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Az Európai Unió és a nyelvek
A nyelvi szabályozási gyakorlat, valam int a 

fordítás és tolm ácsolás jelene és jövője

I. A nyelvi kérdés az Európai Unióban: szabályozás, 
jelenlegi gyakorlat
1. Tények, számok
Az Európai Uniónak jelenleg 15 tagállama van, lakosainak száma összesen 368 
millió. Az államnyelvek száma 12 (angol, dán, finn, francia, ír, görög, holland, 
német, olasz, portugál, spanyol és svéd). Belgium, Luxemburg és Ausztria ál
lamnyelvei megegyeznek más EU-országokéval. Egyben ez a 12 nyelv alkotja 
az Európai Unió egyenjogú és egyenrangú hivatalos és munkanyelveit. A 15 
tagországban azonban összesen mintegy 45 nyelvet és ezek megszámlálhatatlan 
dialektusát használják. Ezekkel egy Dublinban felállított központ foglalkozik, 
feladata a kisebb nyelvek (languages of limited diffusion) érdekeinek védelme.

Európát, így az Európai Uniót is a nyelvi sokféleség jellemzi. A nyelvi plu
ralitás az európai kulturális örökség meghatározó eleme és a politikai, gazda
sági, társadalmi, kulturális és tudományos életet egyaránt jellemzi. A nyelvek
nek politikai jelentőségük is van, hiszen az emberek jellemző módon általában 
egy bizonyos nyelvet beszélnek a legjobban, így óhatatlanul hátrányos helyzet
be kerülnek, ha valaki vagy valami megakadályozza őket ennek a nyelvnek 
teljes körű használatában azokkal szemben, akik az általuk legjobban ismert 
nyelvet használhatják. A nyelv tehát fontos politikai és gazdasági fegyvert is 
jelent, ahogyan erre a történelem során vagy akár a jelen Közép-Európájában 
is számos példát találunk.

2. Az EU nyelvi szabályozásának háttere és kialakulása
A nemzetközi szervezetek általában csak bizonyos számú hivatalos és munka
nyelvet határoznak meg, általában az adott szervezet országaiban a legtöbb em
ber által beszélt nyelveket, így az ENSZ hivatalos nyelvei az angol, arab, fran
cia, kínai, orosz és spanyol. Az Európai Tanácsban is csak bizonyos számú 
nyelvet használnak, a hivatalos nyelvek az angol és a francia, de munkanyelv
ként időnként használják a németet és az olaszt is. Vannak olyan nemzetközi 
szervezetek, amelyek egyetlen hivatalos nyelvben állapodnak meg, mint például 
a Nemzetközi Postai Unió a franciában.

Az Európai Uniót megelőző Európai Gazdasági Közösségek három szerve
zetnek, az 1951-ben megalakult Európai Szén- és Acélközösségnek (Montán- 
unió), az Európai Atomközösség (Euratom) és az 1957-ben létrejött Európai 
Gazdasági Közösségnek (Közös Piac) 1967-ben történt egyesüléséből jött létre.
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A Montánuniót Robert Schuman francia politikus álmodta meg, ő dolgozta ki 
azt a később Schuman-tervnek nevezett javaslatot, amelynek alapján megkez
dődtek a tárgyalások a szervezet létrehozásáról. Az alapító országok Franciaor
szág, Németország, Olaszország és a Benelux-államok voltak. A nyelvi szabá
lyozás kérdése a tárgyalásokon végig fontos szerepet játszott. A francia és a 
német álláspont ütközött egymással. Abban ugyan egyetértettek a felek, hogy 
alapvetően a négy nyelv egyenrangú, a franciák azonban, mivel a szerződés 
francia nyelven született, ahhoz ragaszkodtak, hogy a végrehajtási utasítások és 
a bíróság általi jogértelmezések szintén franciául szülessenek meg, illetve a 
francia szöveg legyen az irányadó. A német fél ezzel szemben azt javasolta, 
hogy a szerződés és a bírósági jogértelmezés mind a négy nyelven (francia, 
német, olasz, holland) önálló, autentikus szöveg legyen, tehát egyik nyelvi vál
tozat se legyen mérvadó a többivel szemben, egyik se szolgálhasson összeha
sonlítási alapul a többi számára. Mivel az álláspontok alapvetően különböztek, 
a nyelvi szabályozás hosszú ideig nyitott kérdés maradt. A németek számos 
jogászt és szakértőt bíztak meg annak tanulmányozásával, hogyan szabályozták 
a nyelvi kérdést a különböző nemzetközi szervezetek, illetve milyen a nyelvi 
szabályozás a többnyelvű országokban. Ennek során elsősorban a svájci, a ka
nadai, a belga és a dél-afrikai megoldást vizsgálták, a nemzetközi szervezetek 
közül az ENSZ, a Nemzetközi Bíróság, az Európai Tanács és a NATO szolgál
tak példaként. Végül a német fél úgy fogalmazta meg javaslatát, hogy a Mon- 
tánunió esetében a nyelvi kérdés szabályozásánál nem a nemzetközi szerveze
teket, hanem sokkal inkább a többnyelvű államokat kellene alapul venni. Végül 
1952-ben a külügyminiszteri konferencia a német javaslatot fogadta el, és az 
ott született jegyzőkönyv kimondja a négy nyelv egyenjogúságát és egyenran
gúságát. Ez azt jelenti, hogy mind a négy nyelv autentikus szerződésnyelvnek 
számít, egyik sem mérvadó a másikkal szemben.

Ez az elv mindvégig megmaradt a későbbi fejlődés és bővülés során is, így 
emelkedhetett a hivatalos és munkanyelvek száma időközben 12-re. Ez azt je
lenti, hogy az EU-szerződések minden nyelven „eredeti szövegnek” minősül
nek, hogy az EU különböző irányelvei, törvényei, határozatai, ítéletei mind a 
12 nyelven „megszületnek”, egyik nyelvi szöveg sem minősül valamelyik má
sik fordításának. Természetesen ez a gyakorlatban nem így van, azonban a jog
alkotásban és jogalkalmazásban ennek az elvnek meghatározó jelentősége van.

Az Európai Uniónak a hagyományos nemzetközi szervezetekkel ellentétben 
lényegi eleme, hogy jogi előírásai beépülnek a tagállamok nemzeti jogrendjébe, 
ezt a folyamatot nevezzük összefoglaló néven jogharmonizációnak.

