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„… nincs a világon semmi a mit magyarul ki ne lehessen mondani …” 

Dugonics András 
„Minden nemzet a maga nyelvén lett tudós, de idegenen sohasem.” 

Bessenyei György 
 
 
 
A nyelv és a számítógépes fordítás hatalmas és gyönyörő téma. Megpróbáltam a 
hálózaton elérhetı anyagok egy részébıl a laikusoknak is érthetı írást összeállítani. 
Dugonics kora a durva németesítésé volt, ezért nagyon hasonlított a maira, a durva 
angolosításra. Remélem, hogy 100 év múlva ugyanazt ki lehet majd mondani, amit İ 
kimondott. A Bessenyei-idézet pedig azért mérvadó, mert most nem kell az, hogy 
nemzet legyünk, és az sem az, hogy a mi nemzetünk felemelkedjen. Ma csak a 
vásárlást várják el tılünk. 
 
A kiinduló pont, ahogyan sokan hiszik 
„A Biblia szerint … Úgy döntöttek, hogy városuknak akkora tornya lesz, hogy a 
„teteje a mennybe nyúl”. … Bábel tornyának építéséig az egész világon egy nyelven 
beszéltek. Amiért ujjat mertek húzni vele, Jahve (Izrael Istene) azzal büntette Shinar 
lakóit, hogy összezavarta a nyelvüket — így épp az következett be, amit el akartak 
kerülni.” „Flavius szerint, amikor Isten látta, milyen ırülten viselkedtek az emberek, 
úgy döntött, hogy nem pusztítja el ıket teljesen: inkább összezavarta ıket, 72 
nyelvet alkotva közöttük. … Ezért hívják a helyet, ahol a tornyot építették, Bábelnek, 
„összezavarodásnak”. [27] 
 

  a gond és a megoldás  [28] 
 
A nyelvzavar megoldása egy bibliai huszárvágással, az ısi fordítógéppel 
„És lın nagy hirtelenséggel az égbıl mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és 
eltelé az egész házat, a hol ülnek vala. És megjelentek elıttük kettıs tüzes nyelvek 
és üle mindenikre azok közül. …. Álmélkodnak … Nemde nem Galileusok-é ezek 



mindnyájan, a kik szólnak? Mimódon halljuk hát ıket, kiki közülünk a saját nyelvén, a 
melyben születtünk? Párthusok és médek és elámiták… krétaiak és arabok, halljuk a 
mint szólják a mi nyelvünkön az Is Az ısök elmentek mind egy-egy 
nyelvtanfolyamra? Küzdöttek az éveken át tartó, kevés sikerrel kecsegtetı 
nyelvtanulással? Felfogadtak jó drágán tolmácsokat? Nem! Jött a Szentlélek és 
fordított mindenkinek! Ráadásul egy vezeték nélküli megoldással! Valami hasonlóról 
szól a jelen dolgozat is! 
 
Szükség lehet fordítóra magyarnak tőnı szöveg esetén is! 
Íme egy korabeli magyar ügyvéd levele: 
„„Ezen expressusom által éppen favorabilis occasio praesentálván és insinuálván 
magát, nem akartam elmúlatni, hogy az urat cum summo respectu ne revereáljam, 
és egyszersmind a causárul is relatiót ne tegyek. A causa leváltatván, már sebes 
cursusában vagyon. Egyébaránt vagynak documentumaim sufficienter, hanem pro 
hic et nunc a localitással, quottalitással, vagyis ubitással macerálódom: méltóztasson 
az úr ezekre is documentumokat suppeditálni. Az incattus már többnyire a 
perennalitásra s a jusnak certitudójára nézve csak az exceptiókban cavillál. Az 
allegatióimat ebben úgy combináltam, hogy controversiát is alig patitur, mert clare 
demonstrálom a genealógiában, hogy …” stb.” [23] Sajnos úgy tőnik, hogy a mai 
jogalkotóink elıtt is ez a minta lebeg! Az új jogszabályok is mintha magyarok 
lennének, hiszen a mondataik nagy betővel kezdıdnek, a végükön pont van, de ami 
belül van az maga a gyalázat. Hogyan várják el betartásukat attól a néptıl, mely nem 
is érti a betartandót? Miért hagyják ki a magyar tanárokat a jogszabályalkotók? 
 
Hol is élünk? Sikerült a nyelveinket összekeverni! 
 

[40] 
 



„Európa legfontosabb és leggazdagabb kulturális értékei közé tartozik a térségben 
használt csaknem 80 nyelv.” [41] Környezetünk megértéséhez, a velük való 
kapcsolattartáshoz létkérdés a fordítás. 
 
Egyetlen szó meg nem értése is okozott már nagy zavart! 
„Bábeli zőrzavar Brazíliában – a foci-vb nyelvei” 
„Érdekesség, hogy a labdarúgás jelképeinek számító sárga és piros lapok bevezetését 
is egy kommunikációs zsákutca okozta. Az 1966-os angliai vébén az Anglia-Argentína 
negyeddöntın fordult elı, hogy a német játékvezetı hiába szólította fel az ekkoriban 
használt off szóval a spanyol anyanyelvő argentin szövetségi kapitányt a pálya 
elhagyására, ı ezt nem értette, és emiatt 8 percig állt a játék. A sárga és piros 
lapokat ezen események hatására vezették be a közlekedési lámpák mintájára.” [35] 
„A legszínesebb összetételő válogatott azonban Belgium és Svájc, és nem csak a 
több hivatalos nyelv miatt. A belga válogatottat már csak azért sem osztja meg a 
flamand-vallon ellentét, mert a játékosok között marokkói, spanyol, kongói, koszovói 
albán, mali és kenyai származásút is találunk. A svájci keretben pedig az 
elefántcsontparti és spanyol etnikumú játékosok mellett az albán különítmény igazán 
jelentıs.” 
 
A birodalmak és birodalmi nyelveik és a politika 
A latin  
„… a Római Birodalom hivatalos nyelve volt …” „Az egyes provinciákban elkülönült 
beszélt változataiból (vulgáris, azaz népi latin) alakultak ki a mai újlatin nyelvek. 
Ezeket szigorúan véve egyazon nyelv dialektusainak tekinthetnénk ma is, ha nem 
volna érzékeny politikai kérdés a nemzeti nyelv önállósága minden egyes újlatint 
beszélı országban (Románia, Olaszország, Franciaország, Spanyolország, Portugália, 
a franciául beszélı volt gyarmatok, a spanyolul beszélı dél-amerikai és közép-
amerikai országok és a portugált beszélı Brazília lakossága).” Mentségére szolgáljon: 
„A középkori Európa nagy részén közvetítı nyelv volt, ami az élet minden területére 
(a liturgiától a hivatalos ügyintézésen át az államok között megkötött paktumok 
nyelvezetéig) kihatott, majd a latin nyelvnek ezen univerzális, közigazgatási funkciója 
késıbb Európa országaiban fokozatosan megszőnt (legelıször Franciaországban 
1539-ben a Villers-Cotterêts-i rendelet által, legkésıbb Magyarországon 1844-ben).” 
„Sok latin alapú szó (elsısorban nemzetközi szó) található más modern nyelvekben 
is, mint például az angolban – ahol a francia közvetítésével a latinból származó 
szavak aránya szélsıségesen magas, az Oxford Dictionary szerint a ma használatos 
angol szókincs fele (például szinte az összes elvont fogalom) – és a magyarban is.” 
[13] Így az angollal lényegében a latin tér vissza. „… a latin magyarországi nyelvi 
státusának megtartása hosszú idın át, sokak által támogatott álláspont volt. Érvnek 
számított a latin nyelvő mőveltség eszménye … a latinnak közvetítı nyelvként, lingua 
francaként való használata, s fıként az, hogy a latin Magyarországon „csaknem a 
magyarság második saját nemzeti nyelvévé”, apanyelvévé vált” [24] „A múlt nyelve 
könnyen felértékelıdhet a jövıben: a soros finn elnökség javaslata alapján legalábbis 
az Európában korábban általánosan elterjedt latin nyelvet használhatják majd az EU 
hivatalos ügyeinek intézésére.” [25] 
A török 
nyelv a 150 éves oszmán uralom ellenére sem vált birodalmi nyelvvé hazánkban. 
Nem tették nekünk kötelezıvé, nem kényszerítettek semmilyen formában a török 



