is esik egybe a logikai a nyelvtani alany-
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nyal) Zivim — élek, Meni se svidja — nekem tetszik (a logikai és nyelv-
tani alany mindkét nyelvben különbözik). 

5.7. Az is gyakori mind a szerbhorvát, mind pedig a magyar nyelv-
ben, hogy élettelen dolog, fogalom szerepel a mondat névszói bővítmé-
nyeiben, az élőlény, a szubjektum pedig hiányzik, pl. Ocenom o vla-
danju ucenika izrazava se zalaganje ucenika. Magyarul: A magaviseleti 
érdemjegy a tanuló igyekezetét is kifejezi. A két nyelv azonban igen 
eltérően viszonyul a személytelen, aktív szubjektumot nem tartalmazó 
mondatok használatához. Mások eszközeik is és a gyakorisági mutatók 
is egyazon műfa jú szövegekben. 

6. A különbség mindenek előtt abban mutatkozik meg, hogy a szerb-
horvát nyelv sokkal könnyebben és gyakrabban tekint el a csetókvő sze-
mélyétől, mint a magyar, és jelentésétől függetlenül minden tárgyas 
(tárggyal, kiegészíthető) igéből passzív szerkezetet tud kialakítani, kife-
jezési módja szerint tehát ún. objektív nyelv, amelyen a nemzetközi 
terminológia szerint olyan nyelvet értünk, amely a cselekvő és cselek-
vés helyett a dolgot, tárgyat helyezi előtérbe, és azt, hogy ezekkel mi 
történik, azaz a cselekvés végeredményét, így szívesen él a szenvedő, 
személytelen alakokkal, amelyékben a logikai alany hiányzik, vagy pe-
dig nem esik egybe a nyelvtanival. 

A magvar nyelv túlnyomóan személyes, szubjektív kifejezésmódja 
az előzőektől lényegesen eltér, a bár a cselekvés végeredményét, a tör-
ténést is hangsúlyozhatja, ezt inkább a szórend hajlékonyságával és 
egyéb eszközökkel éri el. 

7. Mindaz, amit eddig elmondtunk, természetesen a szenvedő ige-
neves szerkezetekre is vonatkozik, mint amilyenek: Clan 1. nacrta je 
razdvojen na dva clana. Procitana je odluka o dodelj ivanju zlatne znaé-
ke. Predlog zakona je usaglasen i sa primedbom Odbora za obrazovanje. 
Materijalno blago fabrike „Arabija" je uvezeno sa strane. Ezek a szer-
kezetek, mint már hangsúlyoztuk, majdnem teljesen megegyeznek a se-
féle alakokkal, s fordításukban is csak akkor van különbség, ha tartós 
cselekvést kifejező igékből alakulnak, azaz állapotot jelentenek. 

8. A szenvedő, személytelen kifejezésmód a szerbhorvát nvelv vo-
natkozásában sem általánosan, hanem meghatározott közléstípusokra, 
szövegekre jellemző. Amíg az élő beszédben vagy a szépirodalmi szöve-
gekben elvétve találunk, a szakszövegekben szinte minden mondatnak 
ilyen a szerkezete. A személytelenség különösen a következő szakterüle-
tekre jellemző: 

1. A tudományos, műszaki irodalomra, leírások, gyártástechno-
lógiai folyamatok bemutatására, használati utasításokra stb. 
2. A tájékoztató jellegű szövegekre, a publicisztikára, az értékező 
prózára; 
3. A hivatalos érintkezés, a közigazgatás és jogalkotás nyelvére. 

8.1. A három szövegtípusban a oassivum szerepe hasonló, de talál-
ha tunk eltérő vonásokat, és ami különösen fontos, nem is egyformán 
fordít iuk a különböző műfa jokban felbukkanó akár azonos alakú szer-
kezeteket sem. 
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Hogy a személytelenség közlési funkcióját akarjuk megfogalmazni, 
olyan támpontból kell kiindulnunk, amelynek a nyelvi kifejezés is csak 
következménye és tükre, ez pedig a közlés, a kommunikáció folyamata, 
amelyben az információ a közlőtől eljut a címzettig, más szóval a be-
jogadóig. A kommunikáció legtermészetesebb, elsődleges formája az 
élőnyelvi, közvetlen kapcsolat, amelynél a közlés tényező fizikailag is 
jelen vannak, a beszélő, a hallgató és a közlés tárgya is esetleg (táj, 
cselekvés, tárgy). A beszélő közlésébe beleszövi a saját személyét, véle-
ményét a mondottakról, megszólítja, mozgósítja hallgatóját, a partnerek 
szerepe cserélődik a párbeszéd folyamán. 