3. A jelenlegi nyelvi szabályozás főbb pontjai
A nyelvi kérdéssel kapcsolatosan az 1957-ben elfogadott EGK-szerződés 217. 
cikkelye az Európai Tanácsot hatalmazza fel, dolgozzon ki erre vonatkozóan 
szabályozást a bíróság eljárásjogának csorbítása nélkül. Mivel ezzel kapcsolat
ban a Montánunióban már megszületett a döntés, így a Tanács azt átvéve al
kotta meg az 1958. évi l.sz. rendeletét, amelyet az EU ún. Nyelvi Chartájaként 
szoktak emlegetni. Ezt természetesen az EK minden bővülésekor megfelelően 
módosították. A Charta 8 cikkben szabályozza a nyelvhasználatot az Európai
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Unióban, rögzíti az Unió 12 hivatalos és munkanyelvét. Kimondja, hogy a tag
államok, illetve a tagállamok polgárai az általuk választott hivatalos nyelven 
fordulhatnak az Unióhoz, és az Unió ezen a nyelven köteles válaszolni nekik. 
Ha az Unió fordul valamilyen megkereséssel egy tagállamhoz vagy annak va
lamely polgárához, köteles ezt az adott állam hivatalos nyelvén tenni. Az Unió 
rendeletéi és egyéb általános érvényű írásos dokumentumai mind a 12 nyelven 
megszövegezésre kerülnek. A németül, illetve angolul használt ige az abfassen, 
illetve draft, tehát a fordítás szó nem szerepel a szerződésben. Az Unió hiva
talos lapja mind a 12 hivatalos nyelven megjelenik. A Charta minden részében 
kötelező érvényű, és közvetlenül érvényes minden tagállamban, azonban továb
bi lehetőségeket ad az Unió szerveinek a részletesebb szabályozásra ügyrend
jeik keretében.

A Miniszteri Tanács ügyrendjének 8. cikke például kimondja, hogy a Ta
nács csak olyan írásos anyagokat és tervezeteket vitat meg, amelyek minden, a 
nyelvi szabályozásnak megfelelően érvényes nyelven rendelkezésre állnak, ha
csak sürgősségi okoknál fogva a Tanács nem határoz egyhangúan másként.

A Bizottság 1963-ban elfogadott ügyrendje úgy határoz, hogy a különböző 
üléseken vagy írásbeli eljárás keretében hozott határozatok minden olyan nyel
ven megjelennek az elnök és a főtitkár aláírásával, amelyen kötelező érvényűek.

Az Európai Parlament ügyrendjének 79. cikkében a következő áll: a parla
ment írásos anyagát minden hivatalos nyelven meg kell szövegezni, továbbá az 
egyik hivatalos nyelven tett nyilatkozatot minden hivatalos nyelvre és minden, 
az elnökség által szükségesnek tartott egyéb nyelvre le kell fordítani.

Az Európai Bíróság munkanyelve történelmi okoknál fogva a francia, azon
ban az eljárásrend 6. fejezete foglalkozik a nyelvi kérdéssel, és kimondja, hogy 
a felperesnek joga van a 12 hivatalos nyelv közül kiválasztani az eljárás nyelvét. 
Ezt a nyelvet kell használni az írásbeli érintkezésben, a felek közötti szóbeli 
kommunikációban és a jegyzőkönyvekben is. A döntés is ezen a nyelven születik.

4. A hivatalos nyelv és a munkanyelv fogalma
A hivatalos és munkanyelv fogalmát egyik említett dokumentum sem definiálja 
pontosan. A jogi szabályozás csupán annyit mond ki, hogy mind a 12 nyelv 
hivatalos és munkanyelv.

Hivatalos nyelven a gyakorlatban azt a nyelvet értjük, amelyet a jogi érint
kezésben kifelé, a külvilág felé irányuló kommunikációban használnak. Ezeken 
a nyelveken jelennek meg a különböző dokumentumok, közlemények, pályázati 
kiírások stb. A munkanyelv a hivatalos üléseken kívüli, az előkészítés során, a 
belső megbeszéléseken, illetve az EU-tisztviselők napi munkájában használatos 
nyelv.

5. A jelenlegi nyelvhasználati gyakorlat és a háttérben dúló
nyelvi harc

a) Az első számú munkanyelvek
A szabályozás értelmében tehát mind a 12 nyelv egyenjogú és egyenrangú hi
vatalos és munkanyelv. A gyakorlat azonban sok esetben másképp alakul, min-
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den virtuális egyenlőség ellenére bizonyos nyelvek nyilvánvalóan aktuálisan előnyre 
tesznek szert.

A Bizottságban kezdetben a francia volt a leghasználatosabb, márcsak a 
brüsszeli székhely okán is, az 1972-es angol csatlakozás után azonban az angol 
is felzárkózott mellé, és ez a két nyelv vált első számú munkanyelvvé.

b) A német kérdés
A német egység 1990-es megvalósulása óta a németek is egyre jobban szorgal
mazzák, hogy nyelvüket vegyék fel a használt munkanyelvek közé, fáradozása
ikat azonban eddig kevés siker koronázta. Bár 1993. szeptember 1-én német 
kérésre a Bizottság formálisan megerősítette, hogy a belső használatra szánt 
bizottsági dokumentumok a jövőben az angol és a francia mellett németül is 
rendelkezésre állnak majd, a gyakorlat ennek mind a mai napig nem felel meg. 
A kifelé és befelé irányuló kommunikációban egyaránt az angol és a francia a 
meghatározó. A levelezés ezen a két nyelven történik, az előkészítő anyagok, a 
munkaanyagok szintén csak franciául és angolul állnak rendelkezésre. A szak
értői tárgyalásokon, megbeszéléseken szintén ezt a két nyelvet használják. Mi
vel a brüsszeli EU-szakértők és tisztviselők mindegyike beszél vagy legalábbis 
ért angolul és franciául, a tárgyalások általában tolmácsolás nélkül folynak, 
úgy, hogy mindenki az általa jobban beszélt nyelvet használja, a másikon el
hangzottakat viszont megérti.

A német Bundesrat (Szövetségi Tanács), a parlament második kamarája, a 
tartományok képviselete 1994. május 20-án határozatot fogadott el, amelyben 
felszólította a Bizottságot, hogy biztosítsa a német nyelv számára az azt meg
illető jelentőséget, lévén a legtöbb uniós polgár által beszélt nyelv, nem beszél
ve arról, hogy Németország az EU legnagyobb nettófizetője. „A német nyelvről 
az Európai Unióban” szóló határozatában (EntschlieBung des Bundesrates zűr 
deutschen Sprache in dér Europáischen Union) a Bundesrat üdvözli az 1993. 
évi döntést arról, hogy a német nyelv a franciával és angollal egyenrangú mun
kanyelvvé lép elő, panaszolja azonban, hogy mindez a gyakorlatban nem való
sul meg. Kiemeli a határozat, hogy a német nyelvet gyakran éri hátrány a bi
zottsági munka során vagy a gazdasági körökkel és a hatóságokkal való kap
csolattartásban. Felhívja a figyelmet arra, hogy a német nyelvű térség az Euró
pai Unió legjelentősebb gazdasági térsége, amellyel az EU belső kereskedelmé
nek egy negyede bonyolódik. Ha a német nyelv továbbra sem kap nagyobb 
figyelmet, a lakosság körében csökkenhet az EU támogatottsága is. Olvashatjuk 
továbbá a határozatban, hogy a közép- és kelet-európai nyitás nyomán szintén 
megnövekedett a német nyelv jelentősége. A Bundesrat további intézkedéseket 
tart szükségesnek annak érdekében, hogy a német a gyakorlatban is egyenjogú 
és egyenrangú munkanyelv legyen. Arra kell törekedni, hogy az EU-intézmé- 
nyek minden munkaegységénél a referatúravezető vagy legalább egy munkatár
sa beszéljen németül. Növelni kell a német fordítók számát, hogy a napi munka 
során is mindig biztosítani lehessen a német nyelvű anyagokat.

