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Az utóbbi évtizedekben végbement és egyre fokozódó ütemű tudo-
mányos, műszaki forradalom nyelvi robbanást is okozott. Az újabb és újabb 
fogalmak új nyelvi kifejezőeszközöket igényelnek. Karcsay Sándor mutatott 
rá a fordító-és tolmácsképző csoport egy szakmai összejövetelén, hogy 
manapság a fejlett országokban a nemzeti szókincs majdnem 90 százalékát a 
szakszavak és szakkifejezések (terminus technikusok, új szóalkotások és 
köznyelvi szavak értelemváltozásai) alkotják.* Saussure szerint a nyelvek 
egyénileg jelzik a valóság tagolását. Ez a nyelvtudomány felé irányuló 
"kihívás" a nyelvészek figyelmét ráirányította a szaknyelvekre. A jugoszláviai 
magyar nyelvhasználatról Kossá János már a hetvenes évek elején meg-
állapította, hogy az élőbeszédben használt, de helyenként és időnként a 
sajtóba, a tudományos nyelvbe, sőt szépirodalomba is beszüremlő szerb-
horvát szavak és kifejezések, - vagyis ahogy ő nevezte — "kölcsönszavak" 
zöme a gazdasági és szakmai élettel, a közélettel és a társadalmi (a hivatali-
önigazgatási) élettel kapcsolatos, tehát szókészletünknek ez a része a legfej-
letlenebb, legszegényesebb. Kezdeményezésére az anyanyelvápolás nemes 
feladatát lelkesen vállaló lektorok, szerkesztők és fordítók körében megin-
dult - sajnos elég kezdetleges formában - a szaknyelvkutatás, a terminológia 
és szaknyelvi szabványosítás. Szocialista önigazgatási valóságunk nyelvi sajá-
tosságaira magyar napilapunk azóta már megszűnt Nyelvművelő melléklete 
hívta fel széles olvasótábora figyelmét. A jugoszláviai közigazgatási és jogi 
nyelvhasználat terén az Újvidéki Egyetem Jogi Karán működő lektorátus 
vezetőinek és jogászdoktorainak útbaigazítása bizonyult pótolhatatlan szak-

* A fordítás elmélete és gyakorlata, Bp. 1979. Szerk. Dr. Ferenczy Gyula - Karcsay S.: 
Szakszöveg-Szakfordítás. 
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segítségnek. Egyszerűnek semmiképpen sem nevezhető társadalmi-politikai 
terminológiánk szerbhorvát nemzetiségi nyelvi viszonylatú tisztázására, egy-
ségesítésére, vagyis szakmai nyelvi szabványosítására a Tartományi Köz-
igazdasági Intézet hagyományos fordító szemináriumaira és a Vajdasági 
Szakfordítók Egyesületének szervezésében tartott szakmai összejövetelekre 
meghívott előadók, jogászok, nyelvészek vállalkoztak nem kis eredménnyel. 
Az egyre nagyobb méreteket öltött rendkívüli jelentőségű terminológiai-
verifikálási akció sikeréhez sokben hozzájárult az Újvidéki Bölcsészettu-
dományi Kar Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete, 
amelynek keretében az irodalomoktatás mellett rendszeres nyelv- és fordí-
tóoktatási, továbbá összevető nyelvkutatási és szótárkészítési tevékenység 
folyik. 

Mindezt azért tartottam fontosnak elöljáróban elmondani, mert azóta a 
felsorolt területeken a szakszótár gondozása intézményes keretek között 
végzett, céltudatos, társadalmi közfeladattá vált. Ezzel szemben katonai és 
haditechnikai terminológiánk nemzetiségi nyelvű megfeleltetésének olykor 
szinte égető kérdései csak nagy ritkán szerepelnek fordító- vagy nyelvész-
összejövetelek napirendjén, s akkor is a helyszínen, közmegegyezéses alkal-
mi megválaszolásukkal a felvett problémakör még véletlenül sem tekinthető 
megbízhatóan megoldottnak, vagy véglegesen lezártnak. 

