
Magyarország európai uniós elnöksége elõtt
tisztelegve konferenciát szervezett április
27-ére az Informatikai és Könyvtári Szövet-
ség (IKSZ) és az Európai Bizottság Fordítási
Fõigazgatósága az Országos Idegennyelvû
Könyvtárban (OIK) a fordítás szerepérõl
Európa többnyelvû társadalmában.

Az A többnyelvûség gyönyörködtet címû
rendezvényre megtelt a könyvtár patinás ol-
vasóterme érdeklõdõkkel. Ramháb Mária,
a kecskeméti Katona József Könyvtár igaz-
gatója, a Nemzeti Kulturális Alap Bizottsá-
gának tagja köszöntõjében arról beszélt,
hogy mennyire szorosan összetartozó foga-
lom a nyelv és a kultúra, és milyen fontos
szerepet játszik éppen ezért a fordítás. Szûcs
Tamás, az Európai Bizottság Magyarországi
Képviseletének vezetõje a nyelvtudás fon-
tosságát hangsúlyozta és megemlítette az
Európai Unió ezzel valamiképpen foglalko-
zó programjait, amilyen például a média-
program volt.

Hammerstein Judit, a Nemzeti Erõforrás
Minisztérium helyettes államtitkára Um-
berto Ecót idézte elõadása bevezetõjében:
Európa nyelve a fordítás. Ez magától értetõ-
dik, hiszen a tagállamokban a huszonhárom
hivatalos nyelv mellett további hatvanat be-
szélnek az emberek, fordítás nélkül nem 
létezhetne az unió. Sokan mégsem tartják
igazán fontos, alkotó feladatnak a fordítást,

legfeljebb a mûfordítást. Valódi hunga-
ricumnak nevezte, hogy Magyarországon
szinte önálló irodalmi mûfajnak számít a
fordítás, aminek persze megvannak a jól is-
mert okai, az viszont komoly hátrány, hogy
a magyar mûvek fordítottsága gyenge.

Mátyássy Miklós, az Európai Bizottság
Fordítási Fõigazgatósága magyar nyelvi
osztályának vezetõje az uniós fordítók mun-
kájáról beszélt. Ötvenen dolgoznak a 
magyar osztályon, évente körülbelül hatvan-
ezer oldalt fordítanak le. Mindent elkövet-
nek azért, hogy a fordítások minél hibátla-
nabbak legyenek, ennek érdekében minden
szöveg többszörös ellenõrzésen megy ke-
resztül. Beszélt egy vizsgálatról, amelyet az
EU készíttetett a fordítás szerepérõl, elis-
mertségérõl. Ennek keretében hat kérdést
tettek fel fõleg észak- és nyugat-európaiak-
nak, s az eredményeket értékelve arra a
megállapításra jutottak, hogy sok még a ten-
nivaló a fordítás presztízsének növelése ér-
dekében. Többek között folyamatosan moni-
torozni kell a fordításokat, konszenzusra
kell jutni a fordító szakmán belül több kér-
désben, például az új technológiák alkalma-
zásával kapcsolatban, mozgósítani kell az
uniós polgárokat pályázatokkal, versenyek-
kel stb.

Klaudy Kinga, az ELTE BTK Fordító- és
Tolmácsképzõ Tanszékének vezetõje egy
kérdéssel kezdte: „A soknyelvûség gyö-
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nyörködtet, de vajon boldog-e a fordító?” 
A fordítók helyzete változott ugyan az idõk
folyamán, de ma sem sokkal rózsásabb,
mint Pázmány Péter korában, aki azt írta, a
fordításnak olyannak kell lennie, mintha
„magyar embertül” származna a szöveg. Ak-
koriban a fordító legszentebb kötelessége az
alázat volt, õ maga láthatatlan maradt. Tulaj-
donképpen ma is ugyanez a helyzet a szak-
fordítók esetében, akiknek a neve nem 
szerepel a szövegeken, de a felelõsség és a
szerzõi jog sem az övék. A szövegükkel azt
csinálhatnak a megrendelõk, amit akarnak.
A fordítást hivatásul választók motivációi
között mégis fontos helyet foglal el a fordí-
tói munka kreativitása és függetlensége.
Helle v. Dam megállapítása szerint a fordí-
tók státusának megbecsültsége függ a fize-
tésüktõl, a képzettségi szintjüktõl, a lát-
hatóságuktól és – némelyek számára talán
meglepõ módon – a hatalmuktól. Mert a for-
dítónak igenis van hatalma, hiszen sok min-
den múlhat azon, hogy egy tolmács például
miképpen fordítja le az elhangzottakat a má-
sik félnek.

Barna Imre, a Magyar Könyvkiadók és
Könyvterjesztõk Egyesülésének elnöke, az
Európa Kiadó igazgatója, ezúttal mûfordító-
ként szólalt meg. Elõadásának játékos címét
(A mûfordítás és az igazi) magyarázva el-
mondta, hogy „a mûfordítás így is, úgy is
mûanyagból van”, ez a lényegébõl követke-
zik. Létezik-e egy „igazi” fordítás? – tette
fel a kérdést. Lator Lászlót idézve azzal vá-
laszolt erre, hogy mindig azt kell lefordítani,
ami ott van, de nem lehet egyetlen magyar
változatot valódinak kinevezni, hiszen az
eredeti szöveg tökéletes másolata nem létez-
het egy másik nyelven. Emellett a mûfordí-
tónak is van saját stílusa, ami némelyek 

esetében túlságosan is észrevehetõ, így tör-
ténhet meg, hogy ugyanúgy hangzik magya-
rul Jack Kerouac, mint Marc Twain. Elõ-
adásában több fontos kérdést is felvetett,
amelyre a jelen lévõ fordítók mindjárt rea-
gáltak. Alkotótárs-e a fordító? Álljon-e a 
neve a borítón? Többet keressen-e egy száz-
ezer példányban megjelenõ sikerkönyv for-
dítója, mint a kevesek által olvasott és még
kevesebbek által megvett, ezért kis példány-
számban megjelenõ szépirodalmi mûveké?
Természetesen ez a fórum nem arra szolgált,
hogy válaszokat is találjon…

Végül Simon Éva, a Magyarországi For-
dítóirodák Egyesületének elnöke beszélt 
A nyelv üzlet – de mégis kinek? címmel.
Hangsúlyozta, hogy a fordítás szolgáltatás,
nem árucikk. Általában a kis nemzetek pol-
gárai beszélnek inkább idegen nyelveket, 
hiszen a nagyok saját anyanyelvükön is
könnyedén megértethetik magukat bárhol a
világban. Ennek sajátosan ellentmond a ma-
gyar helyzet, ugyanis a felmérések szerint
nálunk még mindig nagyon kevesen tudnak
megszólalni más nyelveken. Pedig gazdasá-
gi kényszer is a nyelvtudás, minden külföldi
piacon az ott használt nyelven érdemes
kommunikálni. Ma már nem érvényes az,
hogy elegendõ angolul tudni, azt úgyis min-
denki megérti. A lengyelekkel lengyelül le-
het a leghatékonyabban tárgyalni és így 
tovább. Ugyanakkor folyamatosan fejleszte-
nünk kell saját nyelvünket is, ennek szüksé-
gességét mutatja a rengeteg angol kifejezés,
amit naponta használunk.

Az igazán érdekes és informatív progra-
mot a Barefoot Musicians társulat összmû-
vészeti elõadása zárta Mezítlábas opera
címmel. ■
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