Kohl kancellár maga is többször síkra szállt a német nyelv egyenjogúságá
ért, az EU-nál dolgozó német tisztviselők például utasítást kaptak, tagadják 
meg az egyes előterjesztések tárgyalását, ha azok nem állnak rendelkezésre né-
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met nyelven is. A német gazdaság képviselői szintén hallattak hangjukat, a kis- 
és középvállalatok többször panaszolták, hogy hátrányban vannak francia és an
gol versenytársaikkal szemben, akik hamarabb hozzáférnek a különböző szabá
lyozási dokumentumokhoz, és azokat már a születésük idején megismerhetik, 
míg nekik ki kell várniuk a hivatalos fordítás megszületését, ami a bürokratikus 
ügyintézés miatt sokszor nagyon hosszú időt vesz igénybe.

Érdekes eredményt mutatott a német nyelvvel kapcsolatosan az a felmérés 
is, amelyet 1990-ben végeztek az EU különböző szerveinél dolgozó gyakorno
kok körében. Arra a kérdésre, milyen hatása lenne Lengyelország, Csehszlová
kia és Magyarország esetleges EU-csatlakozásának a nyelvek jelentőségére és 
rangsorára, a megkérdezettek 53 százaléka úgy válaszolt, hogy ez egyértelműen 
a német nyelv jelentőségét növelné az Unióban.

c) A francia nyelvtörvény
A franciák eközben mindent megtesznek saját nyelvi pozícióik védelmében. Ok 
kezdettől fogva fontosnak tartották a nyelvi kérdést, a németek a Közösség 
megalakulásánál önként vállalták, hogy munkanyelvként hajlandók idegen nyel
vet használni, és franciául vagy angolul beszélnek, ezzel is európaiságukat kí
vánták demonstrálni. A franciák és angolok mindig jobban ragaszkodtak anya
nyelvükhöz. Mitterand elnök 1993-ban például levelet intézett Delors bizottsági 
elnökhöz, amelyben panaszolta, hogy a francia egyre inkább háttérbe szorul az 
angol mögött.

Ebben az összefüggésben említhetjük meg az 1994-ben elfogadott új francia 
nyelvtörvényt, pontosabban a francia nyelv alkalmazásáról szóló törvényt, 
amelynek egyes cikkelyei szakemberek szerint ellentétesek az Európai Unió 
különböző dokumentumaival is. A törvény a francia nyelvet privilegizált ösz- 
szekötő kapocsként határozza meg a frankofon államok között (1. cikk). A tör
vény szerint minden, a közvélemény tájékoztatását szolgáló felirat és hirdet
mény csak francia nyelvű lehet (3. cikk). A közszolgálat területén született 
szerződéseket franciául kell elkészíteni, és szövegük nem tartalmazhat olyan 
idegen kifejezéseket, amelyeknek van francia megfelelőjük (5. cikk). A törvény 
előírja például, hogy a francia állampolgárok vagy szervezetek által szervezett 
franciaországi rendezvényeken, konferenciákon minden részvevőnek joga van 
franciául beszélni, és az összejövetel programját és dokumentumait franciául 
közzétenni. Amennyiben eleve más nyelvű a rendezvény, a dokumentumokat 
fordítással vagy francia nyelvű összefoglalóval kell kiegészíteni (11. cikk).

d) Ausztria EU-csatlakozása
A nyelvi kérdést Ausztria is fontosnak tartotta a csatlakozási tárgyalások során. 
Egyrészt mindent megtett annak érdekében, hogy önálló „osztrákságát” bizo
nyítsa. Németország kifogásolta is, hogy Ausztria nem száll vele együtt síkra a 
németnek mint munkanyelvnek egyenjogúságáért, és hivatalos kapcsolatait in
kább angolul vagy franciául intézi. A Die Presse című osztrák napilap 1993. 
február 11-én például a következő címmel közölt cikket: „Unfreundliche Öster- 
reicher: Vranitzky und Mock sabotieren Einsatz Kohls für die deutsche Spra- 
che.” (Barátságtalan osztrákok: Vranitzky és Mock nem állnak Kohl mellé a
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német nyelv érdekében). Másrészt azonban Ausztria a csatlakozási tárgyalások 
során mindvégig ragaszkodott ahhoz, hogy az EU-kommunikációban az ún. 
ausztrocizmusok is használatosak legyenek, természetesen ez csak akkor bizto
sítható, ha a kommunikáció német nyelven folyik. Az osztrák tárgyaló delegá
ció végül is elérte, hogy 23, főleg a kulináris szókincs körébe tartozó ausztro- 
cizmust EU-szinten is elismertek. Ilyenek például Erdapfel (burgonya, Német
országban Kar to f f  el), Top fen (túró, Quark), Weichsel (meggy, Sauerkirsche) 
vagy Fisole (zöldbab, grüne Bohne). A bécsi bevezető autópálya mentén az 
osztrák EU-népszavazás előtt hosszú ideig olvashattuk plakátokon, hogy „Erd- 
apfelsalat bleibt Erdapfelsalat”, vagyis a krumplisaláta a jövőben is krumplisa
láta marad, és az osztrák német nyelv megőrizheti „önállóságár majd az EU- 
tagság során is.

e) Gyakorlati kérdések
1995. januárjában az Európai Parlament is foglalkozott a nyelvi kérdéssel. 
Megállapította, hogy „a nyelvek számának csökkentése csak növeli az Európai 
Unió polgárai és szervei közötti távolságot, amely már eddig is nyugtalanító 
méreteket öltött.” A nyelvek számának csökkentése sem technikai, sem költség- 
vetési érvekkel nem igazolható. A tagállamok hivatalos és munkanyelveinek 
egyenjogúsága az Unió alapvető eleme. Az Európai Parlament ezért ellenszegül 
minden nyelvi diszkriminációra tett kísérletnek és ragaszkodik ahhoz, hogy az 
Unió polgárai minden, az Unióval folytatott írásbeli és szóbeli kommunikáció
ban a saját nyelvüket használhassák.