nyelv használatára. Így azonban sokkal többet értek el! „A törökök által megszállt 
területeken az volt a jellemzı, hogy a meghódítottak vallását, intézményeit, nyelvét 
nem akarták a saját rendszerükhöz igazítani. Így – bár a lakosság száma igen 
megfogyatkozott, s más etnikumokkal keveredett – a magyarság elvileg folytathatta 
korábbi, latin nyelvő törvénykezési szokásait, s mővelhette anyanyelvét is.” [16] 
Bárcsak így mőködött, mőködne a többi gyarmatosító is! A török modell ebbıl a 
szempontból ideális volt/lenne! 
A német 
„Az ország erıszakos elnémetesítésérıl” beszélhetünk! „A németség Szent István 
király óta nagy hatással van a magyar kultúrára, nyelvre. A 150 éves török nyelvlecke 
után a 18. századra végül hivatalos nyelvvé lett a német Magyarországon. Ez 
elsısorban II. Józsefnek volt köszönhetı: a kalapos király birodalmi ambíciói a 
nyelvre is kitértek. Álmainak netovábbja egy egységes (német) nyelvő birodalom 
volt.” „1784 és 1790 között a Habsburg Birodalom hivatalos nyelve a német volt, 
amely Magyarország területén a latint váltotta. Ekkor erıteljes küzdelem kezdıdött a 
magyar nyelv jogainak kiterjesztéséért.” „A szabadságharc után azonban újra erıs, 
sıt erıszakos németesítés kezdıdött. Német lett a közigazgatás, valamint a 
közoktatás nyelve. A pesti egyetemen is németül és latinul folytak csak az 
elıadások.” „II. József intézkedéseit a birodalom egységesítése – azaz a 
Gesammtmonarchie, az összbirodalom létrehozása – vezérelte.” „A kalapos király 
átlagosan napi két rendeletet adott ki (uralkodása alatt összesen hatezret), …” 
„1784-ben nyelvrendeletet adott ki, amely a kormányzásban a latin helyett a németet 
nyilvánította hivatalos nyelvvé, valamint kötelezıvé tette a német nyelvtudást a 
hivatalnoki állások betöltéséhez. Aki nem beszélt németül, három év haladékot 
kapott a német nyelv elsajátítására.” A konzervatív magyar tábor azonnal tiltakozott 
a rendelkezés ellen. A jozefinista értelmiség viszont (Pálóczi Horváth Ádám, Kazinczy 
Ferenc, és még Révai Miklós is) helyben hagyta a javaslatot.” „… halála elıtt (1790-
ben) visszavonta rendeleteit.” „Ezt követıen a kancellária 1790. április 7-én született 
leirata intézkedik arról, hogy a német közoktatási nyelv helyébe a magyar és latin 
nyelv vezettessék be.” [15] A török idıkben „A nyugati területeket az a I. (Habsburg) 
Ferdinánd uralta, aki 1527. január 19-i és 1531. július 17-i leveleiben még azt ígérte, 
hogy a magyar nemzet szabadságát és nyelvhasználati szokásait tiszteletben fogja 
tartani. Valódi célja azonban az egységes birodalom alapjainak megteremtése volt. 
Az elsı lépések egyike a közigazgatás és a hadsereg átalakítása lett: ettıl kezdve a 
magyar ügyeket német tanácsosok intézték németül, a korábban különálló seregeket 
összevonták, vezényleti nyelvként pedig a németet vezették be. A magyar 
országgyőléseken 1564-tıl – mintegy válaszul az uralkodó rendelkezésére – a latinra 
tértek át.” [16], [17] Az erıszakos németesítés modelljét követi ma az erıszakos 
angolosítás! Jó lesz vigyázni. Emlékezzünk, hogy mi, és miért történt a német 
idıszakban, mert nincs új a nap alatt. 
Az orosz 
a Szovjetunió nyelve, melyet a szovjet befolyási övezet országaiban összekötı nyelvé 
próbáltak tenni. „A háború után az orosz nyelv került az elsı helyre, nyilvánvaló 
okokból. Lehetett volna ennek jelentıs haszna is – nemcsak az orosz kultúrával 
kerülhettek volna a fiatalok a nyelvtanulás segítségével kapcsolatba, hanem a 
környezı szláv népek világának megismerésében is sokat segíthetett volna az orosz, 
ezek a járulékos hasznok azonban elmaradtak, s helyette motiválatlanság és 



