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Nyelvekrõl sokféleképp
Szeptember 26-án, a nyelvek európai napján is-
mét tárt kapukkal és egész napos programokkal
várta látogatóit az Országos Idegennyelvû
Könyvtár.

Az idei év azért különösen is jelentõs, mert
2008-at az ENSZ közgyûlése a Nyelvek Nem-
zetközi Évének nyilvánította, az Európai Bizott-
ság határozata alapján pedig a Kultúrák Közötti
Párbeszéd Európai Éve is.

A többnyelvûség volt az egyik fõ témája az
Európai Unió február 14–15-ei kulturális minisz-
teri konferenciájának Brüsszelben. A téma elõ-
készítésével a Bizottság 2007 nyarán bízott meg
egy szakértõi testületet, mely 2008. január 31-én
tette közzé javaslatait. A Hálás feladat címû
jelentésben a szakértõk két cselekvési területet
emelnek ki: a bilaterális kapcsolatok az adott két
ország nyelvén folytatódjanak; és minden euró-
pai állampolgár sajátítson el egy úgynevezett
„második anyanyelvet”.

Ezt tette érzékletesebbé az a tizenöt nyelven
hallható felolvasás, amely megadta a nap alap-
hangulatát. A megjelentek rácsodálkozhattak a
nálunk igencsak ritkán hallható gael nyelvre,
megtapasztalhatták, mit jelent a jelnyelv, és még

magyarul is hallhattak egy játékos Weöres Sán-
dor-verset. A nálunk élõ külföldiek elõadásában
elhangzott szövegeket a kivetített fordítás tette
érthetõvé – de talán nem is ez volt a lényeg.
Sokkal fontosabbnak tûnt hallani más nyelvek
zenéjét, eltûnõdni azon, milyen sokféleképpen
lehetünk mi európaiak.

Aztán ezt a tûnõdést folytathatta a kitartó ér-
deklõdõ, miközben a kerekasztal-beszélgetést
hallgatta Bart István író, mûfordító, Jancsi Beá-

ta, az Európai Bizottság Fordítási Fõigazgatósá-
gának többnyelvûségért felelõs tisztviselõje,
Klaudy Kinga, a nyelvtudomány professzora,
Lackfi János költõ, mûfordító és Virág Bognár

Ágota, a könyvtár szerb, horvát és szlovén nyel-
vi szakreferense között a rádiós Lánczi Ágnes

vezetésével. Érdekes vita alakult ki arról, hogy
lehet-e valóban második anyanyelvrõl beszélni,
és hogy milyen távol állhatnak a nemes elképze-
lések a valóságtól. Jó lenne, ha ennek a beszél-
getésnek folytatása is lehetne, mert az asztal körül
ülõk láthatóan sok mindent tudtak volna még
hozzátenni, de a hallgatók közül is többen szíve-
sen megszólaltak volna.

Nem lehetett azonban túlnyújtózkodni a meg-
szabott idõn, mert következett egy örömteli ese-
mény: Nemes Erzsébetnek, a KSH Könyvtár
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fõigazgatójának „útközben” készült fotóiból nyílt
kiállítás az Alkotó könyvtáros elnevezésû prog-
ramsorozat keretében. Nemes Erzsébet sokat
utazott a nagyvilágban, és több alkalommal vele
együtt utazott a kiállítást méltató Bakos Klára, a
Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnöke is.
Talán a közös élmények tették olyan bensõsé-
gessé a más esetekben inkább csak ünnepélyes
nyitószavakat, és a fotók készítõjének személyes
gondolatait is. A gyönyörû tájakat és a való élet
képeit is megörökítõ alkotásokat igazán érdemes
megtekinteni.

Délben azonban már a zene foglalkoztatta a
nagyérdemût, a könyvtárból közvetítette ugyan-
is a Katolikus Rádió a Mi ez a szép? címû
mûsorát, amely a sajnos megszüntetett zenei
vetélkedõ, a Ki nyer ma? utóda.

És itt kell elmondanunk, hogy a zene végig-
kísérte az egész napot. A könyvtár különbözõ
tereiben több félórás koncert is felhangzott a
legkülönfélébb hangszereken, a gitár-hegedû rit-
ka párosításától egészen a viola da gambáig és a
zene jelnyelvi tolmácsolásáig.