A 12 hivatalos nyelv már jelenleg is technikai problémákat vet fel, hiszen 
azt jelenti, hogy összesen 132 nyelvi irányban kell biztosítani a fordítást és 
tolmácsolást. Mindig mindennek minden nyelvről minden nyelvre történő tol
mácsolása és fordítása gyakorlatilag lehetetlen, így van ez már most is, nem 
véletlenül alakultak ki az ún. első számú munkanyelvek. Gondoljunk bele, 
mennyire hatványozódik a nyelvi probléma, ha a bővítés következtében például 
Csehország, Lengyelország, Szlovénia és Magyarország csatlakozásával 15-re 
emelkedik a hivatalos és munkanyelvek száma. Ebben az esetben már 210 for
dítási, illetve tolmácsolási iránnyal kellene számolni. A konferenciateremben 15 
tolmácskabint kellene elhelyezni, ami már fizikailag is lehetetlen. A 15 kabin
ban 45 tolmácsnak kellene dolgozni, ha a tolmácsolást közvetlenül akarjuk biz
tosítani a szónok nyelve és a többi hivatalos nyelv között, és így is egy tol
mácsnak legalább négy nyelvből kellene tolmácsolnia. A fordításnál is hasonló 
a helyzet. Ha mindig minden tervezetet, munkaanyagot minden nyelven bizto
sítanának, rendkívül meghosszabbodna mindennek az átfutási ideje, a munka 
gyakorlatilag ellehetetlenülne. Ezek után nézzük meg, hogyan alakul a tolmá
csolás és fordítás jelenleg az Európai Unióban.
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li. Az Európai Unió nyelvi szolgálatai, a tolmácsolás és a 
fordítás jelenlegi gyakorlata
1. A tolmács- és a fordítószolgálat különválasztása

✓

Érdekes módon az Európai Uniónak nincs olyan nyelvi szolgálata, amely for
dítással és tolmácsolással együttesen foglalkozna. A tolmácsolás szervezése a 
konferenciaszervezés része. A fordítás és tolmácsolás külön területeket alkot
nak, más-más főigazgatóságok, referatúrák hatáskörébe tartoznak. Olyan nyelvi 
szolgálat szintén nem létezik, amely az Unió minden szervét kiszolgálná. Álta
lában külön szerveket tart fenn a Bizottság, az Európai Parlament és az Európai 
Befektetési Bank. A következőkben a Bizottság tolmács- és konferenciaszolgá
latát, illetve fordítószolgálatát mutatjuk be, lévén ezek végzik a legátfogóbb 
tevékenységet.

2. Konferencia- és tolmácsszolgálat
A Bizottság konferencia- és tolmácsszolgálatát általában a francia elnevezés 
(Service Communitaire Interpretation et Conférence) rövidítésével említik, ál
talánosan használt elnevezése tehát SCIC (angolul: Joint Service Interpretation- 
Conferences, németül: Gemeinsamer Dolmetscher- und Konferenzdienst dér 
EU-Kommission).

a) A SCIC felépítése és feladata
A SCIC az egyes rendezvények technikai szervezője, tehát nemcsak a tolmá
csolásról* gondoskodik, hanem a konferenciatermek beosztásáról és a technikai 
berendezések biztosításáról is. Feladata az EU-bizottság, a Tanács, az Európai 
Befektetési Bank és számos egyéb szervezet üléseinek megszervezése és azok 
zavartalan lefolyásának biztosítása. Évente mintegy 10-12 ezer nemzetközi ta
lálkozót szervez, melyek mindegyikén legalább 10 delegáció vesz részt. A 
SCIC éves költségvetése 1992-ben kb. 90 millió német márka volt, az összeg 
azóta arányosan növekedett. A SCIC a világ legnagyobb konferencia-szervezője 
és a világ legnagyobb munkaadója konferenciatolmácsok számára. A SCIC által 
biztosított tolmácsnapok száma 1970-ben 29 551 volt, 1991-re ez a szám már 
108 093-ra emelkedett. 1995-ben 10 647 rendezvénynek biztosítottak tolmácso
lást, a tolmácsnapok száma pedig meghaladta a 120 ezret. A tolmácsolás 17 
nyelvről 11 nyelvre történt, hiszen sokszor voltak jelen nem tagállamok képvi
selői, akik szintén anyanyelvükön szólhattak, de számukra nem biztosítottak 
tolmácsolást az ő nyelvükre. Tehát Magyarország képviselője felszólalhatott 
magyarul, de a többi részvevő felszólalásait csak valamely EU-nyelven hallgat
hatta. Egy átlagos konferencianapon a teljes körű tolmácsolás összköltsége kb. 
17 ezer ECU. A SCIC-nél jelenleg 450 főállású, EU-tisztviselőként alkalmazott 
tolmács dolgozik, ők azonban egyedül nem győzik a munkát, rendszeresen al
kalmaznak szabadúszó tolmácsokat is.

A SCIC egyike a Bizottság 23 főigazgatóságának. Vezetője hosszú éveken 
keresztül René van Hoof-Haferkamp asszony volt, aki szakértelme révén legen
dás hírnévre tett szert. O szervezte meg a szolgálatot 1958-ban Hallstein akkori 
bizottsági elnök felkérésére. A szolgálat 11 főállású tolmáccsal kezdte meg
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munkáját. A SCIC két igazgatóságból tevődik össze. Az A igazgatóság a pénz
ügyi kérdésekkel, a tolmácsképzéssel, a főállású tolmácsok felvételével és a 
szabadúszók alkalmazásával foglalkozik. A B igazgatóság további 12 referatú- 
rából áll, melyek a konferencia- és tolmácsszervezéssel foglalkoznak. Itt törté
nik az üléstermek, a tolmácsok beosztása. A szervezés bonyolult feladat, ma 
már messzemenően számítógép segítségével végzik.

b) A tolmácsolás irányelvei
A tolmácsolás legfontosabb alapelve a SCIC-nél, hogy a tolmácsok csak az 
általuk legjobban beszélt nyelvre, az ún. A-nyelvükre tolmácsolhatnak, amely 
általában az anyanyelvnek felel meg. Az idegen nyelveket B, C, D-vel jelölik, 
attól függően, milyen jól ismeri őket a tolmács. A legjobban ismert idegen 
nyelv tehát a B-nyelv, ezt követi a C-, illetve a D-nyelv. Kivételes esetben két 
A-, illetve B-nyelvet is elismernek. A tolmácsok általában három-négy idegen 
nyelvet ismernek. A tolmácsolás során aktívan csak az A-nyelvüket használják, 
erre tolmácsolnak a B-, C-, D-nyelveikből.