nyelvtanulási kudarc volt regisztrálható.” [18] A magyar nép ekkor még tudott 
ellenállni, szembefordulni. 
Az angol 
A világ az USA, a globalizáció, a pénz, és a pénzvilág totális hatalmával napjainkra 
egypólusú lett. Az angol nyomul, mint korábban a német és az orosz. Úgy látszik, 
hogy ezt nem tudjuk megúszni. Ma pénzvilág tagadja ugyan az újmódi 
gyarmatosítást, de lényegében ezt teszi! Fegyver helyett pénzzel éri el, zsarolja ki 
ugyanazt, mint elıdei. „Az angol – világnyelv, amelyiknek egyik változatát a Brit 
szigeteken beszélik.” [22] Specialitása az, hogy amit almának ír le, azt körtének ejti ki. 
Ezért minden szó esetén két dolgot kell megtanulni: a szó leírását és annak kiejtését. 
Tökéletesen alkalmatlan már emiatt is világnyelvnek. Nyilvánvaló a gazdasági 
kényszer, mely mögötte áll. „„Az elmúlt évtized tapasztalatai egyértelmővé tették, 
hogy a világpiac részévé vált Magyarországon a globalizációs folyamatok 
mellékhatásaként jelentkezı, nyelvromlást elıidézı tendenciák ellen törvényi 
eszközökkel is szükséges fellépni.” „A törvényi szabályozások, vagy ezek igényei 
egyértelmően a nyelv és a nemzet szoros, elválaszthatatlan összekapcsolódásának 
hitére alapulnak: a nyelv „rongálódása” vagy „romlása” a nemzet függetlenségét 
(legalábbis szellemi önállóságát) veszélyezteti és „a nemzeti kultúrát rombolja”; 
anyanyelvünk „kincs” és „örökség”, melyet „meg kell ıriznünk” és „tovább kell 
adnunk …” „A közbeszédben a globalizációt gyakran a gonosz új szinonimájaként 
emlegetik. Az itt gyakran megjelenı nézet szerint a globalizáció, pontosabban az 
annak szimbólumává elıléptetett amerikai angol nyelv kiszorítja, de legalábbis 
pusztítja az anyanyelvet; idegen szavakkal, értelmezhetetlen, érthetetlen kifejezések 
tömkelegével árasztja el. Ennek a diskurzusnak állandó elemeként fogalmazzák meg 
azt a félelmet, hogy egy idı után anyanyelvünk „elangolosodik”, hogy a végén „meg 
sem értjük majd egymást”, s hogy végül „elveszítjük magyar nyelvünket” is. Ebbıl 
építkeznek azok a politikai javaslatok, amelyek ciklikusan újra meg újra 
fölbukkannak, s a magyart a globalizációs hatások ellen nyelvtörvénnyel akarják 
megvédeni, ilyesfajta megfontolásokból.” „A legutóbbi évtizedekben bekövetkezett 
technikai fejlıdés a távközlés és a tömegtájékoztatás olyan új lehetıségeit 
bontakoztatta ki, amelyek jelentıs hatással vannak minden nemzet nyelvére. Az 
állandósult és megsokasodott idegen nyelvi hatásokkal a magyar nyelv 
nehezen képes megbirkózni. A nyelv fejlıdése elengedhetetlen társadalmi 
szükséglet. A nemkívánatos nyelvi hatások ellensúlyozása azonban törvényhozási 
lépéseket is szükségessé tehet.” [20] „Amikor a politika beavatkozik, a nyelvek 
természetes egyensúlya felborul, s ha ehhez még az identitástudat 
változása is társul, akkor nemcsak nyelvi, hanem politikai átrendezıdés is 
bekövetkezhet: a korábbi többségi nyelvek kisebbségiekké válhatnak – és 
fordítva.” [16] 
 
Egy nyelv elpusztulása, kihalása 
„A világ egyre inkább halad a „kevésnyelvőség” felé.” Ez így olcsóbb, a 
profitot ezen a téren is lehet optimalizálni. „A ma beszélt nyelvek túlnyomó 
többsége úgynevezett kis nyelv, amelyeknek napjai, de legalábbis az 
évtizedei meg vannak számlálva. Ismeretesek azok a jóslatok, hogy századunk 
végére a jelenlegi mintegy hatezer nyelvnek mindössze 10-20 százaléka marad meg. 
… Kérdés tehát, belefér-e a magyar nyelv a megmaradó nyelvek csoportjába. Ez 
nagyrészt rajtunk, a magyar anyanyelvőeken múlik. Azon, hogy elegendıek leszünk-



e egy magyar nyelvő közösség fennmaradásához … Azon, hogy nyelvünk 
alkalmas lesz-e arra, hogy az élet minden területén használjuk.” [19] 
Rendkívül fontos szempont az, hogy magyar nyelvünk alkalmas legyen minden 
idıben, így a jövıben is arra, hogy azt az élet minden területén használhassuk! Lásd 
az „angol nyelvő magyar szabványokat”! 
„Hogy miért haltak ki, tőntek el ezek a nyelvek, annak több oka is lehet, … A 
gazdasági, kulturális alárendeltség más nyelvek és kultúrák erıteljes 
befolyását jelenti, amely gyarmatosítás, vallási hatások, kulturális 
diszkrimináció és asszimiláció hatására alakulhat ki. Egy nép saját nyelvével szembeni 
attitődje is lehet negatív, de az eltőnés oka lehet a nyelvi diszkrimináció is abban az 
esetben, ha sérülnek a nyelvi, nyelvhasználati jogok akár a mindennapokban, akár a 
hivatalos életben vagy az oktatásban.” [36] Rendkívül fontos, hogy a 
nyelvhasználati jogok ne sérüljenek! Lásd az „angol nyelvő magyar 
szabványokat”! „A digitális kor veszélyezteti a gyenge nyelveket. 
„Kéthetente kihal egy nyelv a földön - mondják a nyelvészek. A maradék 
körülbelül 4-6000 még létezı nyelv közül a digitális korban még nagyon 
sok szívódik majd fel, a túlélésért pedig azon túl, hogy tartozik-e egy 
ország vagy nemzet egy nyelvhez, az is érdemben hozzájárul, hogy a 
digitális világban van e kellıen erıs lenyomata.” [40] Azaz: semmi esetre sem 
szabad kimaradnunk, lemaradnunk a számítógépes nyelvtudományban, különös 
tekintettel magyar nyelvünk különlegességére! 
 
A magyar nyelv különlegessége 
„A magyar nyelv a legtöbb beszélıvel rendelkezı nem indoeurópai nyelv 
Európában, …” 
„A magyar nyelv szigetet alkot Európában, ugyanis a legtöbb európai nyelv az 
indoeurópai nyelvcsaládba tartozik, de a magyar nem.” [41] 
„A magyar nyelv ragasztó nyelv.” „A magyar szavak gyökökbıl és a hozzáragasztott 
képzıkbıl állnak.” [55], [56], [57] 
Érdekességként említeni, hogy a késıbb említett Descartes, ugyanilyen 
lényegőnek, szerkezetőnek képzelte az univerzális nyelvét! 
„Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, 
meggyızıdésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életmővem 
sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerően azért, mert ezen a különös, ısi erıtıl 
duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az 
érzelmek titkos rezdüléseit.” 
(George Bernard Shaw) [20] 
 
A hunfalvyzmus 
Téveszme, mely ma uralkodik és pusztít. 
A meghamisított történelmünk szerint a magyar nép és nyelv finn-ugor eredető. 
[56] „Nyelvészek, régészek, néprajzosok közt egyre szaporodnak azok, akik bizalmas 
beszélgetésekben megkérdıjelezik a finn-ugor-magyar rokonság különbözı tételeit.” 
[56] Ennek megfelelıen két szekértábor vívja rettenetes küzdelmét évtizedek óta! 
A hunfalmyzmus „Hamvas szavával: hatalomtudomány. A tudomány 
kisajátítása. és hatalmi célokra való alkalmazása.” A laikusnak ugyanez 
borzalom, mindent szétbeszélı csőrcsavarás, a zavarkeltés. „A mővelt világban 
egyedülálló az az ország, ahol mindenki a hivatalos nyelvészeti álláspontot köteles 



