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0. Bevezető megjegyzések 

Dolgozatom az 1982. decemberben tartott kontrasztív nyelvé-
szeti ülésszak aktualitásán túl egy, a címben foglaltakkal megeggye-
ző alprojektumi témához kötődik, az ilyen irányú munkálatok ed-
digi eredményeit kívánja összefoglalni. Közvetlen előzménye A kon-
trasztív elemzés szerepe a társadalmi-politikai terminológia fordítá-
sában és fordítási módszereinek kialakításában című tanulmányom 
(HK 30—40. szám), amely megkísérli a kontrasztív nyelvészet fordí-
tástudomány felőli meghatározását, céljainak megfogalmazását, a 
kontrasztív elemzés és a fordítási módszerek összehangolását és 
mindezeknek a társadalmi-politikai terminológia konkrét problé-
máira való vetítését. 

A terminológiai és egyáltalán a lexikai összevetés területén 
szerbhorvát—magyar viszonylatban még nagyon sok a tenni-, ren-
dezni- és tisztáznivaló a fentebb megjelölt általános kérdések mel-
lett. Jelenleg még mindig olyan tárgyköröket kell számba vennünk, 
áttekintetünk, amelyek nem tartoznak a kontrasztív elemzés szű-
kebb területéhez, csak egyáltalán lehetőséget teremtenek az intéz-
ményes két- vagy többnyelvűség szintjén folyó szervezett szaktevé-
kenységhez, szubjektív fölfogásokként pedig az egész kérdéshez 
való viszonyulás légkörét jelentik. Szólnunk kell tehát a társadalmi-
politikai terminológia összevetésének eddigi eredményeiről, néhány 
gyakorlati kérdéséről, feladatáról, elméleti problémájáról. 

1. A rendszeres összevető vizsgálatok előzményei 

A terminológiai összevetés a gyakorlatban nem a jól rendezett 
korpuszok nyelvtudományi vizsgálatánál kezdődik, hanem a kon-
trasztivitás, a hasonlóság és különbség első megállapításánál. Ilyen 
helyzeteket a társadalmi-politikai jellegű szövegek fordítása min-
den nap százával teremt. Ha ezt a tevékenységet korszakolni kíván-
juk, az esetről-esetre haladó megoldásokat, megfeleltetéseket ne-
vezhetjük az összevetés első fázisának, amely jórészt ösztönös, kö-
vetkezetesség és elméleti megalapozás nélküli eljárás. 
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Jóval tudatosabb szintet képvisel a fordítást, terminlógiai szó-
alkotásmódokat követő nyelvművelő irodalom, amely legalábbis 
szerbhorvát—magyar vonatkozásban többszáz jó, vagy azóta már be-
járódott terminust teremtett meg, a Magyar Szó mellékletének, a 
Nyelvművelőnek lapjain, és más formában. Előnye, hogy a nyelv 
törvényeit próbálta érvényesíteni, hátránya viszont az, hogy nem 
rendszerűen, az azonos problémát jelentő, logikai viszonylatot kép-
viselő terminusokat nem egyazon csoportba rendezve közeledett a 
megoldáshoz, így nem teremtett meg általános, nevezzük így, gene-
ratív elveket sem a már meglevő terminusok utólagos szelektálására, 
sem az újonnan keletkező szerbhorvát alakulatok megfeleltetésére. 

A fordítás és kétnyelvűség gyakorlata viszont akkora igényt 
támaszt a szakterület tudományos, nyelvészeti feldolgozásával szem-
ben, amelyet már nem elégíthetnek ki az egy-egy szóval, jelen-
séggel bíbelődő vizsgálatok. Átfogó, az egész rendszert tükröző meg-
oldásokra lenne szükség a szerbhorvát és a nemzetiségi nyelvek 
vonatkozásában, sőt a nemzetiségi nyelvek egymás közti viszony-
latában, amelyről szó is alig esett az eddigi terminológiai szakiro-
dalomban, mert csak az ilyen megközelítés adna a nyelvi tervezés 
szintjén választ a gyakorlatban fölmerülő kérdések tömegére. 

Az átfogó munkálatok hiánya végül szükségként jelentkezett, 
és tartományi, sőt országos szintű tevékenység kezdődött az 1970-es 
évek elején, és folytatódik ma is, lényegében két irányban: 

Az összevetés lexikológiai, lexikográfiái, nyelvészeti részmun-
kálataihoz szükséges kiindulóállomány, korpuszok összegyűjtése irá-
nyában és az ekvivalensek szótári vagy más formájú létrehozása, 
verifikálása irányában. 

Az első, társadalmi-politikai szókészletet is tartalmazó vállalko-
zás a Szerbhorvát—magyar jogi szakszótár lett volna, ha egyálta-
lán megjelenik, de ez már mintegy másfél évtizede késik, jól pél-
dázva a szakszótárak területén uralkodó helyzetet. Ha jól megnéz-
zük, alig van a többnyelvűségünk viszonylataiban még hozzávetőle-
gesen megbízható kétnyelvű szakszótár is. Ügy tűnik, mind a szerb-
horvát, mind a magyar nyelvterületen inkább a világnyelvek felé 
fordulnak, az angol, német, francia lexikográfiái munkálatokra for-
dítanak nagyobb figyelmet, ami önmagában rendjén is van, de a 
feladatok társadalmasításával a kisebb nyelvi viszonylatokat is fel 
kellene zárkóztatni, hiszen a szakszótárak, köztük a társadalmi-
politikai szótárak is a több tannyelvű oktatás létkérdését jelentik. 

A társadalmi-politikai terminológia rendszeres kontrasztív vizs-
gálatának néhány újabb feladat adott sokozott aktualitást. A Jugo-
szláv Szakfordítók Szövetsége több szimpoziont, tanácskozást 
szervezett egy-egy szűkebb szakterület kétnyelvű terminológiai szó-
zegyzékének kidolgozására. 

Az első vállalkozás a Társult munkáról szóló törvény szakszó-
készletének tizenkét nyelvű megfeleltetését tűzte ki célul. Ezek közt 
szerepeltek a szerbhorváton kívül Jugoszlávia nemzetiségeinek nyel-

18 



A TARS AD ALMI-POLITIKAI TERMINOLÓGIA . 121 

vei (albán, magyar, olasz, szlovák, ruszin) és jónéhány, a nemzet-
közi érintkezésben fontos szerepet játszó nyelv (angol, francia^ né-
met, arab, spanyol) is. A szervezők a komputeres földolgozás gon-
dolatával is foglalkoztak, sőt azzal a rej tet t szándékkal is, hogy a 
tanácskozáson kialakított megfeleléseket nemcsak szerbhorvát és 
valamelyik adott nyelv viszonylatában lehet majd használni, ha-
nem minden nyelv relációjában oda-vissza is. 

