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ADALÉKOK 
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Dolgozatom témája a lexikológiai és terminológiai kotrasztív vizs-
gálatok kérdéskörébe tartozik. Vizsgálatom szempontjai szociolingviszti-
kai jellegűek, tehát a nyelvészeti aspektusok bőven kiegészülnek műve-
lődéstörténeti (1.), társadalmi-politikai (2.) és a nemzetközi jog körébe 
tartozó (3.) szempontokkal. 

1. 

A művelődéstörténeti szempontok figyelembevételét a NYELVMŰ-
VELÉS szó szerbhorvát nyelvre fordításával szemléltetjük Arató Endre: 
Harc az irodalmi nyelv megteremtéséért Kelet-Európában c. tanulmánya1 

alapján. 
A fordító alapdilemmája abból a tényből eredt, hogy Arató ezt a 

magyar szociokulturális valóságban meggyökerezett szót főleg olyan 
nyelvművelési folyamatokra alkalmazta, amelyek a magyar szociokul-
turális valóságon kívül esnek. A történész tehát koncepciójához híven 
sajátságois tartalommal látta el a nyelvművelés szót, a fordító feladata 
pedig, hogy ezt a koncepciót leghívebben tükröző szókapcsolatokkal ül-
tesse át szerbhovrát nyelvre. 

Ezt a két elemből álló összetett magyar szót a Magyar Értelmező 
Kéziszótár a következőképpen értelmezi: „Az anyanyelvi műveltség ter-
jesztése a nyelvhelyesség elveinek a nyelvhasználatban való érvénye-
sítése végett." Ennek a szónak a fordítására több szókapcsolat áll ren-
delkezésünkre szerbhorvát nyelvben: kultura govora, kultura jezika, raz-
vijanje kulture jezika, razvijanje i unapredenje kulture jezika, nego-
vanje jezika, negovanje govora, kultivisanje jezika, kultivisanje govora, 
bavljenje maternjim jezikom, bavljenje kulturom maternjeg jezika stb. 
Egy adott szövegkörnyezetben mindegyik megfelel a magyar nyelvmű-
velés szónak, de egyik sem fedi teljesen a tartalmát, többet vagy keve-
sebbet mond a nyelvművelés szónál. 

Történelmi szakszövegről lévén szó, a fordító először is olyan szó-
kapcsolat után nézett, amely terminus jelleggel bír, és választása a kul-
tura govora szókapcsolatra esett. Azonban hamarosan be kellett látnia, 
hogy tévedett. Ugyanis a govor (beszéd) szó nem volt megfelelő, mert a 
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tanulmány nem a parole, hanem a langue kérdéskörét érinti. Az első kor-
rekció tehát a govor szónak, a jezik szóval történő behelyettesítése volt, 
s így a fordító a kultura jezika szókapcsolat mellett döntött. De ez sem 
felelt meg a szövegnek, mert a kultura szóból hiányzik egy ebben a szö-
vegben különösen fontos elem, a „folyamat" megkülönböztető jegye, amit 
a művelés szó tartalmaz. Ezért egy a „folyamat" megkülönböztető je-
gyet tartalmazó szóval kellett bővíteni a már említett szókapcsolatot: 
razvijanje kulture jezika. 

Ez a nyelvművelés még nem 
járt az egységes norma 
megteremtésével. 

A cseh nemzeti mozgalom 
nyelvi-kulturális irányzata 
a nyelvművelést igen fontos 
feladatának tekintette. 

To razvijanje kulture jezika 
nije jos dovelo do stvaranja 
jedinstvene norme. 

Jezicko-kulturni smer ceskog 
nacionalnog pokreta smatrao je 
razvijanje kulture jezika veoma 
vaznim zadatkom. 

Nem folyt modern nyelvművelés 
a harmadik ukránlakta területen, 
Magyarország északkeleti 
megyéiben. 

U severoistocnim zupanijama 
Madarske, trecoj teritoriji koju 
su nastanjivali Ukrajinci, nije 
bilo savremenog razvijanja 
kulture jezika. 

Vannak azonban esetek, amikor a folyamatot kifejező elemet nél-
külözni lehet a szókapcsolatokból, pl. 