vallani, és a tıle való eltérés a tudományosságból való kirekesztést vonja maga 
után.” „A nemzetellenes küzdelem … alakot váltott, és más formákban folyik 
tovább.” „Miért tiltják a magyar nyelvrıl szóló, az övékétıl eltérı gondolkodást?” „A 
finnugorizmus-hunfalvyzmus, mint összehasonlító nyelvészeti irály milyen alapon 
uralkodik az egész magyarságtudományon?” „Mitıl tudomány az, ami ennyire irtózik 
a kérdésektıl is?” [56] „Honti László akadémikus írja a Magyar Tudomány 2015. 
márciusi számában, hogy "A nyelvrokonság kérdésérıl réges-rég nem folyik vita a 
tudományban, a szakemberek (és a gondolkodni, valamint a nyelvrokonság 
mibenlétét akár elemi szinten megérteni képes kívülállók) számára teljesen 
nyilvánvaló ugyanis anyanyelvünk származása és ezáltal rokonsága is." A szellemi és 
a politikai alvilág? 
„Néhai Engel Pál igazi hunfalvysta átkot szórt sok magyarra Népszabadságban: „A 
tudomány ott végzıdik, ahol a magyar nyelv finnugor eredetét elkezdik 
kétségbevonni. Eddig a pontig tart a tudomány. (…). "Ami ezen túl van, az a szellemi 
és politikai alvilág". (2001. május 12.)” [57] 
„Az Akadémia a szabadságharc után tíz évig nem ülésezett. Ekkor került Hunfalvy Pál 
az egyetlen létezı beosztásba, a könyvtárosiba, mintegy az intézmény élére. İ 
cáfolat és vita helyett követelte, hogy „Azért vesse is el egészen a képzelt 
szógyökerek tanát, mivel eddig a tudomány tekintélyét nem bírja.” Miféle 
tudományét? Az övét. Mintha a nyelvtudomány ı maga, a késmárki jogtanár, volna, 
akinek addigi egyetlen közleménye Arisztotelész Poétikájáról szóló dolgozat vala.  
Fütyült az MTA Nagy- és Kisgyőléseinek – a gr. Teleki József és Vörösmarty Mihály 
félék! – döntéseire, amelyek meghatározták a gyök fogalmát és elıírták 
Czuczoréknak a gyökrend szerinti nyelvészkedést, és eltagadta, hogy a nemzetközi 
nyelvészetben a gyöktan igenis bírta és bírja a tudomány tekintélyét.” [57] 
„…a finnugor nyelvrokonságot néprokonságként is értelmezték. Tehát nem csak a 
nyelvünket, bennünket is a finnugoroktól származtattak, amire semmiféle 
bizonyítékot nem tudtak szerezni. Hiába tologatták ide-oda az ıshazákat, hiába 
rajzolgatták át a családfákat, hiába léptették elı élı ısnyelvvé a finnt.” 
„A modern természettudományok a maguk elfogulatlan matematikai, statisztikai, 
embertani, régészeti, genetikai stb. módszereikkel elfújták a hunfalvyzmus 
kártyavárát. Ebben óriási a szerepe a világhálónak: a Czuczor-Fogarasi szótárt 
kiszöktette a sötétzárkából. Egyre többen olvassák: nicsak! Nyelvédesanyánk csöppet 
sem hasonlít a nyelvtankönyvek torzképére. Suttyomban kiszivárgott a gének 
árulása: nincs magyar-finnugor néprokonság. Ez egyébként szabad szemmel is 
látható. Akkor honnan „a nyelvi leszármazás”?” [57] 
„Valószínőleg sehol a világon nincs ekkora szakadék egy „nyelvében élı nemzet”, és 
hangadó nyelvészei között.”  
Elég nagy baj az, hogy nyelvünk elszigetelt, még ehhez társul a nyelvvel foglalkozók 
halálos ellenségeskedése. Ki tudja, hogy mikor ismeri el a tényeket az MTA, mikor 
adja fel avítt nézeteit. Minél késıbb, tekintélye annál nagyobbat esik. A német, az 
angol és a francia nyelvek védelmében országaik kormányai és intézményei nagy 
költséggel intézményhálózatokat tartanak fönn, mőködtetnek. Ezzel szemben a 
speciális helyzető magyar nyelv védelmére létrehozott MTA úgy tőnik képtelen 
eredeti feladata ellátására. 
 
1000 éves történelmünk és a nyelvünk 



„Az 1836. évi III. törvénycikk az egyik hivatalos nyelvvé tette a magyar nyelvet, míg 
az 1844. évi II. törvénycikk tette kizárólagos hivatalos nyelvvé a magyar nyelvet.” 
[17] Az évszámok pontosan utalnak nyelvünk hányattatásaira! 
 
Anyanyelvünk kenyér fontosságú! 
„Pilinszky Jánosnak van egy csodálatos gondolatsora a nyelvrıl. Ezt írta: „Ha van is 
tudománya, maga a nyelv nem tudomány. Elsırendően: közlés és összeköttetés. 
Kimeríthetetlen eszköz arra, hogy hírt adjak magamról másoknak, s azonos szinten 
híreket szerezzek másokról a magam számára. A beszéd tehát: adás és befogadás. 
Nyitottság. Szeretet. … Ahol a beszéd a tagadást, az elkülönülést, az 
elidegenedést szolgálja – elıbb vagy utóbb maga is elhal, elnémul, s ha 
tovább él is, ez az élet aligha lesz több rákos burjánzásnál. ... A világ is 
»beszél«, csak meg kell hallanunk a szavát. Sıt: ezzel kezdıdik minden beszéd. 
Hallgatással. Meghallgatással. Tehát újra csak: nyitottsággal, vagyis szeretettel.”” „A 
nyelv – kenyér. Olyan, mint az igazi, az édesanyánk „sütte” kenyér. Az a kenyér, 
amiért minden nap fohászkodunk: „a mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk”, 
az a kenyér, ami nélkül – noha létét sokszor éppúgy nem vesszük észre, mint a 
levegı és a lélegzés meglétét – tehát ami nélkül nem tudunk meglenni, nem tudunk 
élni. Mert a kenyerünkben, éppúgy mint a nyelvünkben, benne van a múltunk, a 
jelenünk és a jövendınk. … És mindezek fölött ott van édesanyánk szeretete, … 
Védeni, óvni, gondozni kell hát kenyerünket, munkát is adó teremtı nyelvünket, 
amely bizonyos mértékig a Teremtı társává tehet minket, ha jóra, teremtésre és 
nem rombolásra használjuk.” „A nyelv-kenyérnek van egy fontos tulajdonsága. Minél 
több felé osztjuk, minél több embernek adunk a nyelv-kenyér hordozta közvetítette 
okos gondolatokból, ez a kenyerünk nem fogy el, hanem gazdagodik, új 
gondolatokat teremt, új eszméket hoz a világra, új búzát, új „életet” teremt 
mindannyiunk örömére, mindannyiunknak, az egész nyelvi közösségnek a 
megmaradására.” [37] 
 
A magyar nyelv fontosságának elsı elismerése, fölismerése 
„1793. december 3-án megalakult az Erdélyi Magyar Nyelvmívelı Társaság, amely a 
magyar nyelv kutatását és népszerősítését tőzte ki célul.” „A Magyar Királyság 
területén több nemesben is megfogant az a gondolat, hogy létre kellene hozni a 
magyar nyelv mővelését szolgáló tudós társaságot. A 18. század folyamán elıbb a 
polihisztor Bél Mátyás, majd Bod Péter is elmélkedtek egy olyan intézményrıl, ahol 
elvégezhetı lenne a magyar nyelv kutatása. Bessenyei György 1781-ben papírra 
vetette tervezetét, hogyan lehetne mőködtetni egy ilyen tudós fórumot. Az elsı 
magyar nyelvő intézmény végül Marosvásárhelyen született meg, amely az 
Erdélyi Magyar Nyelvmívelı Társaság nevet kapta és a református vártemplom 
lett a központja.” „A társaságot a király nem hagyta jóvá, sıt a császári udvar rossz 
szemmel nézte a magyar nemesek szervezkedését, attól féltek, hogy a tudós 
társaság mőködése ellenük irányul. Királyi jóváhagyás hiányában azonban nem sokan 
álltak a kezdeményezés mellé, ezért az erdélyi mőhely néhány éves mőködés után 
megszőnt. Ennek a pontos dátuma nem ismert, vannak olyan kutatók, akik szerint 
már 1801-tıl nem mőködött, mások 1806-ra teszik a végét. A tudós társaság 
megléte és mőködése nagy hatást gyakorolt a korabeli magyar szellemi élet 
nagyjaira, akik szintén megpróbáltak egy hasonlót létrehozni.” [53] 
 