A szó jegyzék-rendszert, nem tudni, mi okból, a nyelvi össze-
tartózóság, a nyelvcsaládok szerint próbálták tagolni. Ily módon 
a magyar anyag, mint afféle rokontalan nyelvé, az arab ekvivalen-
sekkel került egy csoportba. Ugyanakkor a megfeleltetés terjedelmi, 
minőségi kérdéseivel előzetesen senki sem foglalkozott. A maxi-
malista tervek és a letisztulatlan módszerek a sejthető eredményre 
vezettek — a szójegyzék sem összesítve, sem kettős elrendezésben 
mai napig sem látott napvilágot. 

Jóval szerényebb célkitűzésekkel és kevesebb nyelv bekapcso-
lásával indult a JKSZ XI. kongresszusa anyagának hasonló termi-
nológiai feldolgozása, de sajnos, ez ideig ez sem jelent meg önálló 
formában. 

Ezt követte az önigazgatási és egyébb társadalmi-politikai kife-
jezések szótárának megjelenése 1979-ben, amely több nemzetiségi 
nyelv viszonylatában (magyar, szlovák, ruszin) elkészült. Az előző 
két szójegyzék anyagának java részét is tartalmazza, de sok más 
terminust is, mintegy 9500 címszó állományban. Sajnos, a megfe-
leltetés ezúttal is a korábbi gyakorlatot követte. A szerkesztők ösz-
szeállították a szerbhorvát terminológiai állományt, azt két fordító 
értelmezte, majd pedig egy lektor átnézte, korántsem végérvényes 
megformálás igényével. Az ily módon kialakított anyagot kapta 
kézhez aztán egy szűkebb szakmunkatársi csoport véleményezésre, 
sajnos csak körülbelül egy héttel a végső leadás előtt. A kis mun-
katársi csoport ennek ellenére mintegy háromezer szakszó, szak-
kifejezés kérdését vitatta meg és adta meg a végleges, elfogadott 
magyar ekvivalenseket. A túl rövidre szabott határidő miatt azon-
ban nem lett a kiadványnak egy magyar főszerkesztője, aki a meg-
jegyzésöket egymásra vetítette volna, illetve utána nézhetett volna 
azoknak a címszavaknak, amelyekre ugyan nem érkeztek megjegy-
zések, de kérdéses volt a magyar megfeleltetésük. 

Az igazi, tűzkeresztséget is kiállott szótári előzmények hiánya, 
a munkálatok nem éppen hibátlan, módszertanilag is kifogásolható 
megszervezése természetesen az egész vállakózáson nyomot hagyott. 
A szótár fogadtatása nem volt egyértelmű. A kisszámú, de annál 
„mélyebben szántó" kritika sok tényleges hibára, hiányosságra rá-
mutatott, és ugyanakkor sok mindent igazságtalanul is fölhánytor-
gatott. Azokon a tanulságokon kívül, amelyeket a későbbiekben tag-
lalunk, elég megemlíteni, hogy a kritikák „kijavított'" példáiban is 
van jónéhány hibás megfeleltetés, ami mindenesetre jó szimptó-
mája jelenlegi terminológiai állapotainknak. Másrészt, ezeknek az 
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írásoknak hatásköre alig száz kifejezésre terjedt ki, az egész szó-
tári állomány jelentéktelen töredékére, arról tanúskodva tehát, hogy 
a pusztán egyéni hozzáállás és teljesítmény kollektív munka nélkül 
nem sokat ér. összegzésül azt mondhatjuk tehát erről a szótárról, 
hogy (legalábbis magyar nyelvi viszonylatban) sok vonatkozásban 
inkább kiélezte, mint megoldotta a terminológiai problémákat, de 
azt is nyomatékosan kell hangsúlyoznunk, hogy pillanatnyilag még-
is ez az egyetlen olyan kiadvány, amit a fordító segédletként a ke-
zébe vehet, és amely anyagának java részében mégis megbízható. 

Napjainkban újabb összevető munkálatok vannak kibontako-
zóban. A Szövetségi Végrehajtó Tanács egy tizenkét nyelvre kiter-
jedő dokumentációs-információs rendszer kialakításának projektu-
mát indította be, amelynek mintegy 60—70 000-nyi terminológiai 
állományában tekintélyes arányban szerepel a társadalmi-politikai 
terminológia. A felölelt nemzetiségi nyelvek között szerepel a ma-
gyar is. 

Ez az elektronikus segédeszközök révén az egész országban 
igénybe vehető információs rendszer, vagy úgy is nevezhetjük, hogy 
terminológiai bank, tezaurusz, olyan feladatok elé állítja minden 
ériintett nyelv lexikológusait, lexikográfusait, nyelvészeit, ame-
lyekre érzésünk szerint nincsenek fölkészülve, mert nem vonták le 
a korábbi vállalkozások tanulságait, és ez a jelen tervmunkálatok 
indulásánál is tapasztalható. Ehhez az adott projektum elképzelé-
sének vázlatos összefoglalása is elegendő. 

A terminológiai rendszer munkatársai úgy tervezik, hogy a 
terminológiai bankot igénybe vevők kívánsága szerint a betáplált 
szóállomány bármely címszavának, mondjuk a drustveno-politicka 
zajednica szerbhorvát kifejezésnek mind a tizenegy többi ekviva-
lense megjelenik a TV-monitoron, de a megfeleltetés bármely nyelv 
felől indulhat, és mindig minden nyelven használható, verifikált, 
véglegesen letisztázott megfeleléseket eredményez. Hogy ez milyen 
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összetett, soktényezős folyamat, azt már az összefüggések legegysze-
rűbb modelljei is érzékeltetik. 

Vegyük azt a legegyszerűbb esetet, amelyet a Társult munkáról 
szóló törvény szójegyzékénél kíséreltek meg, azaz, amikor a szerb-
horvát kiinduló szóanyag és a felvett nyelvek állományának kettős 
megfeleltetéseit (amelyek csak egy irányban, a szerbhorvát nyelv 
felől kiindulva történtek) egyszerűen összesíti valamilyen rendszer. 