A katonai szaknyelv - lépést tartva a korszerű hadtudománnyal és 
határterületeinek fejlődésével - az utóbbi évtizedekben fogalmak és az őket 
jelölő szavak nagy tömegével bővült. Nem elhanyagolható tény ez, ha 
tudjuk, hogy a jugoszláviai oktatási rendszerben az egységes középiskolai 
tanterv az első két tanévben irányozza elő az általunk csak a honvédelem 
szakkifejezéssel fordítható "odbrana i zaátita" tantárgy oktatását. (Mindkét 
szerbhorvát kifejezésnek a magyarban csak a többjelentésű védelem szó felel 
meg.) A Jugoszláv Néphadsereg és Fegyveres Erőink keretében működő 
tiszthelyettesi iskolákban és a tisztképző tanintézetekben a képzés és a 
kiképzés részint magyr nyelven is folyik. Ebből eredően a katonai könyv-
tárakban a marxizmus-leninizmusnak a háborúról és a hadseregről szóló; a 
hadtudomány és a népfelszabadító háború általános elméletéhez, továbbá a 
hadművészet témaköréhez kötődő számos kézikönyv és egyéb szakirodalom 
létezik magyar nyelvi fordításban. Közigazgatásunk sem mentes a hadügyben 
végbement mélyreható változások következtében született új katonai szak-
kifejezésektől. A szövetségi, köztársasági vagy tartományi szinten megalakult 
honvédelmi titkárságok, bizottságok, területi és polgári védelmi parancs-
nokságok és törzskarok rendeleteiben, parancsaiban, utasításaiban és intéz-
kedéseiben foglalt gondolatok szabatos, félre nem érthető módon való 
dekódolása és újrakódolása, vagyis értelmezése és átváltása rendkívül fele-
lősségteljes szakfordítói feladat. Kellő nyelvészeti felkészültség mellett a 
szakterminológia kiváló és következetes alkalmazását teszi szükségessé. 
Magától értetődő, hogy az ilyen jellegű szövegek vagy a honvédelmi szakas-
zainak átültetésekor bármiféle szövegazonossági mulasztásnak minősített 
legapróbb fordítói melléfogás vagy téves értelmezés messzemenő követ-
kezményekkel járhat. 
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A katonai szakterületen kívül a társadalmi élet más szféráiban, főként 
különböző társadalmi rendszerű országok politikai viszonyait, katonai-po-
litikai tevékenységét érintő területen, - külpolitikában, a hadi tudósítá-
sokban és a leszerelési értekezletekről küldött hírügynökségi jelentésekben 
és beszámolókban, sőt még a szépirodalmi alkotásokban is jelenmtősen 
megnőtt a katonai fogalmak, kifejezések használata. A katonai és haditech-
nikai szakszövegek stílusjegyeit eltérő mértékben magukon viselő írásokban 
a köznyelvi és szaknyelvi elemek aránya három tényező: az olvasó, a 
szővegrendeltetés és a szövegfajta szerint változik. A kiinduló és célnyelvi 
fordítói segédleteket fontosságuk és stílusjegyeik alapján a következőképpen 
lehetne felosztani: 

1. Katonai enciklopédiák és szaklexikonok; 
2. Két- vagy többnyelvű katonai szótárak; 
3. Külső használatra engedélyezett intézménybeli hadtudományi szógyűj-

temények, rendeletek, honvédelmi és szervezeti szabályzatok; 
4. Haditechnikai eszközökhöz mellékelt használati útmutató; 
5. Idegen szavak és kifejezések szótára, továbbá az értelmező kézi- és 

nagyszótár; 
6. Katonai és haditechnikai témájú szakkönyvek; 
7. Ismeretterjesztő katonai irodalom (szakszerű, de olvasmányos módon 

feldolgozva); 
8. Népszerű haditechnikai és honvédelmi folyóiratok, lapok. 
Az elmondottakat szem előtt tartva leszögezhetjük, hogy a szigorú 

értelemben vett honvédelmi és haditechnikai szakszövegre általában a spe-
cializált szaknyelvi szókincs és szakfrazeológia, a mondatszerkesztés egysze-
rűsítése és tömörsége, valamint a stíluseszközök takarékos alkalmazása a 
jellemző. 