A magyar nyelv fontosságának második elismerése, fölismerése 
„1825. november 3-án, a pozsonyi országgyőlésen, a magyar reformkor egyik 
vezéralakja, gróf Széchenyi István (1791-1860) birtokainak egyévi jövedelmét, 60 
ezer forintot ajánlott fel a Magyar Tudós Társaság – a mai Tudományos Akadémia – 
létrehozására. Tettét más fınemesek is jelentıs összegekkel támogatták. [59] 

  

[45] 
 
„1825. november 3-án a pozsonyi országgyőlés alsótáblájának kerületi ülésén 
Felsıbüki Nagy Pál, a rendi ellenzékiség vezéralakja élesen kikelt a nemzeti kultúra 
és az anyanyelv ügye iránt bőnös közönnyel viseltetı mágnások ellen. A 
szemrehányás hatása alatt a hallgatóság soraiban helyet foglalt „ifjú gróf Széchenyi 
magyar lovas kapitány … ezen ajánlást tette: Tisztelt Statusok és Rendek! Én ugyan 
nagy nem vagyok, de vagyonos ember vagyok, azért nemzeti nyelvemnek 
gyarapítására egy egész esztendei jövedelmemet ajánlom, úgy, hogy ennek a kívánt 
célra való fordítása s elrendelése mindenkor az ország győlésétıl függjön.”” [46] 
 
A magyar nyelv fontosságának harmadik elismerése, fölismerése 
„1827. évi XI. törvénycikk a hazai nyelv müvelésére fölállitandó tudós 
társaságról vagy magyar akadémiáról”[48] 
 
A magyar nyelv fontosságának negyedik elismerése, fölismerése 
„A magyar tudós társaság alaprajza és rendszabásai 1831.” [52] Azaz: miféle elveket 
követett, kövessen Magyarország legelsı, legfontosabb tudományos szervezete? 
 
MINDENEK ELİTT A MAGYAR NYELV! 
 



 
 

 
 
A FORDÍTÁS FONTOSSÁGA 
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Ma mi belesétáltunk mégis ebbe a fertıbe, ahol a politika, az idegen érdek vezérel. 
 
A HAZA ÉS A HAZASZERTET! 
 

 
 
Mára gyanússá tették a hazaszeretet, a hazafiság fogalmait, így értelmetlenné a 
hazaárulást, ezzel tetemes kárt okozva! Ami pedig a mai MTA-t illeti: mintha 
elfelejtették volna azt, hogy ezt az intézményt elsıdlegesen eleink mire 
hozták létre. Nem kell közremőködı a csendes kimúláshoz! Elı kellene venni az 
1831-es alapszabályt, és el kellene kezdeni betartani, vagy becsukni ezt a boltot! 
 
A magyar nyelv fontosságának ötödik elismerése, fölismerése 
„Az alapszabály szerint: "Mindenek elıtt kötelessége e Társaságnak a honni nyelvet 
mívelni és gyarapítani."” „1839-re készült el a Nagyszótár elrendezésének terve, majd 
1844-ben megbízták Czuczor Gergelyt és Fogarasi Jánost a munka elvégzésével. 
Évtizedek múlva, 1861 és 1874 közt meg is jelent a magyar nyelv elsı értelmezı 
szótára hat kötetben.” 
 

 [47] 
 
Ez a 150 évvel ezelıtt kiadott könyv a magyar nyelv egyik legfontosabb könyve. 
Lényegében ennek elfogadása vagy elutasítása a tét, mert ez tartalmazza a magyar 
nyelv szerkezetét, a magyar nyelv lényegét! Elutasítása a magyar nyelv lényegének 
az elutasítása! Elı kellene venni, el kell ismerni, méltó helyére felemelni, vagy 
becsukni ezt a boltot! 
 
A probléma régi! A két próbálkozás 
A koine 
„A koiné, vagy görög köznyelv kb. i. e. 300 és i. sz. 500 között volt a legelterjedtebb. 
Ez a nyelv több görög nyelvjárás keveréke volt, és az attikai nyelvjárás volt rá a 
legnagyobb hatással. A koiné idıvel nemzetközi nyelv lett. Volt egy kivételes elınye 
az akkori idıben beszélt többi nyelvvel szemben, nevezetesen az, hogy szinte 
mindenki ismerte. A koiné azt jelenti, hogy ’közönséges nyelv’ vagy ’mindenki 



számára ismert nyelvjárás’. A koiné elterjedtségét jól mutatja, hogy a magas rangú 
császári tisztviselık és a római szenátus rendeleteit lefordították koinéra, mielıtt 
szétküldték volna azokat a Római Birodalomban. Ezért volt az is, hogy amikor Jézus 
Krisztust oszlopra feszítették, akkor az ellene szóló vád, melyet a feje fölé erısítettek, 
nemcsak a hivatalos latin nyelven, illetve héberül volt olvasható, hanem görög 
(koiné) nyelven is (Mt 27:37;Jn 19:19, 20).” [60] „Alapjának ma legtöbben a más 
nyelvjárások elemeivel … bıvült attikai nyelvjárást tekintik. … A koiné egyrészt 
azáltal, hogy némileg egyszerősítette a klasszikus görögöt, másrészt az idegen 
hatások fogadása és belsı hajlékonysága következtében alkalmassá vált arra, hogy a 
hellénista kor „nemzetközi” nyelve legyen; s mint ilyen nagyban hozzájárult a 
kereszténység terjedéséhez.” [61] 
 
Descartes francia filozófus és matematikus (1596-1650)univerzális nyelve 
„Marin Mersenne (1588-1648), szerzetes és matematikus, 1628-ban írt leveléhez 
mellékelve elküldte Descartes-nak des Vallées tervezetét: ez bizonyos „Nouvelle 
langue”-ra ('új nyelv' nevő nyelvtervezetre) vonatkozik. Mersenne atyának adott 
válaszában René Descartes (Cartesius) is kifejti a maga elképzelését. Az univerzális 
nyelv, melyet Descartes megvalósíthatónak tart, nem kizárólag (s nem elsısorban) a 
népek közötti kommunikációt szolgáló koiné volna, hanem (egyúttal és 
hangsúlyozottan) a helyes gondolkodásnak … eszköze, melynek azért az elsajátítása 
is nagyon könnyő volna.” „Elképzeli, hogy a kezdetleges (általános jelentéső) 
szavakat számmal jelölhetnék.” „Ha ezt megvalósíthatnánk, úgy ez a nyelv gyorsan 
bejárná a világot, mert sok ember áldozna 5-6 órát, hogy ezáltal megértethesse 
magát mindenkivel. Egy ilyen nyelv feltalálása a filozófiára tartozik, mert másképpen 
lehetetlen kiszámítani minden emberi fogalmat, elrendezni azokat, sıt differenciálni 
ıket, hogy valamennyi világos és egyszerő legyen. … Egészen ellentétben a mai 
nyelvvel: ma csak olyan szavaink vannak, amelyeknek zavaros jelentésük van, de 
amelyekhez az emberi agy már rég hozzászokott”. Érdekesség: „Toldalékoló nyelvet 
képzelt el (alakváltozatok bısége nélkül). A szótár tartalmazza a szavakon (töveken, 
gyökökön) kívül a módosító elemek leltárát is.” [8] Descartes szerint a nyelvészeti 
gondok megoldásához matematikus és filozófus kell! Jellemzı világunk probléma-
megoldó képességére, hogy 350 év eltelte után sem sikerült megoldani az 
alapgondot. 
 