Az ábrán levő betűk, betűkapcsolatok a csupán például vett 
nyelvek rövidítései (SZH — szerbhorvát nyelv, M — magyar, A — 
angol, O — olasz, N — német, Sz — szlovák, R — román, Mc — 
macedón, Ru — ruszin.) A nyilak a megfeleltetés egyetlen irányát 
jelzik. 

Ettől már jóval összetettebb a kétirányú megfeleltetés modellje, 
és nemcsak itt, az elvont sémában, hanem a gyakorlatban is, mert 
mindkét nyelven közvetlenül a szakszövegbe építhető teljes értékű 
szakszavakat, szakkifejezéseket kell kialakítani, tehát nem olyano-
kat, amelyek esetleg a kiindulónyelvi alak használati értékének és 
módjának célnyelvi illusztrálásai, magyarázatai. 

M 

Az ábra nyilai a kétirányú megfeleltetést jelölik. 
A projektum elképzelt ekvivalencia-viszonyai ennél is sokkal 

bonyolultabb modellen mutathatók be. A vonalak természetesen 
mindkét irányú megfeleltetést jelölnek. 
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Ezek a gráfszerűen ábrázolt összefüggések természetesen főleg 
programozási kérdéseket vetnek fel, de számos összevető nyelvé-
szeti vetületük is van, amelyek felett nem lehet elsiklani. A kö-
vetkezőkben ezekről lesz szó az egészen gyakorlati kérdésektől az 
elméleti vonatkozásokig, illetve a kiindulónyelvi állomány összeállí-
tásától a megfeleltetésig terjedő rendben, olyan problémákról tehát, 
amelyeknek tisztázása után lehet csak a szó szoros értelmében vett 
kontrasztív elemzést, összevetést elvégezni. 

2. Két vagy több tényezőjű összevetés? 
Amint azt a harmadik modell is jól szemlélteti, a terminoló-

giai bank projektuma szerint bármely nyelv adott kifejezéséhez 
másik nyolc nyelvi szakszót, szakkifejezést kell viszonyítani, ame-
lyek közül mindegyik lehet a programozás alapján kiindulónyelvi 
és célnyelvi adat is. Egyedüli kiemelt nyelv a szerbhorvát, mivel 
a terminológia sajátos jugoszláviai vonatkozású része ezen a nyel-
ven keletkezett, és mert az információs rendszerben ez a független 
változó, lévén hogy törvényei és szövegei alapján állt össze a teza-
urusz kiindulónyelvi állománya. (Ezt jelzi a modell középpontjába 
helyzet SzH rövidítés). 
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Ebből a rendszerezésből kiindulva két megfeleltetési algorit-
mus lehetséges: 

a) Ha a szerbhorvát terminológiai állományt vesszük abszolút 
kiindulási alapnak, ami azt jelenti, hogy bármelyik másik két nyel-
vi adatot a szerbhorvát alapegységen keresztül lehet megfeleltetni 
egymással, a második modellből kiindulva; a magyar és a ruszin 
nyelv esetében: 

M 

Ez az elképzelés annyiban egyszerű, hogy mindig csak az érin-
tett nyelv és a szerbhorvát nyelv sajátságaira, kontrasztív szabá-
lyaira kell figyelni, viszont egy közvetítő nyelv beiktatása, a köz-
vetett viszonylat számos torzulás, információveszteség veszélyét 
rejti magában, mert a közbeiktatott terminológiai elem többnyire 
szűrőként viselkedik szerkezetével és az adott fogalmi jegyek kie-
melésével. 

b) Lehetséges egy másfaj ta kiindulás is, amely a programba 
beépített minden nyelv között közvetlen megfeleltetési kapcsolatot 
teremt, mégha tekintettel is van a harmadik elemre, a szerbhorvát 
terminusra: 

M 

I 

SZH 
Ettől a modelltől hamarabb várhatunk el minden nyelvben 

csakugyan használható ekvivalenseket, viszont ahhoz el kellene 
végezni minden nyelvpár kontrasztív elemzését külön-külön. Más-
ként elképzelhetetlen az egy mozzanatban végzett 9—10 megfelel-
tetés. Sajnos, ezektől a részösszevetésektől még szervezésileg is 
messze vagyunk, holott egyre elképzelhetőbbnek kellene látsza-
nia a nemzetiségi nyelvről nemzetiségi nyelvre való fordításnak is. 
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3. A program,ba iktatott nyelvek rangjáról 

Mi sem áll távolabb tőlünk, mint a nyelvek értékének egész-
ségtelen méricskelése. Másról van szó. Az előzőekben már utaltunk 
a Társult munkáról szóló törvény szójegyzékének munkálataira, 
amelyek során a magyar ekvivalenseket az arab nyelvi adatok cso-
portjában kívánták föltüntetni. Ez a kiindulónyelv-központú föl-
fogás valószínűleg a beáramló információkat tar t ja fontosnak az 
idegen nyelvek szempontjából. A kétnyelvűségből, a fordításból 
eredő feladatok felől nézve azonban egyáltalán nem lehet azonos 
mércével közeledni a nemzetközi idegen, illetve a nemzetiségi nyel-
vekhez. Mert milyen fordítások készülnek, készülhetnek az előző 
nyelvekre? Általában hozzávetőleges információkat tartalmazó, tá-
jékoztató jellegűek, Jugoszlávia nemzeteinek és nemzetiségeinek 
nyelveire viszont törvényszövegeket, tankönyveket és az együttélés 
szempontjából oly jelentős más szövegeket kell fordítani, és ami 
ezzel jár, olyan megfeleléseket kell megteremteni, amelyek az adott 
szövegektől függetlenül is használhatóak, az egynyelvű közlési fo-
lyamatban is.. 

Ezért tűnik az információs rendszer programja kissé maxima-
listának. Célravezetőbb lenne két kisebb csoportosításban megvaló-
sítani. Egyrészt a jugoszláviai nemzetek és nemzetiségek nyelvei-
nek rendszerében, másrészt pedig a szerbhorvát és a nemzetközi 
idegen nyelvek viszonylatában. 