Ezzel szemben a katonapolitikai irodalom, a haditechnikai és hon-
védelmi folyóiratok, hetilapok és az újságok cikkeiben, vagy a hadtudományi 
részterületeket közérthetően bemutató ismeretterjesztő és népszerűsítő szö-
vegekben a szerző több logikai és nyelvszerkezeti lazítást engedhetnek meg 
maguknak. Az effajta irodalom döntően mégis az jellemzi, hogy szakmailag 
helytálló, korrekt információval szolgál korszerű nyelven. Nemcsak beszéd-
nyelvünk van teli alkalmi kölcsönszavakkal, hanem sajtónk nyelve is, ame-
lyen még mindig érezhetők az erőltetett népieskedő, archaizáló tendenciák. 
Gyakran hallani, olvasni a valamikor oly népszerű katonaműdal "magas a 
kaszárnya, előtte a sztrázsa" kulcsszavait a mai köznyelv szerint kizárólag 
helyes laktanya és őrség helyett, nem is beszélve a szerbhorvát "tenk" 
haditechnikai kifejezéshez, hangzásban közel álló, angol eredetű tank szónak 
a szabályos harckocsi, vagy a tanker idegen szónak a tartályhajó egyenértékű 
magyar szakkifejezés helyett elteijedt használatáról. Gondoljunk csak a 
gazdag jelentéstartalma folytán számos kifejezésünkben szereplő ad igére. 
Használa'ta nemegyszer fölösleges terjengősséghez vezet, máskor viszont 
nem is fejezhető ki egyszerű igével ugyanaz az árnyalat, amelyet a terjengős 
forma hordoz. A parancsot ad például katonai szakkifejezés, a parancsol 
viszont csak a köznyelvben helyes. 
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Az idegen, főként angolszász eredetű szavak beáramlása a katonai szak-
nyelvbe, különösen a haditechnika és a megfékezhetetlen hadiipar, ennek 
keretében is elsősorban az elektronika és a híradástechnika rohamos fejlő-
désével gyorsult fel. A manapság használatos idegen szavak e szakterületek 
esetében gyakran behelyettesíthetlenek, mivel az idejekorán leadott infor-
máció közlésekor még nem alakult ki egyenértékű magyar megfelelőjük. 

A magyar nyelvet évezredes története során sokféle nyelvi és kulturális 
hatás érte. A latin nyelvből a tudomány és az egyház nyelvének egyes 
kifejezéseit, a szlávból a földművelés számos műszavát, a németbűi pedig a 
katonai terminológia sok elemét vettük át. Ezek hányada tükörfordítás útján 
szinte észrevétlenül épült be a katonai szaknyelvbe, a nép körében élő 
elterjedtebb kifejezések pedig a köznyelvbe. Az ezt bizonyító számtalan 
példa közül hadd ragadjuk ki a legszemléletesebbet: a fegyverek németből 
való téves fordításakor létrejött hamis "szakkifejezést, amelytől nemcsak 
sajtónk, hanem még a történelem és a honvédelem tankönyvünk sem 
mentes. A német "Maschinengewehr"-nek a magyar köznyelvben is egyéb-
ként szakszerűtlenül és helytelenül elterjedt tükörfordításáról, vagyis a 
gépfegyver kifejezésről van szó. Nem ritka tévedés félrefordítani vagy össze-
keverni a szerbhorvátban mitraljez, puSkomitraljez és autómat a magyar 
nyelvben pedig géppuska, golyószóró és géppisztoly néven ismert sorozatlövő 
fegyverfajtákat. Mert ezek nemcsak elnevezésükben, hanem műszaki ren-
deltetésüket, harci teljesítményüket és tűzgyorsaságukat illetően is külön-
böznek egymástól. Fényképről már nehezebb őket felismerni, mert nem 
szembetűnő a különbség kőztük. Erről legjobban a Zrínyi Katonai Kiadó 
gondozásában megjelent típuskönyv-sorozat Kézi Lőfegyverek című szak-
könyvében győződhetünk meg. 

Viszonylag ritkán adódik olyan szerencsés körülmény, hogy egy fogalom 
vagy tárgy rögtön magyar néven mutatkozik be. A magyar sajtóban* a 
világűr meghódításával kapcsolatos fogalmak azonnal érthető, szemléletes 
magyar nevet kaptak. Bár jó részük más nyelvből fordították le, szerencsésen 
belesimultak a magyar szókészletbe. Az űrhajó szó keletkezésében a felis-
mert hasonlóság játszott szerepet. Körülötte valóságos szóbokor virágzott 
ki: az űrállomás, az űrkabin, az űrkikötó, az űrfedétei. Ennek analógiájára 
alakult ki a nagyhatalmi leszerelés mindezidáig elérhetetlen tárgyát képező: 
űrfegyver, űrpajzs, hogy az emberiségnek a XXI. századi gondjáról az Élet és 
tudományban olvasott ürszennyezésról, a Föld körüli pályán keringő és 
lezuhanással veszélyeztető műbolygó- és műholdroncsok képezte űrszemét 
legfrisebb szóösszetételről ne is beszéljünk. 