Az írott szövegben viszont ez a kapcsolat jóval közvetettebbé válik, 
a tömegkommunikációban a befogadók nincsenek jelen, számuk és kilé-
tük bizonytalan, és az objektív tényközlés, az ábrázolás uralkodik el, 
amelyet el kell vonatkoztatni a beszélő személyétől is, a konkrét beszéd-
helyzettől is, hogy általános érvényűvé váljék. Ezért indokolt a definíci-
ókban is a személytelen szerkezet: Poslovnom tajnom smatraju se one 
tsprave i podaci kője organizacija odredi samoupravnim sporazumom. 

Igazolt a publicisztikai szövegekben a személyhez nem kötődő fogal-
mazás, amelyekben a közlő és a közölt események szereplői nem azono-
sak, és fiktíven sem azonosíthatók az „objektív tájékoztatás" szempontjá-
ból. A szerbhorvát publcisztikai stílus azonban nemcsak a beszélő, a köz-
lő személyét rejti ily módon el, hanem a mondatok cselekvő alanya is, 
pl: Razmatrana se aktuelna idejno-politicka pitanja. Vece oscilacije bile 
su prouzrokovane i odredjenim kretanjima cena. 

8.2. A hivatalos nyelvben és a jogalkotásban, törvényszövegekben, 
alapszabályokban, rendeletekben ismét másként merül fel az alakilag 
azonos közlési funkció és stiláris elem. A jogalkotásban és a joggyakor-
latban elfogadható a személytelen, távolságtartó, a bizalmaskodást ke-
rülő közlésmód, hiszen a törvényt általános érvényűén, személyektől, 
konkrét körülményektől elvonatkoztatva kell megfogalmazni, s ilyen szö-
vegben még az elrendeljük, meghozzuk, megtiltjuk és más többesszám 
első személyű alakok is zavaróan hatnának. 

Más a helyzet a hivatalos érintkezés nyelvében, az idézések, érte-
sítéseik, feliratok szövegeiben, a pozivate se, mole se putnici, / -féle meg-
oldások, ahol a túlzott elzárkózást, általánosító fogalmazást semmi sem 
igazolja, mert nyilvánvaló, hogy ki közöl valamit, ki a felszólító, a hi-
vatalos személy. 

9. A vizsgált jelenség alaíki, jelentéstani és közlési jellemzői után 
a magyarra fordítás problémáit és módszereit kell megvizsgálnunk. 

9.1. A passzív kifejezésmód átültetésére a magyar jogi, közigazga-
tási nyelvben számos lehetőség van, tehát több fordítási módszer között 
válogathatunk, amelyek fel is cserélhetők egymással, legalábbis általá-
nosságban, konkrét szövegrészeknél, mondatokban azonban általában az 
épp odaillő egyetlen megoldást kell megtalálnunk. 

9.2. A fordítónak mindenekelőtt a rábízott szöveg műfaját, szak-
területét kell tisztáznia, s aztán a terület szokásos magyar kifejezés-
módjából kiindulva gyorsan megtalálja a helyes megoldást. 

A tankönyvek, utasítások, népszerűsítő kiadványok, tudományos szö-
vegek fordításánál könnyű dolgunk van, ha tudjuk, a közlő nyelvünk 
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szellemében beleszőheti saját személyét is a közlésbe, akkor jár el he-
lyesen, ha többes szám első személyben fogalmaz, s ezáltal közvetlen ba-
ráti kapcsolatot teremt feltételezett olvasójával, tehát: nézzük meg a 
következő táblázatot! Keverjük össze a szénport a kénnel! Ez vonat-
kozik a fogalmak meghatározására is: 

PocL marksizmom se podrazumeva skup teorija i misli, kojima su se 
Marks i Engels bavili. 

Marxizmuson azoknak az elméleteknek, gondolatoknak összességét 
értjük, amelyekkel Marx és Engels foglalkoztak műveikben. 

9.2.1. Egyszerű a dolgunk az értesítésekben, felszólításokban, felira-
tokban is, a közvetlen vagy a módosítószavas felszólítással kell élnünk: 
Felszólí t juk. . . jelenjen meg, fizesse be! stb. 