4. A kiindulónyelvi terminológiai állomány kialakítása 

Bármilyen elméleti vagy gyakorlati célú összevető vizsgálat 
végeredménye nagyban függ a korpusz, a vizsgálati, megfeleltetési 
anyag kialakításától, körülhatárolásától. Magyarán ez azt jelenti, 
hogy csak megfelelő szakmai és nyelvészeti kritériumok alapján 
összeállított szójegyzéket, tezauruszt lehet más nyelven jól értel-
mezni, illetve a két nyelvi részrendszer kontrasztív szabályait csak 
a problémákat jól reprezentáló anyagon lehet felállítani. 

Az előzmények között megemlített szó jegyzékeknek a kiinduló-
állományt kialakító módszerei igen vitathatóak, és félő, hogy ez a 
terminológiai bank most folyó munkálataira is érvényes. 

A többnyelvű megfeleltetésre szánt anyagok előkészítése eddig 
a következő gyakorlatokat követte: 

— Valamely intézményesített munkacsoport, amelyben csak a 
szerbhorvát nyelvterület szakemberei, nyelvészei vettek részt, kije-
lölte azokat a szövegeket (törvényeket, értekezleti anyagokat, mono-
gráfiákat), amelyekről feltételezték, hogy tartalmazzák az adott 
szakterület (önigazgatás, pártélet, belpolitika, marxizmus) szakszó-
állományát. 
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— A második fázisban a szerkesztők kiszelektálták a szöve-
gekből az igei szerkezeteket, a fennmaradó részeket pedig egysze-
rűen feldarabolták, tagolták logikus vagy logikusnak látszó egysé-
gekre, a szavaktól a sokszorosan összetett szerkezetekig, majd pedig 
ezeket első tagjuk alapján betűrendezték. 

A vitatható eljárások vitatható eredményeket adtak: 
a) A túlzottan induktív módszer következtében a kiemelt ter-

minológiai egységek csak egy konkrét szöveg vonatkozásában vol-
tak igazolhatók, szövegösszefüggéseikből azonban kiszakadtak, mert 
előfordulásuk helye jelöletlen maradt. Ezért a célnyelvi értelmezők 
nem tudták fellelni az egy adott helyen aktualizálódó konkrét jelen-
tést, sem a minden kontextusra érvényes fő jelentést, lévén, hogy 
a megfeleltetésre szánt alakok java része nem terminus. Ezt a 
zavart a néha 7—8 felvett célnyelvi megfeleltetés is jelzi, amelyek 
a szójegyzék jobb oldalát teljesen felhígították. 

b) Ez a feldarabolás tehát számos olyan alakulatot eredménye-
zett, amelynek nem felel meg semmilyen jól körülhatárolható való-
ságelem, a szűkebb szakterületi kommunikációban szükséges deno-
tátum. Egy szakszó, szakkifejezés kialakulásánál, amely egy adott 
nyelv normái szerint jelöl egy szakterületileg körülhatárolt, szab-
ványosított fogalmat, természetesen érvényesül a nyelvi és szak-
területi tényezők hatása. A későbbi elemzések során viszont a 
tartalom és a forma elidegenedik egymástól, mivel a kutatóknál, 
feldolgozóknál vagy az egyik, vagy a másik kompetencia van jelen. 
Mivel a nyelvi összevetés egy tartománya, a nyelven kívüli való-
ság figyelembe vétele gyakran kívül esik a puszta nyelvészeti 
ismereteken, a lexikai kontrasztív elemzés gyakran válik proble-
matikussá. Talán ennek tudható be, hogy az összevető nyelvészeti 
ülésszakokon a szóállományi-terminológiai vizsgálatok a leggyéreb-
bek, hacsak nem a nyelvészeti terminológiáról van szó, amelyben 
— mint ezt a kontrasztív nyelvészet II. értekezlete is bizonyította - -
mindnyájan „otthon vagyunk". Szerencsére a társadalmi-politikai 
terminológiában egy kicsit mindannyian szakemberek vagyunk. 

c) A már bemutatott nyelvfelszín felőli, induktív kiindulás 
érezteti a hatását a terminusok minőségi követelményeinek meg-
határozásában, ami konkrétan azt jelenti, hogy nem világos a határ 
a köznyelvi elemek és a terminusok között, ezért a szójegyzékbe a 
társalgási nyelvből, egyéni stílusrétegekből áramlanak be kifeje-
zések, mint például: blagostanje (jólét), premoscivanje jaza (a sza-
kadék áthidalása), amely a politikai-mozgalmi nyelv gyakori for-
dulata — de nem szakkifejezése, raskorak (távolság, eltérés), banka 
(bank), studij (tanulmány), tok, és még százával sorolhatnánk. 

d) Az említett okok a terminológiai egységek mennyiségi, ter-
jedelmi kritériumait is elhomályosítják. Olyan szegmentumok jön-
nek létre, amelyek még vagy már nem elégítik ki a fordítási egység 
(transzléma) feltételeit. 
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Nem érik el a minimális terminológiai egység szintjét az olyan 
alkalmi szókapcsolatok, mint: kriterijumi za odredivanje (magyarra 
csak úgy fordíthatnánk: . . . megállapításának kritériumai, megál-
lapítási kritériumok); blaza kazna (enyhébb büntetés?); nesmanjen 
iznos (teljes összeg?); efikasno vrsenje (eredményes végzése — de 
minek?); 

Túlterjednek minden terminológiai alakulat maximális határán 
az olyan képződmények, mint: kandidati za predsednika i clanove 
izvrsnih veca skupstina drustveno-politickih zajednica, hiszen ezt 
legalább 7—8 szakszóra, kifejezésre bontva lehet lexikográfiailag 
feldolgozni, amit a szótár meg is tesz, de így egészében is megfe-
lelteti a szókígyót: A társadalmi-politikai közösségek közgyűlése 
végrehajtótanács-tagjainak elnök- és alelnök-jelöltjei. Ehhez nem 
kell több kommentár. 

5. A terminológiai állományok belső rendszere 

A szótári címszavak betűrendben való feldolgozásmódja azt 
sugallja, hogy a szókészleti elemeknek, szavaknak ez a természetes 
rendszere, és nemcsak a tájékozódást, keresést könnyíti meg. Más-
sal ugyanis szubjektíven is aligha lehetne indokolni, hogy megfe-
leltetésre, értelmezésre szánt, de már kiindulónyelvileg" véglegesnek 
szánt terminológiai anyagot csak betűrendes rendszerben rögzíte-
nek és dolgoznak fel egyáltalán. 