Igazi bábeli zőrzavar az Európai Unióban (EU) 
„Az Európai Bizottság nyelvpolitikájának az az elv képezi az alapját, miszerint az 
uniós polgárok mindegyikét megilleti a jog, hogy hazájának hivatalos nyelvén 
hozzáférjen az összes uniós dokumentumhoz, továbbá hogy anyanyelvén intézhessen 
megkeresést a Bizottsághoz, és a Bizottság válaszát is anyanyelvén kaphassa meg. 
Az Európai Bizottság Fordítási Fıigazgatósága, mely egyike a világ legnagyobb 
fordítószolgálatainak, 1750 nyelvészt és 600 fı kisegítı személyzetet alkalmaz 
állandó szerzıdéssel. A Bizottság tolmácsszolgálata 600 fıállású és 3000 szabadúszó 
tolmácsot foglalkoztat.” „Az Európai Uniónak 24 hivatalos nyelve van.” [1] „A 
parlamenti fordítók mindenfajta dokumentumokat fordítanak különbözı 
forrásnyelvekrıl saját anyanyelvükre. Azonban, mivel a nyelvi kombinációk száma 
már 552, nem mindig lehetséges minden forrásnyelvrıl minden célnyelvre 
közvetlenül fordítani, különösen, amikor kevésbé használatos nyelvekrıl van szó. E 
helyzet feloldására az Európai Parlament 2004-ben bevezette a közvetítı nyelvek 



használatának rendszerét: a szöveget elıször angolra, franciára vagy németre 
fordítják, (ezek az egyenlık között a még egyenlıbbek, azaz kettıs a mérce – RM) 
ezt követıen pedig ezekrıl a nyelvekrıl a többire. Idıvel más gyakran használt uniós 
nyelvek, azaz a spanyol, az olasz és a lengyel is közvetítı nyelvekké válhatnak.” [2] 
„Az Európai Parlament tartja fent a világ egyik legnagyobb tolmácsolási szolgálatát. 
Ebben a nap, mint nap 24 nyelven mőködı egyedülálló intézményben a tolmácsok 
fontos szerepet játszanak az eredményes kommunikáció biztosításában. 
Az Európai Közösségek hivatalos nyelvei kezdetben a német, a francia, a holland és 
az olasz voltak, azaz az alapító országok négy nyelve, ami 12 lehetséges nyelvi 
kombinációt jelentett. 
Ehhez a bıvítési folyamat nyomán további nyelvek járultak: 

1973: angol, dán, ír (utóbbit kizárólag Írország csatlakozási okmánya 
és az alapvetı dokumentumok fordítása esetében használták), 
ami 4 + 2 = 6 hivatalos nyelvet és 30 nyelvi kombinációt jelent. 

1981: görög = 7 hivatalos nyelv és 42 nyelvi kombináció. 
1986: spanyol és portugál = 9 hivatalos nyelv és 72 nyelvi kombináció. 
1995: finn és svéd = 11 hivatalos nyelv és 110 nyelvi kombináció. 
2004: észt, magyar, lett, litván, máltai, lengyel, cseh, szlovák és 

 szlovén = 20 hivatalos nyelv és 380 nyelvi kombináció. 
2007: román, bolgár és ír = 23 hivatalos nyelv és 506 nyelvi  

kombináció. 
2013: horvát = 24 hivatalos nyelv és 552 nyelvi kombináció. 

A hivatalos nyelvek mellett gyakran használatosak a tagjelölt országok nyelvei, 
valamint többek között az orosz, a kínai, az arab és a japán.” [3] 

„A Fordítási Fıigazgatóság (Directorate-General for Translation – DGT, … a 2010-es 
adatok szerint … 1700 fordítót és 750 fıbıl álló kisegítı személyzetet alkalmaz, a 
legmodernebb technológiákat bevetve, a mintegy 1 900 000 oldalnyi fordítás …” a 
munkájuk eredménye. [4] „A világon a legtöbb tolmácsot és fordítót pedig – 
személyzetének kb. egyharmadát – az Európai Parlament foglalkoztatja. … Ez 
természetesen költségekkel is jár: az uniós intézmények évente összesen mintegy 1 
milliárd eurót költenek fordításra és tolmácsolásra.” (2012.) [5] [6] 
 
A fordítási feladat nagysága 
Tényleg csak kiszótárazom és már kész is? 
 

 
Kiszámoltattam: 
315 = 14.348.907 
 
Azaz egyetlen mondat fordításakor 14 milliónál több lefordított mondat képzelhetı el! 
Hol van akkor egy könyv, vagy egy könyvtár lefordítandó anyaga? A feladat óriási, 
nem biztos, hogy ezt a mechanikus elvet kell követni. 
 



A számítógépes fordítás elıtti próbálkozások 
Egy ember tudjon minél több nyelvet 
• „Ziad Fazah libanoni férfi, aki a Guinness rekordok könyve 

szerint minden ember közül a legtöbb nyelvet beszéli, összesen 58-at 
• Bernardino Baldi (1553–1617) 16 nyelvet beszélt 
• II. János Pál 8 nyelvet beszélt folyékonyan, és további 13-at 

ismert 
• Timothy Doner (17 éves) jelenleg 23 nyelven beszél, és ı 

tartja a legfiatalabb többnyelvő ember címet. 
• Heinrich Schliemann német régész 13 nyelvet beszélt 
Híres magyar poliglottok – ellenırizendı Wikipédia forrásból: 
• Dabi István, költı és mőfordító, aki 103 nyelven ért és ír, 23 nyelven beszél 
• Kemény Ferenc (Francis Kemeni), magyar fordító, aki 40 nyelven ért 24 

nyelvet beszél és 12 nyelven ír 
• Képes Géza, költı és mőfordító 25 nyelvet ért 
• Kırösi Csoma Sándor, magyar tudós 17 nyelven olvasott 
• Lomb Kató fordító és tolmács 17 nyelvet beszélt és még 11-en olvasott 
• Sugár András, magyar fordító 10 nyelvet beszél, és még 6-on olvas 
• Vámbéry Ármin, nyelvész 16 nyelvet beszélt 
• Dienes Gedeon, magyar tanácsadó 11 nyelvet beszél 
• Kada Lajos, magyar püspök legalább 10 nyelvet beszélt 
• Lénárd Sándor, nyelvész, orvos, zenész, festı, író és fordító legalább 9 

nyelven beszélt 
• Polgár Zsuzsa, hivatásos sakkozó, hét nyelven beszél, köztük eszperantóul is 
• Wurm István, (1922-2001) Ausztráliában élı nyelvész, 50 nyelven tudott [62] 
Nem lehet tudni, hogy ki és hogyan ellenırizte a megadott nagyon magas számokat. 
Ha igaz is, kevesek kiváltsága lehet, valószínően genetikai meghatározottság. Ezt egy 
halandó nem tudja megvalósítani! 
 