9.2.2. A törvényeik, statútumok, alapszabályok szövegében nem jár-
hatunk el a fenti módon, de ha rendeltetésükből indulunk ki, megtalál-
juk a megoldást. Mindegyik esetben rendelkezésről van szó, valamennyi 
kötelez valaminek a betartására vagy tilt valamit, azaz vannak rendel-
kező szerkezeti egységeik. A szerbhorvát jogi nyelv ezt a rendelkező jel-
leget formálisan nem jelzi, magától értetődőnek találja, így itt is sze-
mélytelen szerkezeteket találunk: 

1. Ova odluka objavice se u „Sluzbenom listu SAP Vojvodine". 
2. Zapisnik se upucuje svim delegatima uz poziv. 
3. Predsednik imenuje se i razresava na nácin i po postupku utvr-

djenom zakonom. 

A fordítónak azonban a rendelkező jelleget formálisan is ki kell 
fejeznie: 

1. Ezt a határozatot közzé kell tenni Vajdaság SZAT Hivatlaos Lap-
jában. 

2. A jegyzőkönyvet minden küldöttnek meg kell küldeni (a követ-
kező ülésre szóló) meghívóval együtt. 

3. Az elnököt a törvényben előírt módon kell kinevezni és felmen-
teni. 

A szövetségi és tartományi fordítószolgálatok magyar szövegeiben, 
ha nem is minden szükséges esetben, de ezt a megoldást találjuk, az 
egyéb, községi, érdekközösségi anyagokban sok a hibás alak, vagyis a 
jelentő mód: közzéteszik, megküldik, kinevezik. Sajnos, hiányzik fordí-
tóinknak egy olyan hozzáférhető tanulmány, amely tisztázná a jogsza-
bályok rendelkező részeinek és egyáltalán szerkezeti egységeinek kér-
dését. 

Így járunk el a törvények fogalmi definícióinak fordításánál is: 

1. Poslovnom tajnom smatraju se one isprave i podaci kője organi-
zacija odredi samoupravnim sporazumom. 

2. Pod odredjenim poslovima u smislu ovog clana smatraju se sle-
deci poslovi: 

3. Delatnostima u oblasti fizicke kulture, u smislu ovog zakona 
smatraju se: 
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Az ilyen értelmezések fordítására lkét majdnem azonos értékű meg-
oldás van gyakorlatban nálunk: a Szövetségi Hivatalos Lapé: 

1. Szolgálati titoknak azokat az okmányokat kell tekinteni, amelye-
ket a társult munka szervezete társadalmi megegyezéssel ilyen 
jellegűnek minősít. 

2. Meghatározott ügyeken, e békezdés értelmében az alábbi ügyeket 
kell tekinteni: 
A Tartományi Hivatalos Lapban más megoldást találunk: 

3. E törvény értelmében testnevelési tevékenységnek tekintendő: 

9.3. Habár nem műfaj i kritériumok alapján, de így járunk el min-
den módosítószós igénél, ahol a moze, mora szavakat találunk: 

1. Objekti za fizicku kulturi mogu se koristiti za potrebe fiziöke 
kulture. 

2. Lovstvom se mogu baviti organizacija udruzenog rada kojima je 
lovstvo osnovna delatnost. 

Ilyen esetben az igébe beépítjük a hatóige-képzőt, és melléknévi 
igenévvé is alakíthatjuk: 

1. A testnevelési létesítmények csak akkor vehetők igénybe, ha . . . 
2. Vadászattal csak azok a társultmunka-alapszervezetek foglalkoz-

hatnak, amelyeiknék ez az alaptevékenysége. 

9.4. A jogi, közigazgatási szövegek leíró egységeiben az előzőekről 
eltérő módszeréket kell alkalmazni. Van, amikor csak az igei tagon kell 
módosítanunk. 

9.4.1. Ha az ige ellátható visszaható képzővel, így járunk el, más 
esetben, ha csak cselekvő alakja van, felcseréljük ellentétes jelentésű 
(antoním) párjával: 

U oblasti fizicke kulture obrazuje se matiőna sluzba. 
A testnevelés ügyeinek végzésére törzsszolgálat alakul. 
U poslovnik su unete i odredbe kője se odnose na zapisnike. 
Az ügyrendi szabályzatba a jegyzőikönyvekre vonatkozó rendelkezé-

sek is bekerülnek. 
Posle clana 77. dodaje se novi őlan. 
A 77. szakasz után ú j szakasz következik/kerül. 
9.5. Az sem ritka eset, amikor az igét a jelentését megőrző név-

szóvá alakítjuk és ún. operátor-igével látjulk el: 
Predlog zaikona je usaglasen i sa primedbama Odbora za obrazo-

vanje. 
A törvényjavaslat az Oktatási Tanács észrevételeivel is összhangban 

van/áll. 
Govorilo se i o tome da je zajednica jedinstven primer dobre sa-

radnje. 
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Arról is szó volt/esett, hogy a Közösség a jó együttműködés ritka 
példája. 