A nyelvművelés másik fontos 
területe a szótárkészítés volt. 

Drugo znacajno podruöje kulture 
jezika bila je izrada recnika. 

Hogy mi mindenre gondolt az erdeti szöveg szerzője, amikor a 
nyelvművelés terminust alkalmazta, legjobban szemlélteti a tanulmány 
következő szemelvénye: ,,A nyelvművelésnek az eszközei kifejezetten tu-
dományosak voltak. Az első generációk általában a nyelvi norma for-
mális oldalával foglalkoztak. Ide tartozott a grammatikák készítése, a 
helyesírás bevezetése. A következő fokozat a nyelv lexikális anyagá-
nak bővítése volt." A nyelvművelés szó ilyen flexibilis használatát a 
nyelv és a művelés szociokulturális alapfogalmainak az időben (törté-
nelmi) és a térben, (nemzetként) történő változása teszi lehetővé. Hoz-
záfűzzük azt is, hogy ez az egyik fontos szociokulturális jelenséget je-
lölő nyelvművelés szó annak a kulturának a pecsétjét hordja, amelyben 
keletkezett. És nemcsak erről van szó. Azok a magyar anyanyelvűek, 
akik ezt a szót használják — mint esetünkben az említett tanulmány 
szerzője — az ezzel a szóval jelölt jelenséget abban a megjelenési for-
mában képzelik el, amelyben a magyar kulturában jelenik meg. 

A szövegben azonban előfordul az is, hogy a nyelvművelés szóval 
a szerző olyan folyamatot jelöl, amely minden konkrét megjelenési for-
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mát absztrahál. Ilyenkor a fordító a razvijanje szót bavljenje (törődés) 
szóval helyettesítette be a már említett razvijanje kulture jezika szó-
kapcsolatban, pl. 

A nyelvműveléssel szorosan Bavljenje kulturom jezika 
összefügött a helyesírás bilo je usko povezano sa 
problémá iránti érdeklődés. interesovanjem za probleme 

pravopisa. 

Külön problémát jelentett a magyar nyelvművelés szókapcsolatá-
nak a fordítása. Ugyanis a „szószerinti" szerbhorvát fordítás * razvijanje 
madarske kulture jezika vagy * madarska kultura jezika érthetetlen vol-
na a szerbhorvát ajkú olvasónak. Elfogadható volna a razvijanje kulture 
raadarskog jezika szókapcsolat, de ennek a kifejezésnek közelebbi ma-
gyar megfelelője a magyar nyelv művelése. Hogy a magyar nyelvmű-
velés és magyar nyelv művelése közötti különbséget a fordításban is ér-
zékeltesse, a fordító a magyar nyelvművelés szókapcsolatot a razvijanje 
kulture jezika kod Madara kifejezéssel fordította le, pl. 

A magyar nyevművelés, amely Razvijanje kulture jezika 
ugyancsak része volt a nemzeti kod Madara, kője je takode 
mozgalomnak, hozzátartozott bilo prisutno u nacionalnim 
ehhez a kelet-európai pokretima, spada u ta j 
fejlődéshez. istocnoevropski razvoj. 

Ezek a megfontolások, amelyek szükségesnek látszottak a nyelv-
művelés szó szerbhorvát fordítása alkalmából, szoros összefüggésben 
vannak az említett tanulmány tartalmával. Könnyen elképzelhető más 
problémák felvetése is egy másik szövegben. így a nyelvművelés ter-
minus a nyelvtisztítás vagy nyelvápolás értelmében is használható. Az 
utóbbi értelemben a szerbhorvát nyelvben már meghonosodott a nego-
vanje jezika szókapcsolat terminusként való használata, főleg a negovanje 
maternjeg jezika formájában. Ezzel a terminussal a jugoszláv oktatási 
és nevelési rendszerben a pedagógiai gyakorlatnak azt a formáját jelölik, 
amely lehetővé teszi a szerbhorvát tagozatra járó nemzetiségi gyerme-
keknek az anyanyelv ápolását, újabban pedig a külföldön dolgozó jugo-
szláv munkások gyerekeinek az anyanyelv ápolását. 