Az új szakszó azért alakulhatott ki első hallásra, mert a kísérletről 
tudósítva, a tömegtájékoztatási eszközök mindjárt magyar megfelelőt ta-
láltak az új jelenség, fogalom megnevezésére. A gyakorlat ugyanis azt 
bizonyítja, hogy utólag mgyarosítani egy nevet szinte reménytelen vállal-
kozás. Gondoljunk csak az angol "cruise missije" kifejezésnek ögyetlen 

* Új anyanyelvi kaleidoszkóp - Gondolat, Bp. 1980., 145. old. 
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tükörfordítással történt világba röppenisére. A félelmetes tömegpusztító 
harceszközt a jugoszláv sajtó krstareéa rakera-nak a magyar pedig cirká-
lórakétának nevezte el. 

Nem egy ismeretterjesztő haditechnikai és nyelvészeti cikk, és annál több 
idő volt szükséges ahhoz, hogy egy jó idő eltelte után a helyes robotrepülőgép 
kifejezés terjedjen el. Vagy gondoljunk csak arra, hogy annak idején bizo-
nyos meggondolásokból a javni tuzilac-ot nem ügyésznek, hanem köz-
vádlónak, a narodna odbraná-t nem honvédelemnek, hanem népvédelem-nek 
fordítottuk, s hogy a későbbiekben a hihetetlen gyorsasággal bejáródon 
álterminusokat még az ellene indított másfél évtizedes nyelvművelő hadjárat 
után sem sikerült teljes egészében és megbízhatóan kiiktatni a köztudatból. 
Arról nem is beszélve, hogy az egyébként szóalkotási szempontból tökéletes, 
de nem tisztázott jelentésű szóösszetétel: a népvédelem (nem tudni pontosan 
a nép-e a szenvedő alany, vagy őt védik), amellyel ezidáig egyetlen beszerez-
hető katonai vagy bármilyen általános kétnyelvű századunkbeli kiadású 
szótárban nem találkozhattunk, nemcsak a már említett és 1975-ben kiadott 
Honvédelem I. középiskolás tankönyvbne szerepel, hanem a belgrádi Kato-
nai Kiadóintézet gondozásában 1982-ben napvilágot látott szerbhorvát, ma-
cedón, szlovén, albán és magyar nyelvű Katonai fogalmak összehasonlító 
szótárban is helyet kapott. Az előszóban még a szövetségi Honvédelmi 
törvény teljes címének pontos idézése helyett is a népvédelem kifejezést 
használták a szótár magyar értelmezői, ami súlyos mulasztásnak tekinthető, 
hiszen a törvénycímet a JSZSZK Hivatalos Lapjából kellett volna kimásolni. 
Arról, hogy a honvédelem nem újkeletű szakkifejezés, legjobban a Pallas 
Irodalmi- és Nyomdai Részvénytársaság által, a Magyar Királyi Honvédelmi 
Minister úr Ő Nagyméltóságának megbízásából Tóth Tivadar M. Kir. Hon-
védelmi Minister Osztálytanácsos és munkatársai szerkesztésében Budapes-
ten még 1900-ban kiadott Katonai Szótár tanúskodik a legjobban. A hon-
védelem, vagyis "zemaljska odbrana" jelzős szerkezetű címszó jobb oldalán 
már ott találjuk: a honvédelmi hatóság, főhatóság, kerület, minister, mini-
sterium, parancsnokság, rendszer és tárcza terminusokat is. A nép- előtagú 
összetételek közüi csupán a népfölkelő, népháború, népdal, néphad, nép-
hymnus, népjog, népsereg, néptömeg, és népzavarás kifejezések szerepelnek. 
Az 517 oldalas, mintegy 18 OCX) szócikket tartalmazó horvát nyelvű kézi-
szótár segítségével nagyszerűen fordíthatnánk a korabeli történelmi had-
tudományi szövegeket. A rendfokozati érdekességek közül említésre méltók: 
alhadbiztos (podintendant), altüzér (podtopnik), alvadász (podlovac), tá-
borszernagy (generál topniétva), őrtengerész-apród (straáarski pomorski 
kadet), honvédhuszár (domobranski husar), tengerészfőhadbiztos (pomorski 
nadintendant), tengerész-tüzér-mérnök (pomorski topniőki mjernik), zászló-
tartó (zastavnik), türzsküldönc (stozerski ordonanac), tászlóalj-kocsimester 
(batuljunski kolomeStar), zászlóalj-dobos (bataljonski bubnjar), lovassági 
tábornok (generál konjiStva). A szótár tanúsága szerint már a század-
fordulón is ismerték a tengeri aknákat (morski lagum), és aknahajókat 
(morski lagunski brod); a legkorszerűbb fegyverzetnek az ismétlőkarabély 
(karabinska opetovna), az ismétlőlöveg (top opetovnjak), az ismétlőpisztoly 
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(samokres opetovnjak) számíthatott, s a mindenki által áhított marok-
lőfegyver pedig a manapság leginkább revolverként ismert a lovas-tiszti 
forgópisztoly, vagyis a konjaniőko casn.ii.ka okretuSa lehetett. 