Ez a közlésmód (amely ellen semmi kifogásunk nem lehet, ha 
a teljes összevetés, feldolgozás után következik) kiemeli ugyan a 
terminológiai egységeket szövegkörnyezeti kapcsolataikból, de aztán 
nem tudja föltárni természetes összefügéseiket, rendszereiket. 

Ezek a rendszerek általában két elv szerint alakíthatók ki: 
a) a nyelven kívüli összefüggéseknek megfelelően, és 
b) az azonos vagy hasonló nyelvi viselkedés, szerkezeti jellem-

zők szerint. 
a) A nyelven kívüli összefüggéseket a terminusok által jelölt 

denotátumok természetes kapcsolatai adják, bár ezek sem függet-
lenek egy adott nyelv rendszerétől, főleg a társadalmi-politikai szak-
szókészletben. A jelölt fogalmak természetes rendszerébe tartozik 
egy adott szakszó denotátuma, az annak alá-, illetve fölérendelt 
fogalmak, az egész szómező vagy fogalmi csoport, majd a szűkebb 
szakterület, amelyet adott tagoltságban kitöltenek, ahogyan és 
amennyi szinonim alak egyazon jelöltre vonatkozik stb. Csak ilyen 
rendszerre támaszkodhat a lexikai összevetésnek az azonos infor-
mációt mint az összehasonlítás harmadik, közös elemét kutató moz-
zanata. 

Sok terminológiai rendszer, tezaurusz tükrözi is már ezt a 
követelményt, olyképpen, hogy az egységek előtti törzsszámok nem-
csak kódolási jellegűek, hanem a szűkebb és átfogóbb szakterüle-
tekre utalnak, a szóalak mellett közlik a főfogalmat, alárendelt 
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fogalmat jelölő terminusokat egyazon címszó alatt, a megengedett 
és a tiltott szinonimákat, fogalmi meghatározást stb. 

b) A nyelvi viselkedésmód, szerkezet típusai inkább a szoro-
sabb értelemben vett összevető nyelvészeti kutatásban kapnak sze-
repet, de ezt a vizsgálatot akármilyen valamirevaló szójegyzék meg-
feleltetésénél is el kell végezni. 

Mi a következőkben mindkét rendszert tovább fogjuk vizsgálni, 
a terminológia jellegzetességein, illetve a szerbhorvát terminusok 
típusain keresztül, felvetve néhány vitatott elméleti problémát is. 

6. A társadalmi-politikai terminológia általános jellemzői 

Szövegnyelvészeti szempontból fontos ismérve minden termi-
nusnak, hogy a szöveg lokális, körülhatárolható jegye, ami 
nem a kontextuális kötöttségek mellőzését jelenti (amelytől a szak-
nyelvi elemek különben is önállósulni igyekeznek). Gyakoriságuk, 
intenzitásuk, egyazon szövegen belüli rendszerszerű kiteljesedésük 
azonban globális ismérv, igen jellemző a kommunikáció műfajára, 
funkciójára, a kommunikációs közösség szűk és homogén, illetve 
heterogén és számos voltára. A fogalmi kiteljesedésre még egy gon-
dolat erejéig vissza kell térnünk: csak bizonyos szakmai szintű 
szövegekben fordul elő egy zárt fogalmi rendszer minden részfo-
galma és terminusa, általában a közlések kevés egységet tartal-
maznak. 

A terminológiatan részletezőbben szakszavakról beszél, amelyek 
egytagúak, és szakkifejezésekről, amelyek vagy összetételek, vagy 
többé-kevésbé összetartozó, jelölt, illetve jelöletlen viszonyú szin-
taktikai szerkezetek. 

Szakszavakká, szakkifejezésekké általában bizonyos nyelvi 
viselkedésű, szófajú alakulatok kristályosodnak ki, tehát általában 
a fogalmi általánosítást lehetővé tevő főnevek, névszói szerkezetek, 
bár legtöbbször számos metanyelvi műveletsor és transzformáció 
eredményeként. Ettől függetlenül méltánytalanul mellőzi sok vizs-
gálódás és szótár az igék szaknyelvi szerepét, főleg a főnévből kép-
zettekét, amelyek a fogalmi tartalmat is magukban foglalják. 

A szakszó funkcióját tekintve valamely jól körülhatárolt jel-
tárgy (denotátum) fogalmilag sajátosan általánosított, nyelvileg 
szabványos és következetes megnevezése, jele. Tehát egy fogalmi 
rendszer minden más egységétől elhatárolható fogalom,, bizonyos 
fogalmi jegyeket kiemelő, csak a szóban forgó jelöltre vonatkoz-
tatható nyelvi megformálás. 

Ezek a tartalmi-nyelvi ismérvek sokmindenre kihatnak, így a 
szaknyelv és köznyelv viszonyára is, ami a szakirodalom igen vita-
tott, tisztázatlan kérdése. Elfogadható-e az általános nézet, hogy a 
szaknyelv csak, vagy főleg szókincsében tér el a köznyelvtől, vagy 
a Pusztai István által hangoztatott nézet (vö. A bécsi terminológiai 
iskola elmélete és módszertana, MNyr. 1980. 1.), hogy önelvű, sa já-
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tos törvényű terület, tudatos, szándékos és mesterséges alakulato-
kat létrehozó és használó tevékenység? 

Az utóbbi nézet számos képviselője, így Eugen Wüster, Walter 
Tauli (Introduktion to a theory of Language Planning, Uppsala, 
1968.) tagadja a Saussure-i tételt, hogy mindannyian egy-egy adott 
nyelvhez vagyunk láncolva, amelyet nem változtathatunk meg tuda-
tosan. Szerintük az egyezményes, logikus és tudatos nyelvi terve-
zéssel, a köznyelvinél jóval tagoltabb, előrehaladottabb fogalmak-
kal a szaknyelv függetlenítheti magát a természetes nyelvek bék-
lyójától, normatív szabályaitól. Jakobson szerint is (A fordítás és 
nyelvészet) az ember világának fogalmaira minden nyelvben sza-
badon, tudatosan alkothatók nyelvi kifejezések, s egyáltalán a 
nyelvek nem abban térnek el, amit kifejezhetnek, hanem amit ki 
kell fejezniük, tehát a nyelvi kategóriáikban, nyelvtanukban. 

Ha ezeket a nézeteket fenntartás nélkül, teljes érvénnyel elfo-
gadnánk, akkor minden fa j ta kontrasztív nyelvi vizsgálatot haszon-
talannak kellene tartanunk. Hiszen a természetes nyelvtől független 
állománynak nincsenek egyéni sajátságait így törvényszerűen meg-
ragadható különbségei sem. 