A tolmácsolás során igyekeznek kiiktatni az ún. relés tolmácsolást, tehát azt 
az esetet, amikor úgy fordítanak például portugálból dánra, hogy a dán A-nyel- 
vű tolmács nem az eredeti portugálból, hanem a portugálból angolra fordított 
szövegből tolmácsol dánra. A kisebb nyelvek esetében azonban ez gyakran nem 
küszöbölhető ki, ilyenkor általában az angol vagy a francia az ún. közvetítő 
relé.

c) Tolmácsképzés a SCIC-nél
A SCIC maga képezi ki az általa foglalkoztatott tolmácsokat, saját tanfolya
mok, az ún. „stage”-ok keretében. Főállásban csak olyan tolmácsokat alkalmaz, 
akik elvégezték az általa szervezett hat hónapos intenzív tanfolyamot, szabad
úszóként is csak olyanokat foglalkoztat, akik vagy elvégezték ezt a tanfolya
mot, vagy vizsgát tettek egy a SCIC által összeállított bizottság előtt.

A SCIC nem foglalkozik kutatással, fordítástudománnyal, kizárólag tréning
jelleggel képez konferenciatolmácsokat, és nagyon büszke az évek során kiala
kított módszereire. Konferenciatolmácsoláson konszekutív és szimultán tolmá
csolást egyaránt ért, alapelve, hogy a kettő kiegészíti egymást, nem létezhet jó 
szinkron tolmács konszekutív tolmácsolási ismeretek nélkül. A SCIC meghatá
rozónak tartja az alkalmassági vizsgát, mert úgy gondolja, bizonyos emberek 
alkalmatlanok a tolmácsolásra, tehát a jó tolmács sok veleszületett adottsággal 
rendelkezik, amelyek nem sajátíthatók el később. (Interpreters are born not made.)

A képzés intenzív tanfolyam keretében történik. A hallgatóknak egyetemi 
vagy főiskolai végzettséggel kell rendelkezniük, általában jogászokat, közgaz
dászokat és természettudósokat vesznek fel. A tanfolyam tehát posztgraduális, 
és az oktatást kizárólag olyan gyakorló konferenciatolmácsok végzik, akik 
megfelelő pedagógiai ismeretekkel rendelkeznek. A részvevők konszekutív és 
szimultán tolmácsolást egyaránt tanulnak, nagy súlyt fektetnek az ún. hosszú 
szakaszos tolmácsolásra, 10 percnyi szöveg értelemszerű visszaadását várják el 
a tanfolyam végén, az ún. mondatról mondatra történő tolmácsolással nem fog
lalkoznak. Jegyzetelési technikát nem tanítanak, elvük, hogy a tolmácsoknak



Az Európai Unió és a nyelvek

azt maguknak kell kialakítaniuk önmaguk számára. A képzés első hónapjában 
azonban jegyzetelni nem szabad, a fő cél a memóriafejlesztés és az értelemsze
rű gondolat-visszaadó, hosszú szakaszos tolmácsolás gyakorlása (théorie de 
sense, D. Seleskovitch). A csoportok összetétele általában homogén, tehát 
ügyelnek az azonos nyelvi felkészültségre. A tanfolyamon mindvégig meghatá
rozó szerepe van az értékelésnek, a tolmácsolás már a gyakorlatok, a tréning 
során is mindig bizonyos céllal történik (skopos-elmélet, H. J. Vermeer), 
amelyhez viszonyítva végzik az értékelést, a verbális és nem verbális szintet 
egyformán fontosnak tartva. A hallgatók később egyre többet vesznek részt 
konferenciákon, ahol oktatóikat hallhatják dolgozni, később maguk is „élesben” 
próbálkozhatnak, így a képzésből lassan észrevétlenül belenőnek a munkába.

Említettük már, hogy a képzésben meghatározó szerepe van az alkalmassági 
vizsgának. A SCIC európaszerte számos egyetemmel és intézménnyel áll kap
csolatban, amelyek segítenek megtalálni a megfelelő jelölteket. Az elmúlt 30 
évben mintegy 30 ezer jelentkezőt vizsgáztattak és mintegy 400 főt képeztek 
ki. A jelentkezés feltétele az egyetemi végzettség mellett legalább három hiva
talos EU-nyelv megfelelő ismerete az anyanyelven kívül. A felvételi, illetve 
alkalmassági vizsgára a SCIC külön megoldást alakított ki, amely véleménye 
szerint a gyakorlatban nagyon jól bevált.

A vizsga általában egy egész napot vesz igénybe, reggel 9-től délután 4-ig 
tart. Minden jelölt (vizsgázó) végig jelen van, a meghallgatás tehát nem egyen
ként történik. Az első feladat konszekutív tolmácsolás a passzív nyelvekből az
aktív A-nyelvre. Általában valamely hosszabb, szóban, élő beszéd formájában 
elhangzó szöveget kell az A-nyelven összefoglalni, jegyzetelni lehet. Ajelöltek 
végighallgatják egymást, az értékelés is közösen történik. Az értékelésnél nem 
elsősorban a tolmácsolást magát és a jegyzetelési technikát vizsgálják, ezekkel 
majd a tanfolyam során foglalkoznak. Az értékelés fő szempontjai a követke
zők: milyen közszereplő (public speaker) a jelölt, milyen a beszédtechnikája, 
fellépése, megjelenése, milyen a nyelvtudása, mennyire tudatos a nyelvhaszná
lata. A második feladat rövid beszéd tartása az A-nyelven megadott témáról 
felkészülés után. Az értékelés fő szempontja, mennyire logikus a beszéd felépí
tése, mennyire struktúrában fogalmaz a jelölt. A harmadik feladat során azt 
vizsgálják, mennyire ismerik a jelöltek az Európai Uniót, illetve milyen az ál
talános műveltségük. Ez általában kérdés-felelet formájában történik, ahol a je
lölteknek B-, C-, D-nyelveiket is aktívan kell használniuk. A vizsga tehát 
egésznapos rendezvény, azonban emögött is tudatos megfontolás rejlik, fontos 
megtudni ugyanis, milyen állóképességgel rendelkeznek a jelöltek, mennyire 
tűrik a folyamatos stresszállapotot, milyen fáradékonyak, mennyire ingadozik 
teljesítményük.

Mit vizsgálnak az alkalmassági vizsga során? Milyen jelölteket keresnek? 
A szempontok a következők: a jelölt legyen jó, biztos fellépésű közszereplő, 
rendelkezzen megfelelő beszédkészséggel, beszédtempóval, hanggal, hang
súllyal stb. Fontos a jó elemző és szintetizáló képesség, a logikus gondolkodás. 
Alapvető szempont az A-nyelv tökéletes, tudatos ismerete, valamint megfelelő 
idegennyelv-ismeret (B-, C-, D-nyelv). További vizsgálati szempontok: kon
centrációképesség, figyelemmegosztás, memória, kitartás, állóképesség, stressz-
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tűrő-képesség, általános műveltség, világra való nyitottság, kíváncsiság, érdek
lődés, csapatszellem, humorérzék. Ha a jelölt mindezekkel a tulajdonságokkal 
rendelkezik, a hat hónapos tanfolyam során jó konferenciatolmácsot faragnak 
belőle.