Dr. Bisalovié Veselin közoktatási felügyelő Újvidéken 1921-ben meg-
jelent 550 oldalas, mintegy 25.000 szócikket tartalmazó szerb-magyar szó-
tárában, valamint az alig egy évre rá a Zastava könyvnyomda részvény-
társaság kiadásában napvilágot látott, sokkal gazdagabb szócikkállományú 
800 oldalas Magyar-szerb szótárban - amely feltehetően 40.000 kiinduló 
nyelvi fogalomnak, dolognak adja meg célnyelvi ekvivalensét - szintén 
szerepel a honvédelem katonai szakszó, amelynek itt domobranstvo a szerb 
megfelelője. A nép- előtaggal alkotott szóösszetételek hosszú sorát a nép-
vándorlás, népvezér, népviselet, népzavargás kifejezések zárják. A népvédelem 
itt sincs megemlítve. 

Az első magyar-szerb-horvát, szerb-horvát-magyar katonai szótár Jugo-
szláviában (feltételezhetően a Szövetségi Honvédelmi Titkárság megbízott 
szerzőcsoportjának közös munkájaként) Madarski vojni reőnik címmel Bel-
grádban jelent meg 1957-ben. A két részre osztott szótárban mintegy 
20.000-20.000 szakkifejezést dolgoztak fel a számunkra ismeretlen szerzők, 
hangsúlyozva az előszóban, hogy "az összeállításnál a legfőbb nehézséget a 
leghasznosabb szakkifejezések megválogatása okozta, hogy azok megfelel- „ 
hessenek rendeltetésüknek". A főként belső használatra készült, könnyen 
forgatható, rendkövül hasznos és hézagpótló mű szerzői, értelmezői úttörő 
munkát végeztek, hiszen az 1957-s években ez az igényes szakszótár minden 
előzmény nélküli. "Ilyen, vagy ehhez hasonló szótár eddig nálunk még nem 
létezett, habár szükségét érezzük" vallják tömören és sokta sejtetően az j 
előszó első mondatában. Az első hazai magyar nyelvű szakszótár alkal-
mazhatóságát azonban a bosszantó terminushasználati következetlenség 
nagyban csökkenti. Ennek az lehet az oka, hogy a szótár magyar-szerb, és 
szerb-magyar részét más értelmezőcsoport dolgozta fel, s vagy időszüke, vagy 
az ilyen esetekben nélkülözhetetlen munkakoordinálás elmaradása miatt a 
terminusegyeztetésre nem kerülhetett sor. Csakis ezzel magyarázható, hogy 
a magyar-szerb-horvát rész szakszerű és egyértelmű megfeleltetése ellenére a 
szerb-horvát-magyar szótárrész jobb oldalán kompromisszumos terminus-
változatokra bukkanhatunk. A megoldásként felkínált két szakszó közül az 
egyik nemcsak felesleges, hanem hibás és a végsőkig megtévesztő. Ez az eset 
többek között azzal az álterminussal is, amely a szőalkotási különcködés 
dicstelen eredményeként "feddhetetlen" házi zsargonként egyetlen napi-
lapunk szerkesztőségi szakszóhaszálatában tartotta fenn magát. A beavatot-
tak már sejthetik, hogy a generál potpukovnik renmdfokozat egyedül elfo-
gadható és szabályos altábornagy helyett vezéralezredesnek való fordításáról 
van szó. A Jugoszláv Néphadsereg és a Magyar Néphadsereg rendfokozatú 
állománytáblája között valóban mutatkoznak bizonyos rendszerbeli sajá-
tosságokból eredő eltérések, de főként a tiszti, és semmiféleképpen a 
tábornoki rendfokozatok megfeleltetésekor. Ezek tárgyalása hosszabb léleg-
zetű szakmunkát igényel. Ismét a tükörfordítás lehet ludas a dologban, mert 
"nyelvújítónkat" első hallásra ée látszatra a generál pukovnik vezérezredesnek 
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fordított terminus szóképe ragadhatta magával, s ennek mintájára az ana-
lógia módszerének segítségével alkotta meg honvédelmi szaknyelvünk nem 
első és sajnos nem utolsó szörnyszülöttét. 