Egy ember tudjon legalább három nyelven 
„A legszellemesebb bírálatok egyike a belga André Martin-tıl származik, amelyet 
európai parlamenti meghallgatás alkalmával (1995) mondott el: „Az ember nehezen 
képzeli el, hogy például egy zseniális svéd tökéletesen tudván az angolt, a németet 
és a hollandot, hogy ne mondjam még a lengyelt vagy a finnt, valamikor is képes 
lenne érdemlegesen társalogni egy nem kevésbé tehetséges göröggel, aki 
folyékonyan használja az olaszt, a spanyolt, a franciát s talán ezeken kívül még a 
szerb-horvátot is.” [26] A halandó még ezt is nehezen valósítaná meg, még akkor is, 
ha lenne értelme. A többségnek tehát ez sem megy! Valami más kell! 
 
Legyen az angol hivatalos nyelv Magyarországon 
A rendszerváltás utáni liberális beállítottságú oktatásirányítók álma volt. Kétnyelvőek 
voltunk korábban rövid ideig mind a latin, mind a német prés alatti szakaszunkban. 
Most azonban az angol támadása totális, mert több harctéren folyik és egyszerre. 
Nagy szerencsénk, hogy nem lett kötelezı! Mindez nem jelenti azt természetesen, 
hogy akadályozni kellene az egyén nyelvtanulási kísérleteit, sıt mindenkinek 
lehetıséget kell kapnia idegen nyelv tanulására, de ez maradjon önkéntes, zsarolás 
nélküli. A pénzhatalom a liberalizmust hirdeti, furcsa tehát az egyéni szabadság 
mellett szólni egy ilyen környezetben. Ez azonban sajnos csak egy szólam. Mintha 



szabadon választhatnám azt, amit nekem szabadon választhatónak kijelölt a mai 
hatalmasság. 
 
Egy ember egy nyelvet tanuljon kéttannyelvő iskolában 
„A két tannyelvő iskolák esetében az elsıdleges cél, hogy egy magyaron kívüli nyelv 
ismeretét fejlesszék egy olyan nyelv segítségével, amely „idegen” nyelvnek számít 
Magyarországon.” [21] Mivel bizonyos tárgyakat magyarul, másokat idegen nyelven 
tanítanak, kérdés a megszerzett ismeretanyag mélysége. Mindennek ára van! 
Dönthesse el mindenki szabadon azt, hogy melyik lehetıséget választja. 
 
Rendkívüli nyelvtanfolyamok, melyek rekordidı alatt biztosítják a nyelvtanulást 
„Ez a 30-napos nyelvtanulási módszer …” Van ún. teljes agytérfogatot, 
agykapacitást megmozgató és ezért hatékonynak nevezett nyelvtanítás. 
Az ötleteik szinte kimeríthetetlenek, csak hiszékeny ember kell hozzá. „A nyelvek 
általában sokkal könnyebbnek tőnnek, mint amilyenek valójában. A francia, angol, 
olasz, német, spanyol nyelvek esetében Claude Pinot szerint mintegy 10.000 (ennél 
semmivel sem kevesebb) órai nyelvtanulás és gyakorlat (lenne) szükséges ahhoz, 
hogy magas szintő (anyanyelvi beszélıkéhez hasonló) nyelvtudás birtokába jussunk.” 
Ez óriási kitartást igényel, melyre nem mindannyian vagyunk képesek. „Jelentıs 
eltérés lehet az egyén által saját nyelvtudásáról feltételezett tudás és a valós tudás 
között. Az optimális 10.000 órához képest Európában országonként eltérıen 
általában 800-1200 órát szánnak az elsı idegen nyelv elsajátítására, ami éppen 
egytizede a kívánatos óraszámnak, ha pedig azt szeretnénk, hogy a tanulók két 
nyelven érjenek el hasonlóan jó eredményeket, akkor az aktuális óraszámot a 
húszszorosára kellene emelni.” [26] Elképesztı számok, akkor is, ha ez személyfüggı! 
A nyelvtanítás ma óriási üzlet, melyrıl soha sem szabad elfeledkezni, mely évek alatt 
hatalmas nyelvtudás nélküli tömeget gyárt, sok ember életét megkeserítve, sokak 
kedvét örökre elvéve. 
 
Az eszperantó nyelv, a remény és mára a reménytelenség nyelve 
„Több százra tehetı az ismert mesterséges nyelvek száma, hiszen már az ókorban is 
felmerült az igény egy univerzális nyelv létrehozására.” „… a latin idıszaka leáldozott, 
néhány más európai nyelvnek jutott a nemzetközi szerep, azoknak a népeknek, akik 
kulturális, politikai és kereskedelmi fölénnyel rendelkeztek, így vezetı szerep jutott a 
XVI. században az olasznak és a spanyolnak, a XVII. században a spanyolnak és a 
franciának, a XVIII. században a franciának és az angolnak.” „Az elsıdleges 
megoldás minden bizonnyal az lenne, ha mindnyájan ugyanazt a nyelvet tanulnánk, 
tehát az anyanyelvünkön kívül tudnánk még egy nyelvet, és ez egy rövid idı alatt 
könnyedén megtanulható segédnyelv lenne, amely elımozdítaná a nemzetek közti 
hatékony kommunikációt.” [26] Miközben a cél, ez az elv gyönyörő, ennyi küzdelem 
és idı után sem érték el a céljukat! Oka valószínően kettıs: egyrészt az eszperantó 
csak az indoeurópai nyelvek ismerıinek kedvez, mivel jórészt azok szókészletét 
használja. Másrészt nincs mögötte gazdasági, politikai hatalom, mely elıretolná. A 
baj ennél is nagyobb, mert az aktuális hatalom riválist lát az eszperantóban, ezért 
nem segíti, esetleg pénzhiány teremtésével gáncsolja is.  
 
Sunyi módon lappangó a két hivatalos nyelv Magyarországon! 
Alkotmányellenes, mégis, minta minden rendben lenne! 