3. A forditoszolgalat
Ebben a részben a Bizottság mellett

•  •

Service, Ubersetzungsdienst) mutatjuk 
legtöbb munkát.

működő fordítószolgálatot (Translation 
be, lévén ez a legnagyobb, itt végzik a

a) A fordítószolgálat felépítése és feladatai
A szolgálat két szakosztályra és nyolc „logisztikai referatúrára” oszlik. A szak
osztályok egy része Brüsszelben, másik része Luxemburgban dolgozik. Minden 
szakosztály több főigazgatóság és egyéb szolgálatok számára dolgozik, tehát 
azok szövegeit fordítja. Minden szakosztályhoz tizenegy referatűra tartozik, te
hát minden hivatalos nyelvnek külön referatúrája van. A referatúrákon fordítók, 
lektorok és leírók dolgoznak tisztviselői beosztásban.

A logisztikai referatúrák közvetlenül a szolgálat főigazgatója alá tartoznak, 
és általában terminológiával, igazgatással és szervezéssel foglalkozó szakem
bereket foglalkoztatnak.

A fordítószolgálat nem csak olyan anyagokat fordít, amelyek végül elvezet
nek a kötelező érvényű jogforráshoz, tehát nem csak a különböző jogszabályok 
tervezeteit és javaslatait. Működési területe sokkal szélesebb, hiszen itt fordít
ják a különböző beszédeket, sajtóközleményeket, nemzetközi egyezményeket, 
politikai közleményeket, az Európai Parlamenttől érkező kérdésekre adott vála
szokat, műszaki tanulmányokat, pénzügyi jelentéseket, igazgatási dokumentu
mokat, valamint a különböző szervekkel folytatott levelezést, beleértve a tag
országok minisztériumait, szövetségeit, vállalatait, polgárait. A fordítószolgálat 
fordítja különböző nyelvekre az Unió propaganda- és reklámanyagait, ismertető 
füzeteit, és ezeket gyakran nemcsak a hivatalos nyelvekre, hanem egyéb euró
pai vagy akár Európán kívüli nyelvekre is. Számos kiadvány például magyar 
nyelven is megjelent.

b) A fordítás gyakorlata
Természetesen nem minden dokumentumot fordítanak le minden nyelvre, a for
dított anyagok mennyisége azonban évről évre rohamosan nő. 1958-ban mint
egy 200 ezer oldalt fordítottak, 1993-ra már 900 ezerre nőtt a fordított oldalak 
száma. Naponta mintegy 4-5 ezer oldal fordítására érkezett megbízás a fordító
szolgálathoz. 1995-ben 1 millió oldal fordítás született. Ezt összesen 1400 fő
állású fordító végezte szabadúszó kollegáival közösen. A lefordított anyag 70 
százaléka az Európai Unión kívül is használatra került, 40 százaléka jogi köte
lezettségen alapult, tehát hatályos joganyagként jelenik meg, 30 százaléka po
litikai szöveg volt, 27 százaléka pedig az operatív munkát szolgálta.

A kiindulási nyelvet vizsgálva a legtöbbet franciából fordítanak (43,8%), 
ezt követi az angol (36,4%). A célnyelv szempontjából a német, az angol és a 
francia vezet, első helyen a német áll 14 százalékkal. A legkevesebbet dánra
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fordítanak (9%). A fordítók között a legnagyobb részt a németre fordítók kép
viselik, számuk 160, angolra és franciára 140-140 fordító dolgozik, a többiek 
a maradék 9 hivatalos nyelv között oszlanak meg.

c) A fordítókkal szemben támasztott elvárások, fordítók alkalmazása
A jelölteknek anyanyelvűket, illetve A-nyelvüket tökéletesen kell ismerniük, to
vábbá ismerniük kell az EU hivatalos nyelvei közül legalább hármat. A fordítók 
kizárólag A-nyelvükre fordítanak.

A főállású fordítójelölteknek vizsgát kell tenniük, ez helyszíni fordításból 
és egy többválasztásos teszt kitöltéséből áll, amely az Európai Unióval kapcso
latos és általános témakörökkel foglalkozik.

A fordítókat először kilenc hónap próbaidőre alkalmazzák, és csak ezután 
kapják meg a tisztviselői kinevezést.

A fordítóknak széleskörű általános műveltséggel kell rendelkezniük, egy te
rületen pedig megfelelő szakismerettel is. A logikus gondolkodás és a megfe
lelő ítélőképesség szintén a megkívánt kvalitások közé tartoznak.

III. A nyelvi kérdés a jövőben
✓

így néz ki tehát a jelenlegi gyakorlat, a 12 nyelv már ma is komoly nehézsé
geket okoz. Az eddigiekből az is kiderült, hogy a háttérben szinte minden or
szágban és az EU különböző szerveiben is komoly mozgások érzékelhetők a 
nyelvi kérdéssel kapcsolatban, amely egészen biztosan napirendre kerül a tori
nói kormányközi konferencián is az intézményi reform keretében.

1. EU-alkotmány: nyelvi alapjog
Az Európai Unió több ízben deklarálta, hogy a nyelvet a nemzeti és személyes 
identitás részének tekinti, és nem áll szándékában mesterséges euro-nyelvet és 
euro-identitást kialakítani. A nyelvek a kulturális örökség részét képezik, me
lyet ápolni és gondozni kell. A Bizottság transzparens, demokratikus társada
lomra törekszik, amelyben az egyéni, helyi, regionális és nemzeti tulajdonságok 
megmaradnak. Ezen az alapelven nem kívánnak változtatni, bármekkorára nő
jön is az Unió.

Az EU intézményes reformját előkészítő torinói kormányközi konferenciá
val kapcsolatosan annyit már ma is tudni lehet, hogy komolyan fontolgatják 
egy un. nyelvi cikkely felvételét a jövő „európai alkotmányába”. Ez összefüg
gésben áll azzal is, hogy szükség van-e ebben az alkotmányban az ún. alapjo
gok rögzítésére. Az integráció elmélyítése nem képzelhető el, ha az Unió a 
polgárok körében nem talál széleskörű elfogadásra. Ezt a pszichológiai szem
pontot semmiképpen sem szabad alábecsülni. A polgárok érdekeit a kormány
közi konferencia sem hagyhatja figyelmen kívül, és az EU elfogadottságát 
nagyban növelhetné, ha EU-szinten is elfogadnák az alapjogok katalógusát. E 
között az alapjogok között kaphatna helyet a nyelvi szabadsághoz való jog mint 
a szellem szabadságának központi előfeltétele és az egyén alapvető szabad
ságjoga. A nyelvi alapjog lényegi tartalma, hogy minden polgár írásban és szó
ban szabadon használhatja anyanyelvét.
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2. Megoldási javaslatok a nyelvhasználatra vonatkozóan
Természetesen a nyelvi alapjog rögzítése mellett továbbra is szükség lesz az 
EU-intézményeken belüli nyelvhasználat szabályozására. Ezzel kapcsolatosan a 
legkülönbözőbb, helyenként bizarr javaslatok hangzottak el.