Az első hazai katonai szótárban észlelt másik hibatípust az általunk 
vizsgált honvédelem-népvédelem kifejezések megfeleltetésén mutatjuk be. A 
magyar-szerb-horvát részben ugyanis a honvédelem ekvivalenseként a zaStita 
dmovina kifejezése áll, s csak a vele alkotott jelzős szerkezetben, a Honvé-
delmi minisztérium fordításában találjuk a Ministarstvo narodne odbrane 
szerbhorvát szakszót. Egy katonai szakszótár igényességével készült kiadvány 
esetében érthetetlen, hogy a szerbhorvát-magyar részben a narodna odbrana 
ekvivalenseként a nemzetvédelem kifejezést tüntették fel Az újabb had-
tudományi szakirodalom az 1985-ben mintegy 6000 címszót tartalmazó, 
átfogó szaklexikon, a Katonai lexikon, és az 1980-ban megjelenő Katonai 
helyesírási tanácsadó szótár, de még a Magyar Értelmező Kéziszótár ta-
nulsága szerint is a nemzetvédelem, a honvédelemmel azonos jelentésű 
terminus. A nemzetvédelmi minisztérium például "egyes országokban a 
honvédelmi minisztériumnak megfelelő feladatokat ellátó főhatóság". A 
szekszókészlet nyelvhasználati alkalmasságának patikamérlegén méricskélve 
a nemzetvédelem és a népvédelem kifejezés óhatatlanul felöltik bennünk az 
a felismerés, hogy minden valószínűség szerint a nemzetvédelem a narodna 
odbrana adekvát megfelelője, hiszen a Nyelvművelő kézikönyv II. kötetében 
található nemzet-nép címszó magyarázata szerint: A nemzet (...) törté-
nelmileg kialakult, rendszerint önnálló államot alkotó közösség, amelyet 
állandó terület, szervezett gazdasági élet és jogrendszer, sajátos kultúra és 
közösségi tudat s többnyire azonos nyelv fog össze (...). A nép lazább, 
kevésbé határozott, elsősorban etnikai egység, amelyet a nagyjából közös 
eredet, nyelv és hagyomány fűz össze". A nemzet fogalmában általában 
benne foglaltatik a nép is* de a nép nem mindig alkot nemzetet. A nemzet 
közeli jelentésrokonságában áll az ország szóval. Ezek szerint a nem-
zetvédelem az ország, minden nemzet, tehát a lakos és ingatlanjának, 
valamint ingóságának külső támadás elleni fegyveres védelme. Mindez a 
honvédelem szakszóban szerény véleményünk szerint benne foglaltatik, te-
hát teljesen fölösleges helytállóságát kétségbe vonni, vagy más kevésbé 
megfelelő szavakkal behelyettesíteni. 

Egy új szakkifejezés célnyelvre való átültetésekor az eltérő nyelvi szem-
lélet és kiindulőnyelvi jelentésháttér figyelmen kívül hagyása nem szolgálhat 
megbízható alapul. Az eltérő államberendezésű országok hadseregeiben és 
fegyveres erőiben létező felépítésbeli és rendfokozati különbségek meg-
oldására a tükörfordítás mellőzését ajánlják az Ötnyelvű /magyar-orosz-
német-cseh-román/ katonai szótár fordítói is. A szükségtolmács szerepét 
betöltő zsebkönyv előszavában hangsúlyozzák, hogy "a szótárban szerepel-
nek olyan magyar katonai fogalmak is, amelyeknek megfelelői a másik 
nyelvből hiányoznak. Ilyen esetekben csak körülírással tudtuk a fogalmat 
lefordítani". E hasznos tanács mindenképpen megszívlelendő, de nem csak 
azért, mert a témakör kiválóan ismerős és nagy tapasztalattal rendelkező, 
gyakorló szakfordítóktól ered, hanem mert, sajnos, sok esetben - különösen 
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a napi 24 órás alkalmazott fordításkivitelezés során - a tudományos elvont-
sággal megalapozott fordításelmélet és -gyakorlat között nagy az eltérés. 