Az olyan szövegben, ahol a szerző a nyelvművelés terminust a nyelv-
ápolás szinonimájaként használja, a fordító minden habozás nélkül a 
negovanje jezika szókapcsolatot alkalmazhatja, mert ezzel a szókapcso-
lattal egy a szerbhorvát szociokulturális nyelvterületen is ismert gya-
korlati formát jelölünk. Ott viszont, ahol a szerző arra utal, hogy a 
nyelvápolás és a nyelvművelés nem azonos értelmű, a fordítónak is érez-
tetnie kell ezt a különbséget. Így például Szeli István Nyelvművelésünk 
múltjából c. tanulmányában a következőket olvassuk: „A nyelvápolás 
és nyelvművelés — mint mozgalmaink múltja is elárulja — mindig igen 
szorosan függött össze annak a társadalomnak az életfeltételeivel és 
szükségleteivel, amely létrehozta őket (az irodalmi és művészeti mozgal-
mak nem mindig ilyen gyökérből táplálkoznak)". 
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Ugyanis logikátlan eljárás volna a két és kötőszóval összekapcsolt 
szót azonosítani; tehát a nyelvápolás és nyelvművelés kifejezésnek az 
egyik elfogadható szerbhorvát fordítása a negovanje jezika i razvijanje 
njegove kulture volna. 

Ha az eddig mondottakból valakinek úgy tűnik, hogy a szociokul-
turális tartalom nyelvi átültetésénél nem marad más hátra, mint a for-
dítóra bízni, találja fel magát, ahogyan tudja, akkor téved. Már az ed-
digiekből is — de a továbiakból még inkább — le lehet vonni egynéhány 
következtetést: 

— Mint minden fordításnál, a szociokulturális tartalom nyelvi át-
ültetésénél azonban különösen, a fordítandó szöveg teljességét kell szem 
előtt tartanunk. 

— Az ekvivalens kifejezéseket a kontrasztív szemantikai elemzés 
segítségével kell megválasztani. 

— A kontrasztív szemantikai elemzésben figyelembe kell venni az 
olyan szemantikai jegyeket, amelyek egy adott szociokulturához fűződnek 
és az olyanokat is, amelyek ilyen szempontból semlegesek. 

— Az eredeti szöveg és a lefordított szöveg lehetséges olvasóinak 
szociokulturális ismeretei közti különbséget sem szabad figyelmen kívül 
hagyni. 

— Egy másik szociokulturális valóságban gyökerező szónak vagy 
szókapcsolatnak terminusként való használatát a fordító ennek követ-
kezetes alkalmazásával meghonosíthatja. Az eredmény azonban az előbbi 
szempontok tiszteletben tartásától függ. 

2. 

Azokat a szociokulturális tartalmak nyelvi átültetésével kapcsola-
tos kérdéseket, amelyek a társadalmi-politikai szövegek fordításakor for-
dulnak elő, az OKTATÁS és NEVELÉS kérdéskörébe tartozó néhány 
alapfogalom fordításával szemléltetjük. 

Egy hivatalos ötnyelvű szövegből a vaspitanje és az obrazovanje 
szavakkal alkotott szerbhorvát főnévi csoportokat vetettük össze magyar 
megfelelőikkel. Csak azokat a főnévi csoportokat elemeztük, amelyekben 
a kontextustól függően egy szerbhorvát szónak két magyar szó felel meg, 
pl. 

fakultetsko obrazovanje egyetemi oktatás 
strucno obrazovanje szakmai képzés 

A fenti példákból világosan látszik, hogy az obrazovanje szó sze-
mantikai jegyei a fakultetsko obrazovanje és a strucno obrazovanje fő-
névi csoportokban különbözők. Ezek a különbségek az adott esetben nem 
lényegesek a szerbhorvát nyelvben, de a magyarban igen. A kollokációs 
teszt alkalmazásával módunkban áll megállapítani az oktatás és a képzés 
közötti jelentésbeli különbségeket.2 Ezt a tesztet a Magyar—Angol Köz-
oktatási Szótár3 példáira alkalmaztuk. 
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szakoktatás 
általános oktatás 
iskolai oktatás 