Az előremenekülő idealisták egy mesterséges nyelv bevezetését javasolják, 
például az eszperantót vagy egy holt nyelv felélesztését, például a latinét. Ez a 
megoldás éppen a lényeget hagyná figyelmen kívül, tehát a nyelvi sokféleség, 
a kulturális örökség biztosítását.

Vannak olyanok, akik mindenáron egyenlőségre törekednek, nem hajlandók 
elismerni, hogy bizonyos nyelvek elterjedésüknél fogva gyakrabban használa
tosak. Ők azt javasolják, hogy az Unióban senki ne beszélhessen az anyanyel
vén, mindenki beszéljen idegen nyelven, akkor legalább mindenkinek egyfor
mán rossz.

Az utópisták azt gondolják, a nyelvi probléma csak átmeneti jellegű, a szá
mítógép és a gépi fordítás minden gondot meg fog oldani.

A formális megoldásokat kedvelők azt mondják, a fordítás és a tolmácsolás 
biztosítása a protokolláris rendnek megfelelően történjen. Tehát az állam- és 
kormányfők akkor is részesüljenek ebben a szolgáltatásban, ha esetleg nem is 
igénylik, míg alsóbb szinteken, például szakértői tárgyalásokon mindenki bol
doguljon, ahogy tud.

A dilemma tehát nagy; természetesen a felsorolt megoldási javaslatok egyi
ke sem képviselhető jó szívvel. Bízni talán abban lehet, hogy a gyakorlat, a 
pragmatikus megközelítés kialakít bizonyos elfogadható megoldásokat, ezek 
azonban mindenképpen kompromisszumokon fognak alapulni.

Nem érdemes tagadni, hogy vannak bizonyos általánosan elterjedt érintke
zési nyelvek, amelyek ismeretére a jövőben fokozottan szükség lesz.

Mivel azonban általános törekvés, hogy mindenki tanuljon idegen nyelve
ket, és számos nyelv értése nem okoz gondot a nagyon közeli rokonnyelveket 
beszélők számára (cseh és szlovák, svéd és norvég, spanyol és portugál stb.), 
bizonyára sok esetben el lehet tekinteni a tolmácsolástól és fordítástól. Az elv 
inkább az kell legyen, hogy akinek valahol szüksége van a saját nyelvére tör
ténő fordításra vagy tolmácsolásra, az azt adott időben és helyen meg is kapja. 
A probléma ezzel kapcsolatban mindössze csak az, hogy ezt nehéz a központi 
szolgálaton keresztül biztosítani. Valószínűleg egyre nagyobb szükség lesz tehát 
arra, hogy a tagállamok is kialakítsák saját nyelvi szolgálataikat. Természetesen 
a központi ellenőrzés, a terminológia felügyelete Brüsszelben maradna, hiszen 
ha az egyes törvényszövegeket nem központilag, hanem a tagállamokban for
dítják, nagyobb a lehetősége annak, hogy értelmezési különbségek merülnek 
fel. Ezt azonban, lévén minden nyelven kötelező érvényű joganyagról szó, min
denképpen meg kell akadályozni.

Itt jegyezzük meg, hogy a központi fordítószolgálattal kapcsolatban is szá
mos fenntartás hallható. Ha ugyanis minden fordítás a jövőben is Brüsszelben 
történik, hosszú távon az ott használt nyelv óhatatlanul el fog szakadni a nem
zeti nyelvtől, hiszen hiányzik az igazi nyelvi közeg, mivel a fordító egyfajta 
elefántcsonttoronyban dolgozik. A nyelvhasználat nem lesz polgárközeli, meg
nő a nyelv elbürokratizálódásának a veszélye. Már ma is érik olyan vádak az



Az Európai Unió és a nyelvek 43

Uniót, hogy olyan érthetetlen nyelvezetet használ (eurospeak), amelyet csak a 
beavatottak értenek.

A nyelv azonban nem statikus rendszer, és az egyre növekvő csere óhatat
lanul a gondolkodásmódok közeledését és ezzel a nyelvi kifejezésmódok egy
máshoz való idomulását eredményezik. Más szóval ez azt jelenti, hogy a for
dítás és tolmácsolás egyre könnyebbé válik.

3. Az információs társadalom kihívásai
További kérdés, hogyan alakul majd a nyelvhasználat az információs társada
lomban. Már ma is megfigyelhetjük, hogy az embereket információ áradata éri 
egy bizonyos számú nyelven. Hogyan védhető és erősíthető a többi nyelv po
zíciója? Az információs technológiák, az információ alapú szolgáltatásokon ke
resztül történő kommunikációban (telebanking, teleshopping stb.) nem egyértel
mű az anyanyelv használata. Félő, hogy a globális kommunikáció a globális 
nyelv fejlődését segíti elő a kis nyelvek rovására. Fontos feladat tehát a nyelvi 
diverzitásnak a technológiába történő beépítése, a számítógépes programok 
adaptálása, filmek, videoanyagok szinkronizálása stb. Ez óhatatlanul a fordítás 
szerepének, jellegének megváltozásával jár, a fordítást egyre inkább felváltja
majd a lokalizáció, a helyi viszonyokhoz történő adaptáció.S  - V A  •  /

4. Költségek
Az egyik fontos kifogás a pénz. A fordítás és a tolmácsolás bizony komoly 
összegekbe kerül. Ellenérvként említhetjük, hogy az EU-agrárkiadásaihoz vi
szonyítva ezek az összegek elenyészőek, viszont legalább olyan fontos célt 
szolgálnak.

IV. Kérdések és tanulságok Magyarország számára
1. A magyarorszagi fordítási es tolmácsolási gyakorlat
EU-összehasonlításban
Ha az elmondottakat összevetjük a magyarországi fordítói és tolmácspiac hely
zetével, valamint a fordító és tolmácsképzéssel, könnyen megállapíthatjuk, 
hogy nem vagyunk EU-kompatibilisek.