Az Akadémiai Kiadó mutatta be ezt követõen
a Magyar értelmezõ szótár hangos CD-vel címû
kiadványát, és vásárt is rendezett fõként szótá-
rakból. Érdekessége a 2008-ban megjelent mû-

nek, hogy 25 ezer szó kiejtése hallgatható meg
a cédén a szavak melletti ikonra kattintva, ami
hasznos újdonság lehet nem csak az idegen anya-
nyelvûeknek, de nekünk is, akik azt hisszük, jól
beszéljük az anyanyelvünket.

Még egy könyvbemutató zajlott le közben: a
nyelvstúdióban a Fajszi Károly eszperantó gyûj-
teményérõl készült katalógus második kötetérõl
beszélt Dudich Endre, a Magyarországi Eszpe-
rantó Szövetség tiszteletbeli elnöke.

Az OIK és a SINOSZ (Siketek és Nagyothal-
lók Országos Szövetsége) között évek óta léte-
zik a szoros együttmûködés, melynek gyümöl-
cseibõl jutott erre a napra is. A jelnyelven érzé-
keltetett zene és a „felolvasás” mellett Dal a

kézben címmel megzenésített versek jelnyelvi
adaptálásáról tartott elõadást Mongyi Péter jel-
nyelvész Vincze Tamás és Tapolczai Gergely

jelnyelvi mûfordító segítségével. Az élményrõl
a www.revizoronline.hu oldalon megjelent írás-
ból idézünk: „Röpke másfél óra alatt kaptam
képet arról, milyen küzdelmes a siketek számára
a grammatika, mennyire nehéz fogalmat alkotni-
uk egy versrõl, holott azt gondoljuk, hogy egy
látónak a nyelvi mûélvezet nem akadályos.
Mongyi Péter Szabó Lõrinc Lóci verset ír címû
költeménye kapcsán úgy bontotta szét a halló
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közönség számára a nyelvi folyamatokat, hogy
érthetõvé váljon, mennyire nem jelent semmit a
siketek világában a szavak egymásutánisága,
viszont mennyire fontos szerepet kap az artiku-
láció, a mimika és persze a kezek tánca. Túróczi

Erika és Popele Róbert jelnyelvi elõadók bemu-
tatói nyomán arról is meggyõzõdhettünk, hogy a
siketek a megzenésített verseket is élvezhetik.
Ugyanazt a verset elõadták »nyersfordításban«,
mûfordításban és zenés, mûvészi verzióban, majd
a jeles elõadókat megtapsolhattuk siketek mód-
jára is. Az elõadók és a mûfordítók önvallomá-
sai megindítóak voltak; elmesélték, hogy már
kisgyerekként hogyan voltak képesek értelmezni
a mögöttes tartalmakat, hogyan szerették meg a
költészetet, és hogyan jutottak el a jelnyelv kom-
munikációs alkalmazásán túlra, a leginkább a film
formanyelvéhez hasonlítható mûvészi, képi
nyelvhez.”

Hagyományos eseménye már az OIK nyílt
napjának a mûfordítói pályázat díjkiosztása.
Ezúttal spanyol nyelvû verset kellett magyaríta-
niuk a jelentkezõknek. Az idõnként kissé sutára
sikeredett, de sok kiváló megoldást is mutató
eredményekrõl Lator László, a zsûri elnöke és
Tóth Éva spanyol mûfordító beszélt nagy hozzá-
értéssel és megértéssel. A legsikeresebb átülteté-
sek már meg is jelentek a Napút KávaTéka mel-
lékletében.

Ebben az évben a görög nemzetiség mutatko-
zott be a vendégeknek, kiállítás nyílt Szidu

Evdoxia festményeibõl, a mûvésznõ verseit
Papadimitriu Athina szavalta, és a nap zárása-
ként a Sirtos együttes tartott fergeteges tánchá-
zat a Fengari tánccsoport közremûködésével. S
mindehhez még görög büfé is a vendégek ren-
delkezésére állt…

Volt még raktárlátogatás, könyvtári „tárlatve-
zetés”, és mindenféle kedvezménnyel várták a
látogatókat. A könyvtárba szinte folyamatosan
érkeztek az érdeklõdõk, volt olyan program,
amelyiket többen már csak a fedett udvarban
elhelyezett kivetítõkön tudtak követni. Igazán elé-
gedetten térhettek aznap nyugovóra az OIK
könyvtárosai… (fá)

(Fényképek: Gál Szilvia Ida)