A fentieket látszik igazolni Sigmund Stoberski: Nauka i praksa 
podrzavaju internacionálizaciju terminologije című, az UNESCO 
fordítási elveiről írt tanulmányában (Mostovi, 35.): „Az a gondol-
kodás, hogy az én nyelvem, az én népem a legfontosabb, idejét 
múlt dolog a fordításban is, a terminológiában is". Az internacio-
nalizáció kapcsán érdekesen cáfolja ezt a véleményt Srdan Janko-
vicnak A terminológia fordíthatósága c. dolgozata (HITK 44.), misze-
rint a görög-latin központú nemzetköziesítés is csak az európai 
area egyéni jellegzetesége. 

Azonkívül a szaknyelvek tele vannak régi, a köznyelvi réte-
gekből való képződménnyel, a teljes fogalmi sűrítettségű szinteket 
is számos, a mindennapi kommunikációra jellemző alakulat színezi 
és közelíti a köznyelvhez. Egy szakszó soha sem marad meg a leg-
szűkebb érintkezés kis körében (még a számítástechnikai megne-
vezések sem), viszont terjedésével, amint a sajtóba, tankönyvekbe 
bekerül, csak érintkeznie kell a köznyelv normáival, s ez különösen 
vonatkozik a társadalmi szférára. 

Erősen tar t ja magát egy másik véglet is, ami szerint a köz-
nyelvi normának, mintáknak abszolút befolyása van a szaknyelv 
alkatára és nyelvi képződményeire. Ennek szószólója a magyar 
nyelvművelő szakirodalomban Kolozsvári Grandpierre Emil (Her-
der árnyékában, Budapest 1979.), aki szerint minden irodalmi és 
köznyelven kívüli lexikai alakulat, szóképzés nyelvromlásnak minő-
sül. Ez az magyar nyelvtől idegen indíttatású alapállás teljességé-
ben tarthatatlan, mert eredetében a köznyelvi szókészlet a szak-
nyelvi szövegek lebomlott terméke, s a nagyobb fogalmi differen-
ciáltság, a még meg nem nevezett jeltárgy mindig igazolja egy ú j 
szóalak megszületését. 
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Elfogadhatatlan az a köznyelv felőli követelmény is, hogy a 
szakszónak világosan kell utalnia jelentésére, tekintve, hogy ezt az 
egyezményesség feleslegessé teszi. 

Viszont nagyon sok szakkifejezés él, amelynek fogalmi jegyei-
ben, megnevezési stratégiájában korábbi, idejétmúlt ismeretek tük-
röződnek (napnyugta) vagy látszólag logikátlannak tűnnek (társult 
munka), de ettől zavartalanul betölthetik jelölő funkciójukat. Igaz. 
a szó tudattartalmát nem egyszer károsan befolyásolják. 

A terminológia egyik sarkallatos kérdése a lexikai és kifejezés-
beli szinonimia meglétének értékelése. A tartalmasságra törekvő, a 
rövidülés felé tendáló szaknyelvi kommunikáció elvben kizárja a 
szinonimák meglétét, és ezt támasztja alá az. ún. szómező rend-
szere is. A fölérendelt fogalom és alárendelt fogalom hierarchikus,, 
a mellérendelt fogalmak horizontális összefüggései csak az alakok 
és jelentések teljes disztribúciójával valósulhatnak meg. Mondjuk, 
a predstavnik és a zastupnik bizonyos szövegkörnyezetekben teljes 
szinonimái egymásnak, egy fogalmi jegyükben (a megbízatás álta-
lános vagy eseti jellegében) mégis eltérők. 

Szólnunk kell a társadalmi terminológiáról külön is. 
A tartalmi-fogalmi szférában nagy mértékben különbözik mind 

a természettudományoktól, mind a műszaki területektől, mivel a 
jelölt fogalmak nem általános érvényűek és nem egzaktak, mond-
hatni felépítmény jellegűek, ezért szorosan a társadalomhoz, az 
adott kultúrához kötődnek. Fogalmi egyeztetésük nagyon nehéz, 
sokszor csak tartalmi közelítéssel lehetséges (mondjuk, úgy, hogy 
a kotart, a zupát a megyével, a radnicko samoupravljanjet a mun-
kásönkormányzattal egyenlítik ki). 

Ez a nyelvi kifejezés oldaláról is érvényes. Műszaki- és ter-
mészettudományokban a kutatási eredmény, a felfedezés a megfo-
galmazástól függetlenül is létezik, a társadalomtudományban csak 
a megfogalmazás, kifejezés révén születik meg. 

Többrétű érzékenysége, mindenkihez szólósága a természetes 
nyelvi kifejezőeszközöket élteti. 

7. A szerbhorvát társadalmi-politikai terminológia nyelvi-
lexikai jellegzetességei 

Az általunk vizsgált szakterület csak nagy általánosságban 
határolható körül, belülről nézve nem homogén. Szókincsében 
együtt élnek a marxista és általános filozófia, a jogtudomány és 
közgazdaságtan elemei, az átvett nemzetközi fogalmak és az ere-
deti, hazai talajon létrejött, sajátos tartalmakkal telített szakkifeje-
zések. Kifejezésrendszerében pedig a mozgalmi nyelv élőbeszédre 
jellemző, kissé zsargonszerű alakulatai és az esszészintű, már-már 
irodalmi stílusjegyek keverednek egymással. 

A társadalomtudományok, a politikai irodalom nyelve, amint 
azt Bogdán Novkovic is hangsúlyozza a Karakteristike naucnog 
prevodenja samoupravne terminologije című tanulmányában (Mos-
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tovi 32.) egy társadalom belső szükségleteinek megfelelően alakul 
ki és fejlődik, a nemzetközi érintkezések és e nyelv művelésének 
belső intenzitása szerint. A külső és belső forrásokból merítés ará-
nya, a nyelvi és kommunikációs jellemzők egyes szóalkotásmódo-
kat, lexikai megoldásokat gyakoribbakká, termékenyebbekké tesz-
nek a többieknél. (A szóalkotásmód hagyományos kifejezés nem fedi 
pontosan az ú j szókészleti elemek keletkezésének, „generálásának" 
minden módját. Ezért talán szókincsbővülésnek kellene neveznünk). 