szakképzés 
általános képzés 
* iskolai képzés 

Az idézett példák arra utalnak, hogy a szak és az általános jelzők 
kongruensek a képzés és az oktatás főnevekkel. Ebből az következik, 
hogy jelentésbeli különbségeket nem a szak és az általános dichotomiá-
jában kell keresni, hanem abban a tényben, hogy a képzés főnév nem 
kongruál az iskolai jelzővel. Tehát a tanulás intézményesített formája 
jellegzetes az oktatás jelentésére, de a képzés jelentésére nem, s ez a 
tény döntő szerepet játszik a szerbhorvát obrazovanje magyarra való 
fordításában. 

Az ilyen kritériumok segítségével tárgyilagosabban lehet minősíteni 
a hivatalos szövegek fordítását, mint pusztán nyelvészi vagy fordítói in-
tuíció alapján. E kritériumok igénybevétele azért is fontos, mert a jugo-
szláv oktatási-nevelési rendszerre jellemző formák elnevezéseinek a ma-
gyarra való fordításával bővül a magyar nyelvkincs is, így egyaránt 
szükségesnek mutatkozik az információ tejles átvitele és a magyar sze-
mantikai sajátságok tiszteletben tartása. 

A szótárokban található definíciók és fordítási megfelelések fel-
használása mellett a kollokációs tesztek alkalmazása igen hasznosítható 
a fordítói tevékenységben. így például, amikor a szerbhorvát obrazo-
vanje szót összehasonlítottuk magyar ekvivalenseivel — az oktatás, kép-
zés, képzettség, végzettség, műveltség szavakkal — a következő tényeket 
állapítottuk meg: 

— A szerbhorvát obrazovanje szó a „folyamat" és az „eredmény" 
szemantikai jegyeket tartalmazza, de magyar ekvivalenseinek egyik cso-
portjának — az oktatás és képzés — csak a „folyamat", a másik csoport-
jának — a képzettség, végzettség, műveltség — pedig az „eredmény" 
szemantikai jegye van. 

— Az „eredmény" szemantikai jegyet tartalmazó magyar ekvivalens 
szavak közül a műveltség szóra csak „a tanulás eredménye" jellemző, 
a képzettség szónál pedig az is fontos, hogy „a tanulás eredménye egy 
meghatározott szakterületen" nyilvánul meg; a végzettség szó „a tanulás 
eredményének a verifikálását" is magába foglalja. 

A szerbhorvát vaspitanje szónak magyar megfelelője a nevelés, azzal 
a megszorítással, hogy a magyar nevelés szónak a jelentés-mezeje szé-
lesebb, mint a szerbhorvát vaspitanje szónak. Bár első pillanatra ez a 
megszorítás nem látszik említésre méltónak, ebből mégis problémák ke-
letkezhetnek. Például a szerbhorvát predskolsko vaspitanje főnévi cso-
portot csak jugoszláv publikációkban fordítják magyarra az iskoláskor 
előtti nevelés főnévi csoporttal. Magyarországi kiadványokban ez a ki-
fejezés nem található meg. hanem, többek közt, az iskola előtti foglal-
koztatás kifejezést használják. Jugoszláviában a foglalkoztatás és szerb-
horvát megfelelője zanimanje más értelemben használatos. Ugyanis nem 
a nevelésnek globális folyamatát jelöljük ezzel a szóval, hanem egy ne-
velési formát, amelyet az óvodában alkalmazunk. 
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A vaspitanje és a nevelés közti különbségek azonban korántsem 
okoznak annyi nehézséget a fordítónak, mint a többjelentésű obrazo-
vanje. Különösképpen komoly problémát vet fel az obrazovanje szóval 
alkotott főnévi csoportok fordítása, amikor a jugoszláv oktatási-nevelési 
rendszerre jellemző ú j formák elnevezéseiről van szó. Példul: az usme-
reno obrazovanje kifejezést szakirányú oktatás-sal fordít juk magyarra. 
De a pozivno-usmereno obrazovanje terminus fordításánál némi ingado-
zás keletkezett: először körülírva fordítottuk le — választott szakirányú 
oktatás —, később azonban már a magyar fordításban is tükröződik 
terminus-jellege — hivatásirányú oktatás. 