Ennek a módszernek azonban sok a buktatója és nyelvművelő iro-
dalmunk nem jó szemmel nézi az említés történik, megállapítást nyert 
terjengős szerkezetek elburjánzását, főleg olyan esetekben, ha ismerjük 
a logikai alanyt. Nehézkes a következő fordítás is: 

Javni prevoz vrsi se motornim i zapreznim vozilima. 
A közfuvarozás gép- és fogatos járművel történik. 
9.6. A -va, -ve képzős határozói igenévből és a van igéből álló szer-

kezetet is alkalmazhatjuk, minden makacs nyelvhelyességi babona elle-
nére, ha tartós cselekvést jelölő igéről és állapotról van szó. 

Svaki pedalj zemlje je obradjen. 
Minden arasznyi föld meg van művelve. 
Viszont nem helyes a JSZSZK alkotmányának következő fordítása: 
Ako ovim ustavom nije utvrdjeno da te zakone neposredno izvrsa-

vaju savezni o r g a n i . . . 373. szakasz. 
Ha a jelen alkotmányban nincs megállapítva, hogy a törvényeket a 

szövetségi szervek ha j t ják végre. 
A megállapít ige ugyanis nem tartós cselekvésű, nem állapotot fejez 

ki. 
9.7. Általános gyakorlat a személytelen szerkezetek általános alanyú 

mondatokkal való fordítása, azaz az ige egyes szám vagy többes szám 
harmadik személyű alakjával. Ez a mód nyelvünk szellemének meg is 
felel, de néha felréértést, zavart okozhat, főleg az alanyváltó monda-
tokban: 

Mivel sok hitelt kérnek, javasolják az élelmiszerre szánt eszközök 
csökkentését. 

Ebből a mondatból nem derül ki, hogy a két tagmondatnák két kü-
lön alanya van, tehát mások kérnek és mások javasolnalk valamit. 

Helyesek a következő fordítások: 
Vecina primedbi iznetih u konsultacijama je takodje prihvacena. 
A megbeszéléseken elhangzott észrevételek javarészét el is fogad-

ták. 
Prevozilac je duzan da primi na prevoz svakog putnika ili stvar 

ako ndsu iskljuceni iz prevoza: 
A fuvarozó köteles vállalni minden utas vagy áru szállítását, fuva-

rozását, ha nem zárták ki őket a forgalomból. Bár itt a 9.6. pont meg-
oldása is jó: ha nincsenek kizárva a forgalomból. 

Egyértelműen rossz ez a fordítási módszer a következő mondatok-
ban, pedig egész fordítási gyakorlatunkban elterjedt: 

Ako se u zajednici fizicke kulture ne donese finansijski plan . . . 
Ha a testnevelési közösségben nem hozzák meg a pénzügyi tervet . . . 
Radne obaveze se regulisu posebnim propisima. 
A munkakötelezettségeket külön előírásokkal szabályozzák. 
9.8. Alig van nyoma a szakirodalomban annak a fordítói módszer-

nek, amely a logikai alany nélküli, másodlagos mondatdk bővítményeit 
rendezi át, nyelvünk megszemélyesítő hajlandóságának megfelelően a 
cselekvés eszközét, sőt helyét teszi alannyá, az igei részt pedig aktívvá 
alakítja. 
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A szerbhorvát nyelvben a cselekvő alany hiányát tükrözi a mon-
dat, a cselekvés eszköze nagyon ritkán Ikerülhet alanyi (nyelvtani alany-
ról van szó) helyzetbe, a helyhatározó pedig egyáltalán nem, s leggya-
koribb a cselekvés tárgya a nyelvtani alany funkciójában. A fenti mon-
datokat ezzel a módszerrel kell lefordítani: 

Ha a testnevelési közösség (helyatározóból lett alany) nem hozza 
meg a pénzügyi t e r v e t . . . 