A fordítás és tolmácsolás nálunk nem válik ilyen élesen ketté. A nyelvi köz
vetítők általában tolmácsolást és fordítást egyaránt vállalnak. Ez talán nem is 
baj, sok érv szól amellett, hogy a fordítás és tolmácsolás együttes végzése 
mindkettő javára válik. A magyarországi gyakorlatra az jellemző, hogy a jó 
tolmácsok általában jó fordítók is, a jó fordítók azonban nem feltétlenül jó tol
mácsok.

A jelenlegi magyar fordítói és tolmácspiacot meglehetősen kaotikus állapo
tok jellemzik. Az ún. pragmatikus szövegek fordításának minősége sok kíván
nivalót hagy maga után. Nem alakultak ki igazi mércék a minőségellenőrzésre, 
a társadalom nagy része, így a fordítást megrendelők is, nem tudatos nyelv
használók, nem tudják, mit várhatnak el tolmácstól és fordítótól, a fordítás mi
nőségét még saját szempontjaik alapján sem képesek ellenőrizni.
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A tolmácsolás hasonló helyzetben van, sokan igyekeznek tolmácsolásból 
megélni megfelelő képesítés és végzettség nélkül, és noha időközben komoly 
tolmácsrutinra tettek szert, teljesítményük gyenge, mert vagy nem rendelkeznek 
megfelelő nyelvismerettel, vagy általános műveltségük hiányos.

A magyar tolmácsok jellemző módon csak egy idegen nyelvet ismernek, 
viszont arra a nyelvre is tolmácsolnak magyarról. Ezt a gyakorlatot nevezi a 
tolmácstársadalom „oda-visszázásnak”. Ez azonban ellentétben áll az EU előb
biekben ismertetett gyakorlatával. Itt kell megjegyezni, hogy általános tapasz
talat szerint a magyarról mint B-, illetve C-nyelvükről A-nyelvükre fordító tol
mácsok teljesítménye gyenge, illetve komoly értési nehézségekkel küzdenek, és 
noha kerek, megfelelő szerkezetű mondatokat alkotnak, a mondanivaló gyakran 
torzul. A magyar anyanyelvű tolmácsok azonban, akik esetleg idegen akcentus
sal, nyelvi hibákkal beszélnek, az üzenetet képesek átvinni B-, illetve C-nyel- 
vükön is. Mindennek bizonyítására természetesen tudományos vizsgálatokra 
lenne szükség, és itt hatalmas a lemaradásunk a nyugati országokban folytatott 
tolmácsoláskutatáshoz képest.

További különbség a magyar és a nyugati tolmácsolási gyakorlat között, 
hogy nálunk az ún. hosszú szakaszos tolmácsolást alig igénylik. A megbízók 
bizalmatlanok, legszívesebben félmondatonként megállnak és várnak a tolmá
csolásra, hogy megbizonyosodjanak, tényleg egyetlen szavuk sem vész el. A 
tolmácsolást gyakran igénybe vevő nyugati politikusok és üzletemberek bíznak 
a tolmácsban, és csak a gondolat lezárása után adják át neki a szót.

Jellemzője a magyar tolmácstársadalomnak, hogy nem fordít megfelelő 
gondot a magyar nyelv ismeretére, tudatos használatára. Őszintén be kell val
lanunk, hogy ebben a képzés is hibás.

A gyakorlati és elméleti szakemberek alig állnak kapcsolatban egymással, a 
fordítók számára nincs megfelelő továbbképzés. Ez az EU-csatlakozás során 
bizonyára komoly hátrányt jelent majd.

2. Fordító- és tolmácsképzés
Magyarországon számos helyen folyik tolmácsok, illetve szakfordítók képzése, 
az alapképzésben és posztgraduális szinten egyaránt. Az EU-gyakorlattal ellen
tétben a képzés egy idegen nyelvre korlátozódik, és az egyes intézmények tan
anyaga között óriási a különbség. További problémát jelent, hogy a képzést 
elsősorban nyelvtanárok végzik, akik a legnagyobb igyekezet ellenére sem tud
ják pótolni azt, amit a gyakorló és mellékesen didaktikailag is felkészült szak
ember tud nyújtani. Ilyen szakemberekből azonban hiány van, a jó fordítók és 
tolmácsok nem vállalnak oktatást, és sok esetben didaktikai felkészültség híján 
nem is lennének alkalmasak rá.

3. A fordítás és a tolmácsolás jogi szabályozása
A fordítással és tolmácsolással kapcsolatos jogi szabályozás rendkívül hiányos. 
Az egyes rendeletek különbséget tesznek például fordítás és szakfordítás kö
zött, sehol nem találunk azonban definíciót arra vonatkozóan, melyiken mit kell 
érteni. Az országos tolmács- és szakfordítói vizsgára felsőfokú végzettség nél
kül is lehet jelentkezni, a tolmácsvizsgához még csak érettségire sincs szükség.
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A „piacon” az így szerzett tolmácsképesítés gyakorlatilag egyenértékű a poszt
graduális képzés keretében kapott képesítővel.

A tolmácsolást és fordítást megbízásba adók az egyébként is hiányos ren
deleteket nem tartják be, a gyakorlatban tehát az számít fordítónak és tolmács
nak, aki annak mondja magát. Ez természetesen a hiányos szakmai érdekvéde
lem következménye is. Létrejött már ugyan a Magyar Fordítók és Tolmácsok 
Egyesülete, feladatának azonban még nem tudott igazán megfelelni, nem műkö
dik igazi érdekvédelmi szervezetként, amely védené a szakmát a kontárok ellen.

4. Fordítástudomány, kutatás es forditaspolitika
A kedvező fejlődési irány kialakításában meghatározó szerepet játszhat az al
kalmazott nyelvészet, illetve a fordítástudomány. Felmérésekre, helyzetelemzés
re, minőségbiztosítási rendszerek kidolgozására stb. van szükség az előrelépés
hez, ez pedig csak rendszeres és módszeres kutatás eredményeképpen érhető el.

Fontos az elmélet és gyakorlat egymáshoz közelítése. Kívánatos lenne, 
hogy a gyakorló fordítók és tolmácsok is végezzenek néha fordítástudományi 
kutatásokat, leírják tapasztalataikat, rendszerezzék az évek során felhalmozott 
ismereteiket, és tegyék azokat hozzáférhetővé oktatási célokra is.

Szükség lenne megfelelő fordításpolitika kialakítására is. El kell dönteni, mi 
az, amiről végleg lemondunk, hogy magyarul is hozzáférhető legyen. Nem 
hagyhatjuk, hogy az esetlegesség jegyében, illetve adminisztrátori szinten dől
jön el, mit fordíttatunk le magyarra, illetve idegen nyelvre. Fejleszteni kell az 
idegennyelv-tanulást, azonban nem a magyar rovására. Nem a magyar helyett 
kívánjuk használni az idegen nyelvet, hanem mellette. Nekünk kell biztosítani 
a magyar nyelv megfelelő fejlődését és nemzetközi jelenlétét is.
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