A lexikai egységek kialakulásának a nyelvészet klasszikusan 
két módját különbözteti meg: 

1. A belső keletkezésű, szövegben létrejövő, többnyire motivált 
típust, és 

2. A külső keletkezésű vagy szövegen kívül létrejövő, többnyire 
motiválatlan szavakat. 

A motiváltság mint nyelvészeti fogalom a szóalak és a jelentés 
valamilyen mérvű összefüggését, az összefüggés szemantikai vagy 
szóelemenkénti elemezhetőségét, a motiválatlanság pedig ennek az 
ellenkezőjét jelenti. 

A motiváltság és motiválatlanság arányát az általános nyelvé-
szet egy adott nyelvre igen jellemzőnek tartja, sőt a külső keletke-
zésű motiválatlan elemeket (idegen szavakat) a belsőkkel (egyele-
mű, képző nélküli egységek) összefüggésben szemléli. 

1. A motivált, belső keletkezésű nyelvi-lexikai elemeket halad-
ványszerűen, bizonyos transzformok szerint szintezve lehet elren-
dezni, csoportosítani, az elsődleges közlésektől, mélyszerkezeti s truk-
túráktól a legnagyobb tartalmi sűrítettségű lexémákig. 

Ilyen levezetést találunk a jelzős főnévi csoportban (i. m. 7.1) 

I W A f i ú m e § n é z t e a l a / " P á t ' i _ elemi mondatok szintje 
(2) A lámpa a bejárat felett volt 

II. A fiú gondosan megnézte a lámpát, amely a bejárat felett 
volt — mellékmondatos szint 

III. A fiú megnézte a bejárat feletti lámpát — szószerkezeti 
szint 

A jellegzetes terminológiai transzformációs szinteket jobban 
megvilágítja Károly Sándor egyik példája (Általános és magyar 
jelentéstan, Bp. 1967) 

I. Gulyás főzte ezt a húst. 
II. Ez az a hús, amelyet a gulyás főzött meg. 
III. Ez a gulyás által főzött hús. 
IV. Ez a gulyáshús. (Szóösszetétel szintje) 
V. Ez a gulyás. (Ezen a szinten a szóösszetétel valamely eleme 

önállósul, és átveszi az egész egység jelentését). 
Egy nyelv szókészletére, azaz terminológiájára is igen jellemző, 

hogy alakulatai melyik szinten és milyen gyakorisággal jelent-
keznek. 
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1.1. Az elemi mondatok szintjén egyetlen nyelvben sem kelet-
keznek terminus értékű elemek. 

1.2. A mellékmondatok szintjén bizonyos analitikus jellegű 
nyelvekben, mint a szerbhorvátban is, már jelentkeznek terminus-
szerű képződmények. 

Például: 
deo dohotka koji je rezultat izuzetnih pogodnosti 
deo dohotka po osnovu sredstava koja udruzuje poslo-
voda 

1.3. Némileg koherensebbek a bővítményes, hátravetett jelzős 
szerkezetek, amelyekből a társadalmi-politikai terminológiában elég 
sokat találunk: 

fond zajednickih rezervi obrazovan za stipendiranje. 
1.4. Nagyon széles és igen frekvens sávot, szóalkotási módot 

képeznek a különböző esetviszonyokban álló, a mondat állítmányát 
tartalmilag megőrző alakulatok: 

odlucivanje o dohotku 
otudivanje dohotka od radnika 
dogovorno uredivanje odnosa 
otkazivanje samoupravnog sporazuma 

1.4.1. Hasonlók az igei-állítmányi jellegre közvetlenül és for-
mailag nem utaló szerkezetek: 

Izjava o prihvatanju samoupravnih opstih akata 
proboj u odnosima 
ucesce u zajednickom dohotku 
trgovina na veliko i malo 

1.4.2. A következő fokozatot képviselik az állítmányi elemet 
nem tartalmazó, de bizonyos esetviszonyban álló szókapcsolatok: 

zakón o udruzenom radu 
komisija za predstavke i statutarna pitanja 
radnicka klasa za sebe 
radnicka klasa po sebi 
elaborat o drustvenoj opravdanosti 

1.5. Szorosabb viszonyúnak, későbbi derivátumnak tűnnek a 
jelölt szintaktikai viszonyt tükröző két- vagy többtagú birtokos 
szerkezetek: 

zabrana vrsenja funkcije 
organizacija udruzenog rada 
potrebe materijalne proizvodnje 
apstinencija biraca 
mandat delegata 
sredstva rada 

1.6. A sűrítő képzőelemű minőségjelzős kapcsolatok ú jabb 
transzformációs szinthez sorolhatók: 
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svojinski odnosi 
mirnodopske potrebe 
stočarska proizvodnja 
maloletničko prestupništvo 
finalna potrošnja • 
javna rasprava (diskusija) 

1.7. A szerbhorvát társadalmi-politikai terminológiára igen jel-
lemzőek a többszörös jelzői viszonyt összevonó kapcsolatok: 

grupno-svojinski odnosi 
administrativno stručni poslovi 
građansko pravno lice 
državno svojinski odnos 

1.8. A szóösszetétellé transzformálódás a szerbhorvát szak-
nyelvben jóval lassúbb és ritkább folyamat, mint mondjuk a ma-
gyarban. 

1.8.1. Jól körülhatárolható csoportba tartoznak a lényegében 
mellérendelt kapcsolatból kialakuló, értelmezői (appoziciós) viszony-
latú összetételek: 

država članica 
država nečlanica 
đak prvak 
država potpisnica 
grad — društveno-politička zajednica 

1.8.2. A teljes és jelöletlen összetételek kialakulására főleg az 
előtagok (prefixumok) jellemzőek. 

Az idegen anti- előtag: 
antimonopolni 
antiinflatorni 
antisocijalistički 

Az idegen szavakhoz is kapcsolható bez-
besklasno društvo 
beskompromisni 
bespravni 

Az idegen eredetű de-, és a dez-
dekolonizacija 
dekumulacija 
dezalijenacija 
dezinformisanost 

Legtermékenyebb a magyar nyelvtől idegen ne- előtagú szak-
szóalkotás; amely egész mondatot tömörít összetétellé: 

neblagovremen 
neizvršenje (ugovora) 
nemešanje (u unutrašnje poslove) 
neostvarivanje naplate 
neparni(postupak) 
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nesaglasnost , 
nerobno (placanje) 

A protiv- előtag: 
protivsamoupravni akt 
protivustavni cin 

A samo- pref ixum: 
samokritika 
samofinansiranje 
samoinicijativa 
samoupravljanje 
samozastita 

1.9. A képzős szakszavak lényegében egy újabb transzformá-
ciós szintet képeznek (nyelvtörténetileg bizonyított a képzők önálló 
szavakból történő kialakulása). 