A munkakötelezettségeket külön előírások szabályozzák. (A cselek-
vés eszközéből lett alany). Ugyanígy: 

Kreditnom politikom podsticace se ostvarivanje ovog programa. 
A hitelpolitika is ösztönzőleg hathat e program megvalósulására. 
Samoupravno organizovanje nije bilo sadrzano u Nacrtu zakona. 
A törvénytervezet nem tartalmazta az önigazgatási szerveződés for-

máit. 
A 9.6. pontban idézett 373. szakaszt is ily módon fordíthatjuk le: 
Ha a jelen alkotmány nem úgy szabályozza, hogy a törvényeket a 

szövetségi szervek hajtsák végre . . . 
9.9. Nagy körültekintés szükséges az előző módszerhez, amikor a 

vizsgált mondatban egyetlen alannyá kiemelhető bővítmény sincs, és a 
logikai alanyt a szövegkörnyezetből, illetve a szöveg egészének ismereté-
ben kell megkeresnünk. 

A JSZSZK alkotmányának fordítója helyesen járt el például a 159. 
szakaszban noha a szövegkörnyezetben sehol sem volt jelen az alkot-
mány szó: 

Jamci se pravo na rad. 
A jelen alkotmány biztosítja a munkához való jogot. 
Ugyanezt a megoldást nem vette észre a 14. szakaszban. 
Jamci se svakom radniku u udruzenom radu da upravlja sa radom 

organizacije udruzenog rada. 
Ezért így fordította: 
Minden dolgozó számára biztosítva van, hogy igazgassa a társult-

munka-alapszervezet munkáját. 
10. Minden fordítási módszerre részletesen nem térhettünk ki, az 

általánosan használható eljárásokat azonban, úgy hiszem, sikerült be-
mutatni. 

R E Z I M E 

PROBLEMI PREVOBENJA SPRSKOHRVATSKIH PASIVNIH 
KONSTRUKCIJA U DRUSTVENO-POLITICKIM TEKSTOVIMA 

Prevodenje pasivnih glagolskih konstrukcija na madarski je slozen prob-
lem, i to, iz vi§e razloga. S jedne strane, madarski jezik voli tzv. subjektivne, 
licne i aktivne oblike, pa tako upotreba bezlicnih glagolskih oblika nailazi 
i na normativne prepreke, iako se ona ne moze mimoici u pravnim, tehniő-
kim i naucnim tekstovima. S druge strane, jeziőki struőnjaci se nisu bavili 
pitanjem upotrebe tih oblika, s obzirom da su oni strani madarskom jeziku. 

U ovom radu se ukazujena faze i metode prevodenja bezlicmh (na primer, 
objavljuje se) i pasivnih (objavljen je) glagolskih konstrukcija. Od faza je 

57 



značajna prevodilačka analiza, koja nam omogućva da odredimo tip teksta, 
a od toga zavisi koji postupak će se primeniti. Na primer, u udžbenicima 
i naučnim saopštenjima prevod jedne te iste pasivne konstrukcije drugačije 
zvuči nego u nekoj zakonskoj odredbi 

U mađarskom jeziku postoje sledeče mogućnosti za izražavanje bezlič-
nosti: promena vrste reči, rečenica sa opštim subjektom, zamena glagola gla-
golom pasivnog značenja, upotreba glagolskog adverba, pregrupisanja dubin-
skih padeža, upotreba prvog lica množine, a možemo i iz šireg konteksta da 
izvučemo agens i da ga ugradimo u odgovorajuću rečenicu. Izbor odgovaraju-
ćeg metoda zavisi od vrste teksta, od semantičkih obeležja glagola i od kon-
teksta. 

S U M M A R Y 

THE TRANSLATION OF SERBOCROATIAN PASSIVE CONSTRUCTIONS 
IN SOCIO-POLITICAL TEXTS 

The translation of Serbocroatian passive construction into Hungarian is 
a rather complex problem, and that, for several reasons. The Hungarian 
language prefers personal and active forms. It is why the use of impersonal 
verbal forms has its normative obstalacles, although it cannot be evaded 
in juridical, technical and sicentific texts. However, considering these const-
ructions to be strange in Hungarian, Hungarian linguists did not pay attention 
to the use of these forms. 

In this paper it has been pointed to the phases and methods of trans-
lating impersonal and passive verbal contructions. There are many possibili-
ties of expressing impersonality in Hungarian, as for instance; the use of im-
personal subject, the substitution of the verb by a verb with passive mea-
ing, the regrouping of deep cases, the use of the first person of plural etc. 
The selection of the above mentioned possibilities depends on the type of the 
text, the semantic features of the verb, and the context. 
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