A szerbhorvát szerkezetet tükröző hevenyészett fordítások gyakran 
ugyanabban a szövegben váltakoznak a helyes magyar ekvivalensekkel, 
így például egy szövegben az obrazovanje vaspitaca főnévi csoportot 
szerbhorvát mintára, az obrazovanje ucitelja főnévi csoportot pedig a 
már régen használatos terminussal fordították: 

... obrazovanje vaspitaca nije . . . az óvónők oktatása nem 
bilo na istom nivou kao volt azonos szinten a 
obrazovanje ucitelja . . . tanítóképzéssel... 

A szöveg másik helyén az óvónőképzés terminussal találkozunk, te-
hát helyes magyar ekvivalenssel, amely a tanítóképzés, mérnökképzés, 
jogászképzés, orvosképzés paradigmájához tartozik. 

Az obrazovanje poliszémiájáról nem szabad a fordítónak megfeled-
keznie. Magyar ekvivalensei nem olyan szinonimák, amelyek közül a for-
dító szabadon választhat, hanem az adott szövegkörnyezethez kötöttek. 
A következő szerbhorvát szöveg fordításában például, úgy látszik, erről 
megfeledkeztek: 

Zanimanja za koja se predvida Foglalkozások, amelyekre 
zavrsavanje fákultetskog, egyetemi, illetve főiskolai 
odnosno visokoskolskog oktatás elvégzését 
obrazovanja irányoznak elő 

Hogyha figyelembe vesszük az obrazovanje magyar ekvivalenseinek 
szemantikai összetételét, amelyről már szóltunk, a magyar szöveg kö-
vetkezőképpen helyesbíthető: 

Foglalkozások, -amelyekhez egyetemi, illetve főiskolai képzettségi 
végzettség szükséges. 

A vaspitanje i obrazovanje kéttagú terminus magyar fordításában 
a komponensek helyet cseréltek: oktatás és nevelés, s ebben az alakban 
ismeretes a magyarországi közoktatási terminológiában is. Az ÖNIGAZ-
GATÁSI ÉS EGYÉB TÁRSADALMI-POLITIKAI KIFEJEZÉSEK SZÓ-
TÁRÁBAN (Novi Sad, 1979.) is így fordítják a vaspitanje i obrazovanje 
terminust, két kivétellel: 

idejno-politiöko vaspitanje eszmei-politikai nevelés 
i obrazovanje és képzés 
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ideolosko-politiőko ideológiai-politikai 
vaspitanje i obrazovanje nevelés és képzés 

A nevelés és képzés terminus-jellege valóban kevésbé érezhető, de 
az oktatás és nevelés használata ebben a szövegkörnyezetben nem volna 
helyes. 

Az utóbbi példák arra utalnak, hogy a kontrasztív szemantikai elem-
zés eredményeinek mérlegelése után a hivatalos szövegek fordítói szá-
mára továbbra is nyitva marad a kérdés: a szociokulturális tartalmak 
nyelvi átültetésekor mennyit áldozhat a forrásnyelvi tartalomból a cél-
nyelv terminológiai szabványosságáért. 

A választ már akkor sugalltuk, amikor a nyelvművelés szó szerb-
horvátra való fordításáról beszéltünk. Itt azonban még egy mozzanatot 
figyelembe kell venni, éspedig azt, hogy az oktatás és nevelés téma-
körébe tartozó magyar kifejezések és terminusok egy része két külön 
társadalmi-politikai közösség szociokulturális tartalmait hivatottak kife-
jezni. Ha erről van szó, akkor a válasz egyértelmű: a szociokulturális 
valóságban meglévő különbségeket a fordítónak tiszteletben kell tarta-
nia, tehát egy közismert vagy jól bevált terminusért nem szabad sem-
mit sem feláldoznia a forrásnyelvben kifejezett tartalomból. 

3. 