A honvédelmi szövegek értelmezésekor használt fordítói segédletekről 
beszélve igazságtalanok lennénk, ha a szerbhorvát nyelvterületen két rend-
kívül jelentős katonai szakkiadványt nem elmlítenénk meg. Az országos 
szintű összefogással és hatalmas szerzőcsoport által készített jugoszláv Kato-
nai enciklopédiáról és a csupán egykötetes, de óriási ismeretanyagot tar-
talmazó Katonai lexikonról van szó. Nem kisebb fontosságú az úgyszintén a 
belgrádi Katonai Kiadőintézet gondozásában 1981-ben megjelentett, mint-
egy 80.000 címszót és 5000 rövidítést tartalmazó Orosz-szerbhorvát katonai 
szótár sem. A teljesség igényével készült 10 kötetes Katonai enciklopédia 
1958-ban látott először napvilágot, bővített és átdolgozott újrakiadása pedig 
1970-ben hagyta el a nyomdát. Jelentőségével csak akkor lehetünk igazán 
tisztában, ha tudjuk, hogy az eddig legteljesebb és legterjedelmesebb ilyen 
jellegű mű, az Orosz katonai enciklopédia "csupán" nyolc kötetes, a hazai 
második kiadás esetében pedig a tárgymutató már a XI. kötet kiadását tette 
szükségessé. 

A Katonai lexikon nem kevesebb mint 20.000 fogalom pontosan meg-
adott definíciójával nélkülözhetetlen szerbhorvát nyelvű katonai és hadi-
technikai értelmező szótár. A második része történelmi vonatkozású adat-
és névtár, amíg a harmadik a Jugoszláv Néphadseregben használatos va-
lamennyi rövidítést dolgozza fel, sokban megkönnyítve a számtalan esetben 
érthetetlen rövidítésekben bővelkedő és ezért a beavatatlanok számára 
rejtjelszerűen megfogalmazott katonai szakszövegek megértését és fordítá-
sát. 

Befejezésül felsorolnánk a felhasznált szakirodalmat, amely a mi ese-
tünkben a katonai szövegek fordításakor alkalmazott és beszerezhető for-
dítói segédletekkel azonos: 

1. Vojniőki rjeőnik (madarsko-hrvatski dio) Budim, 1900; 
2. Magyar katonai szótár, Beograd, 1957; 
3. Ötnyelvű katonai szótár és társalgó (magyar-orosz-német-csen-román), 

Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 1966; 
4. Vojna enciklopedija I-XI. kötet, Vojnoizdavaéki zavod, Beograd, 

1970-76; 
5. Katonai értelmező szótár, Zrínyi KK, Budapest, 1976; 
6. Haditechnikai kislexikon, Zrínyi KK, Budapest, 1976; 
7. Orosz-magyar katonai szótár, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1976; 
8. Magyar-orosz katonai szótár, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1977; 
9. Katonai helyesírási tanácsadó szótár, Zrínyi KK, Budapest, 1980; 
10. Rusko-srpskohrvatski vojni reőnik, Vojnoizdavaéki zavod, Beograd, 

1980, 
11. Vojni leksikon, VojnoizdavaCki zavod, Beograd, 1981; 
12. Katonai fogalmak összehasonlító szótára (szerbhorvát, macedón, 

szlován, albán és magyar), VojnoizdavaCki zavod, Beograd, 1982; 
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13. Katonai lexikon, Zrínyi KK, Budapest, 1985; 
14. Idegen szavak és kifejezések szótára, Akadémiai kiadó, Budapest, 

1986; 
15. A Zrínyi katonai kiadó gondozásában megjelentett Haditechnika 

fiataloknak és a Típuskönyvek sorozat számtalan kiadványa. 
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