A szerbhorvát társadalmi-politikai szakterületre és mozgalmi 
nyelvre elsősorban egyes expresszív, neologizmusnak tűnő képzett 
alakok keletkezése a jellemző. Lássunk közülük néhányat: 

vrhuska 
liderstvo 
mracnjastvo 
tezgarenje 
podrustvljavanje 
hegelovstina (a már meglevő hegelizam mellett) 
privatizacija 
uravnilovka 
kritizerstvo 

2. A motiválatlan szakszókészeleti elemek, az idegen, részben 
idegen szavak beáramlása a vizsgált területre igen nagy, mind az 
internacionalizmusoké (nemzetközi idegen szavaké), mind pedig a 
bizonyos újabb kori nyelvekre (angolra, franciára) jellemző ele-
meké. Vizsgálatuk azonban külön tanulmányt és kutatást igényel. 

8. A terminológiai-nyelvészeti összevetés feladatai 

A társadalmi-politikai terminológia rendszeres, tudományos 
összevetéséről, mint az az előzőekből kiderült, egyelőre csak prog-
ramszerűen, a jövő távlataiban beszélhetünk. Ezért e tanulmány sem 
vállalkozhat többre, mint egy-két probléma, feladat megemlítésére. 

A kiindulónyelvi állomány szerkesztési kérdései között említet-
tük a rendszerezési elveket, de lényegében a megfeleltetést, össze-
vető mozzanatot érintik. Egy terminussal ilyen szempontból érdem-
ben csak akkor foglalkozhatunk, ha kirajzolódnak szakterületi össze-
függései, hogy milyen fogalomkörbe, szómezőbe, milyen szakterü-
lethez, részterülethez tartozik, milyen más terminológiai egységek-
kel osztozik egy jelentésmező realizálásában, nyelvi kifejezésében. 

11 



136 P A P P GYÖRGY 

Ami a szakszavak, szakkifejezések nyelvi alkatát,, típusát illeti, 
a szerbhorvát szabálycsoportok, szerkezeti típusok megkörvonala-
zása után a megfelelő magyar terminológiával is kell ilyen szem-
pontból foglalkozni. Természetesen nem a fordításos szövegekből, 
puszta szótári megfeleltetésekből kiindulva, hanem eredeti magyar 
szakszövegekből. Az így megalkotott rendszereket, részrendszereket 
kellene azután általános jegyeik tekintetében konfrontálni. 

Ennek a tervszerű munkának egyelőre nem sok kedvező elője-
lét lehet látni. Ezt elegendő a konkrét gyakorlatból vett két pél-
dával alátámasztani: 

a) A Szövetségi Végrehajtó Tanács projektumának egyes szó-
cikkei már eljutottak a magyar (és más nyelvi) értelmezés, megfe-
leltetés fázisába, sajnos, csak betűrendes rendszerben, például a 
cena — ár címszó a maga 2—300 terminusával, amelyek legalább 
száz szakterületről, részterületről elszakadva álltak össze betűren-
des halmazzá, és vesztették el természetes nyelven kívüli kapcso-
lataikat. 

b) Az értelmezést egyetlen szakmunkatárs, az ún, terminológus 
végzi. Ha ismerjük társadalmi-politikai szaknyelvünk jelenlegi álla-
potát, tisztában lehetünk vele, hogy ezt a munkát egyetlen ember, 
az íróasztal mellett el nem végezheti, tekintve, hogy nem puszta 
megfeleltetésről, a helyes ekvivalens megkereséséről van szó, ha-
nem véleményegyeztetésről, a helytelen variánsok kiküszöböléséről, 
sőt ú j terminusok kialakításáról. Ezekben a gondokban viszont 
csak a tevékenység és feladatok társadalmasítása hozhat ered-
ményt. 

R E Z I M E 

AKTUELNA PITANJA KONTRASTIVNE ANALIZE DRUSTVENO-
POLITlCKE TERMINOLOGIJE 

Kontrastivna istrazivanja u oblasti drustveno-politicke terminologije su 
u pocetnoj fazi i nisu dovoljno sistematska. Ti nedostaci se javljaju i u 
leksikografskim radovima, u Glosaru termina Zakona o udruzenom radu, 
u Recniku samoupravne i druge drustveno-politicke terminologije pa i u 
koncepciji projekta za sastavljanje tezaurusa takvog karaktéra. 

Cilj ovog rada je sumiranje tih, dósad dovoljno nerasciscenih probléma 
kao sto su: mogucnosti izrade recnika na vise jezika i relacije kontrastivne 
analize, kvalitativni i kvantitativni kriteriji termina, tipovi terminoloskih 
sistema, opste karakteristike drustveno-politicke terminologije, problemi sino-
nima, uloga izvanjezicnih sadrzaja i normi standardnog jezika u strucnim 
terminologijama, karakteristike strucnih termina u srpskohrvatskom jeziku, 
transformacije i transformi u raznim oblicima strucnih izraza (reéenica, sin-
tagma, reő i slozenica kao termin), zadaci kontrastivne analize terminologije. 

CURRENT PROBLEMS OF CONTRASTIVE ANALYSIS 
OF SOCIO-POLITICAL TERMINOLOGY 

The contrastive analysis of socio-political terminology is still in its 
preliminary stages and is not yet systematic. Deficiencies are present in 
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lexicographic works, in the Glossary of the terms in the Associeted Labour 
Act, and in the Dictionary of Seifmanagement and Other Socio-political Ter-
minology as well as in the concept of compiling a thesaurus of socio-poli-
tical terminology. 

The aim of this work is to sum up unresolved problems such as the 
possibility of compiling a multilingual dictionary and the relations of con-
trastive analysis; the qualitative and quantitative criteria of the terms; the 
types of terminological systems; general characteristics of socio-political ter-
minology; problems of synonyms; the role of extralingual contents and norms 
of standard language in technical terminologies; characteristics of technical 
terms in Serbocroat; transformations and transforms in different kinds of 
technical expressions (sentence, syntagme, word and compound-word as a 
term); the tasks of the contrastive analysis of terminologies. 
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