A nyelv és a szociokulturális valóság bonyolult viszonyából az kö-
vetkezik, hogy a nyelvi kifejezések nemcsak a szociokulturális valósáé 
tükrözésére, hanem ennék leplezésére is szolgálhatnak. Ezért az eltérő 
terminusok nem mindig utalnak a valóságban is meglévő különböző 
tartalmakra. Máskor pedig ugyanazok a terminusok eltérő társadalmi-
politikai közösségekben különböző tartalmakat közölnek. Az utóbbi állí-
tásunkat a NEMZETI KISEBBSÉG és a NEMZETISÉG terminusok hasz-
nálatával — illetve ezek szerbhorvát ekvivalenseinek az alkalmazásával 
és más európai nyelvekre való fordításával — szemléltetjük. 

„A Jugoszláv Szövetségi Szocialista Köztársaság alkotmánya törölte 
a nemzeti kisebbség terminust, s azt nemzetiségre módosította, ezzel is 
jelezvén a korábbi jogegyenlőtlenségen alapuló státus végleges felszá-
molását", í r ja Szeli István Nemzeti irodalom — nemzeitségi irodalom c. 
könyvében. Ezt a két kifejezést a jugoszláviai magyar terminológia vi-
lágosan megkülönbözteti, de a magyarországi szóhasználat nem követi. 
Erről tanúskodik, Kővágó László Kisebbség — nemzetiség c. könyvében 
tett megjegyzése, amely szerint a nemzetiség „olyan népcsoportot (je-
löl), amely nem nemzet, vagy nem uralkodó (többségi) nemzete egy or-
szágnak. A köznapi, de a tudományos használatban is a nemzetiség szó 
mindenek előtt kisebbséget, nemzeti kisebbséget jelent" (46. old.). Ezt a 
viszonyulást a terminológiai használatban jól illusztrálja Joó Rudolf 
könyvének már a címe is: Nemzetiségek és a nemzetiségi kérdés Nyu-
gat-Európában. Miután a nemzetiség és a kisebbség fogalmát más orszá-
gok aspektusaiból is tisztázta, Kővágó helyesen állapítja meg: „A nem-
zetiség, illetve a kisebbség fogalmának, meghatározásainak áttekintése 
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tehát azt mutatja, hogy tudományban, jogban, publicisztikában egyaránt 
bizonytalanság uralkodik mind az egyes nemzetiségi, kisebbségi csopor-
tok megnevezését, mind pedig a használt megnevezések tartalmát ille-
tően" (59. old.). 

A szerbhorvát terminológiában a narodnost (nemzetiség) szót akkor 
használjuk, amikor a Jugoszláviában élő magyarokról, románokról, albá-
nokról és mindazokról a Jugoszláviában élő nemzeti közösségekről be-
szélünk, amelyek egyenjogúak a jugoszláv nemzetekkel. Így például a 
valamikori unitarista jugoslovenski narod / jugoszláv nemzet elnevezés 
helyett minden hivatalos dokumentumban a következő kifejezés áll: 
narodi i narodnosti Jugoslavije / a Jugoszlávia népei és nemzetiségei. A 
nacionalna manjina (nemzeti kisebbség) elnevezést azokra a jugoszláv 
nemzetekhez tartozó közösségekre alkalmazzuk, amelyek más — elsősor-
ban kapitalista — országokban élnek, például: slovenacka i hrvatska na-
cionalna manjina u Austriji (a szlovén és a horvát nemzeti kisebbség 
Ausztriában). 

A szerbhorvátról magyarra és a magyarról szerbhorvátra fordítók-
nak nincs különös problémájuk a nemzetiség és a nemzeti kisebbség ter-
minusok fordításával. Mégis ezek a terminusok mint szociokulturális 
tartalmak hordozói nem bírnak egyenlő horderővel. Ugyanis a magyar 
nyelvben a nemzetiség szó történelmi kategória megjelölésére is szolgál, 
míg a szerbhorvát narodnost nemzeti közösséget jelentő értelemben csak 
a második világháború után vált terminussá. Kővágó László említett 
könyvében található adatok szerint az 1868-as magyar törvény „meg-
különböztette a magyar politikai nemzetet (államnemzet), a nemzetet 
alkotó, lényegileg etnikai értelemben vett nemzetiségeket. Eszerint nem-
csak a németeket, szerbeket stb., tehát a kisebbségeket tekintette nem-
zetiségnek, hanem a magyarokat is" (47—48. old.). 

Más szociolingvisztikai mozzanatok is figyelembe vehetők egyrészt 
a szerbhorvát narodnost és nacionalna manjina, másrészt a magyar nem-
zetiség és nemzeti kisebbség kifejezések megkülönböztető jegyeinek a 
meghatározásában. A nacionalna manjina / nemzeti kisebbség kifejezé-
sek a két háború közötti kisebbségi sorsot is asszociálják, tehát azokra 
a szociokulturális körülményekre emlékeztetnek, amelyek közt ez a ki-
fejezés terminussá vált. A nemzetiség szó, ha nem is bír olyan újszerű-
séggel, mint a szerbhorvát narodnost, mégis mentes minden negatív kon-
notációtól. 

Természetesen nehéz éreztetni ezeket a különbségeket, amikor akár 
magyarról akár szerbhorvátról fordítunk olyan nyelvekre, amelyek eze-
ket a poblémákat háttérbe szorító szociokulturális közösségekben fej-
lődtek ki. Milyen segítséget nyújthat ilyenkor a nyelvészet a fordítónak? 
Teljes választ nehéz adni. Csak néhány útbaigazítással próbálunk hoz-
zájárulni a kérdés megoldásához: 

— Először is figyelembe kell venni azt, hogy kinek szánjuk a for-
dítást és milyen céllal fordítunk; 

— Ha célunk megismertetni a mi társadalmi-politikai valóságunkat 
a társadalmi és politikai kérdések iránt érdeklődő olvasóval, „tükör-
fordítást" alkalmazhatunk, vagy az eredeti szót idegen szóként használ-
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hatjuk, egy lábjegyzetet mel lékelve, amelyben a terminus értelmezését 
adjuk; 

— Más esetekben pedig engedményt tehetünk a szociokulturális tar-
talom rovására. 

J E G Y Z E T E K 
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ban; fordítója e dolgozat szerzője. A kötet címe: Zbornik radova „Jezičko — kulturni 
pokreti naroda u Habsburškoj monarhiji". 

' Erről bővebben lásd: Melanija Mikeš, Plemenka Vlahović: Prevođenje nekih iz-
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4 Kővágó László: Kisebbség — nemzetiség, Bp. 1977. 
3 Joó Rudolf: Nemzetiségek és a nemzetiségi kérdés Nyugat-Európában, Bp. 1977. 

R E Z I M E 

PRILOG PITANJU JEZICKOG PRENOŠENJA SOCIOKULTURNE SADRZlNE 

U ovom radu razmatraju se neka pitanja kontrastivne semantičke ana-
lize iz oblasti leksikologije i terminologije, i to ona u kojima, pored jezič-
kih aspekata, vidno mestu zauzimaju kulturološki, društveno-politički i me-
đunarodno-pravni aspekti. U prvom delu reč je u mađarskom terminu 
nyelvművelés i njegovim srpskohrvatskim ekvivalentima u jednom prevodu 
u kojem ovaj termin zauzima ključno mesto. U drugom delu razmatra se 
prevođenje srpskohrvatskih termina vaspitanje i obrazovanje na mađarski 
jezik. A trećem delu ukazuje se na složenost pitanja upotrebe sprskohrvat-
skih termina nacionalna manjina i narodnost odnosno mađarskih termina 
nemzeti kisebbség i nemzetiség. 

S U M M A R Y 

A CONTRIBUTION TO THE PROBLEM OF TRANSMITTING 
SOCIOCULTURAL CONTENTS 

In the paper some problems of contrastive semantic analysis concerned 
with lexicology and terminology have been treated. In the first part the Hun-
garian term nyelvmüvelés and its Serbocroatian equivalents have been sub-
mitted to the contrastive analysis. In the second part the Hungarian transla-
tions of the Serbocroatian terms vaspitanje and obrazovanje have been dis-
cussed. In the third part the author points to the complex question of using 
the Serbocroatian terms nacionalna manjina and narodnost as well as the 
Hungarian terms nemzeti kesebbség and nemzetiség. 
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