„Magyar szabványleírások csak angol nyelven?” 2005. 
„A rosszul értelmezett takarékosság miatt egyre több a csak angol nyelven elérhetı 
magyar szabvány – hívta fel lapunk figyelmét a Magyar Mérnöki Kamara (MMK). Az 
uniós szabványokat általában a megjelenésüktıl számított hat hónapon belül 
Magyarországon is be kell vezetni. Így jelenleg egyes területeken a magyar 
szabványok több mint 80 százaléka csak angol nyelven olvasható. A velünk együtt 
csatlakozott környezı országok ugyanakkor e szabványokat sikeresen honosítják.” 
„Miközben a szabványok lényegében sok esetben olyan súlyúak, mint a jogszabályok, 
azoknak gyakran csak a címét fordítjuk le – jelezte lapunknak Korda János, az MMK 
alelnöke. A helyzet az uniós belépésünkkel nem javult, sıt romlott, hiszen 
azt követıen kezdett drámaivá válni, mivel a költségvetés azóta sem 
biztosít elegendı forrást arra, hogy a közösségben megjelenı 
szabványokat itthon magyarra fordítsuk.” 
„A velünk együtt csatlakozó szomszéd országok ugyanakkor – a 
megjelenésüktıl számított rövid idın belül – nagyrészt lefordították saját 
nyelvükre ezen fontos szabványokat, csak mi nem …” 
„Az uniós szabványokat általában a megjelenésüktıl számított hat hónapon belül 
Magyarországon is be kell vezetni …” 
„Az uniós csatlakozásunkkor elıírták, hogy belépésünkkor a szabványok területén el 
kell érjük a 80 százalékos bevezetettségi szintet. Amikor már teljes jogú taggá 
váltunk, e kötelezettség már százszázalékossá vált, vagyis minden uniós szabványt 
hazánkban is be kell vezetni, függetlenül attól, hogy van-e rá pénz, vagy sem …” 
„A fıosztályvezetı elmondása szerint csak azokat a közösségi szabványokat fordítják 
le, amelyekre akad finanszírozó. Ez oda vezetett, hogy mára körülbelül 30 százalék 
alá került a magyar nyelvő szabványok részaránya. Az MMK alelnöke szerint ebben a 
helyzetben a „karmesteri pálcát” a kormánynak kellene kézbe venni.” 
„A mérnöki kamara egyébként nemrég egyes szakterületeken felméréseket végzett, 
és megállapította, hogy például az építmények tervezési (állékonysági, használati 
stb.) követelményeit meghatározó szabványok esetében a magyar szabványok több 
mint 80 százaléka – köztük rengeteg olyan, amit sokaknak kell alkalmazniuk – csak 
angol nyelven olvashatók.” 
„Korda János visszásnak tartja, hogy miközben azért küzdünk, hogy a 
szomszédos országok magyarjai ügyeiket magyar nyelven intézhessék, 
eközben ezt a jogot nem biztosítjuk a határainkon belül élı magyar 
állampolgároknak.” 
„Korda János azt is jelezte, hogy Magyarországnak nem kellene mindent lefordítani, 
hiszen például a mélytengeri halászatra vonatkozó elıírások számunkra nem 
relevánsak. A szabványok nagy része olyan, amit le kellene fordítani, de nem 
tesszük.” 
„Ezért évrıl évre szaporodik a lefordítatlan szabványok száma. A helyzet 
folyamatosan romlik. Bíró Béla tájékoztatása szerint jelenleg mintegy 16 ezer 
uniós szabvány van érvényben, s évente több mint ezer újat vezetnek be. 
Ez országos, átfogó probléma, mert a gazdaság minden ágát érinti: az 
igazságszolgáltatást, a közigazgatást, az élelmiszert, a minıségvédelmet, a 
fogyasztóvédelmet, az életbiztonságot …” 
„…a kialakult helyzet egy rosszul felfogott takarékosság következménye, amelynek 
hátrányait minden állampolgár megérzi, s alapvetıen befolyásolja a magyar 
életminıséget is.” 



„A Magyar Szabványügyi Testületnek mindeközben igen kicsi a mozgástere – tette 
hozzá –, mert az erre fordítandó milliárdos nagyságrendő összeget a 
Pénzügyminisztérium nem bocsátja rendelkezésére. Az MSZT költségvetési 
helyzetérıl nem kaptunk pontos tájékoztatást, ám Bíró Béla tájékoztatása szerint 
uniós belépésünk elıtt annyival volt jobb a helyzet, hogy akkor még fel tudtak 
használni Phare-pénzeket is. Információink szerint egyébként a szervezet 
költségvetése az utóbbi két évben csökkent.” 
„A Magyar Mérnöki Kamara … 1924-ben alakult meg.” [42], [43] 
1999. 
„Az egyik nézet szerint - amelyet a Magyar Mérnöki Kamara (MMK) képvisel … - "nem 
fogadható el angol nyelven a magyar szabvány", mert a mérnökök nem kötelezhetık 
nyelvtudásra és a rosszul értelmezett angol szövegek csak károkat okozhatnak, ezért 
addig ne vonják vissza a magyar szabványokat, ameddig nem helyettesítik magyar 
nyelvő szabvánnyal.” 
„Korábban volt egy olyan törvényi elıírás, mely szerint a "jogszabállyal kötelezıvé 
tett szabvány nyelve magyar". Tekintettel azonban arra, hogy 2002. január 1-jén 
megszőnt a szabványok jogszabállyal való kötelezıvé tétele, ezért értelemszerően 
megszőnt a magyar nyelvő szabványok kötelezı kiadása.” 
„Hány európai, illetve nemzetközi szabvány lefordításáról lenne szó? 2003. december 
1-jéig az európai szabványokat bevezetı magyar nemzeti szabványok száma: 14 866, 
ezek közül magyar nyelvő: 3921 (26 %) és angol nyelvő (jóváhagyó közleménnyel 
kiadott) 10 945 db (74%); a nemzetközi szabványokat bevezetı magyar nemzeti 
szabványok száma: 1303 db, ezek közül magyar nyelvő: 132 db (10 %), angol 
nyelvő 1171 db (90 %). (Csupán tájékoztatásul: a "tiszta magyar szabványok" 
száma: 5169 db.) Megjegyzendı, hogy a CEN és a CENELEC folyamatosan igen nagy 
számú szabványt bocsát ki, amelyeket mind kivétel nélkül honosítani kell magyar 
nemzeti szabvánnyá!” 
„Miért okoz ilyen nagy problémát az európai szabványok lefordítása? A szabványok 
szakszerő lefordítása nem egy egyszerő feladat! Hogyan is történik ez? Elıször el kell 
dönteni, hogy melyik szabványt kell lefordítani, majd meg kell keresni a honosítás 
pénzügyi forrását. Tájékoztatásul: a szabvány honosítási költsége kb. 25 000,- 
Ft/oldal. Miért ilyen sok? Hangsúlyozni kell, hogy nem csak fordításról, hanem 
honosításról van szó! A honosítás lépcsıfokai: fordítás - szaklektorálás - módszertani 
lektorálás - az elkészült anyag megtárgyalása mőszaki bizottságon - a Szabványügyi 
Tanács jóváhagyása. Itt kell megjegyezni, hogy a helyes fordítás és lektorálás igen 
nehéz feladat, bármely szakmai témakörben Magyarországon legfeljebb 5 - 6 
szakember képes ezt hibátlanul elvégezni!” [44] 
„Becslések szerint a magyar nyelvet összesen 13 millióan beszélik, ezzel a 12. helyen 
áll a legtöbb beszélıvel rendelkezı nyelvek listáján Európában.” 
„Nem a nyelvünk fokozatos anglicizálódása miatt kellene aggódnunk, inkább amiatt, 
hogy nyelvünk a személyes élet fıbb területeirıl eltőnhet.” 
„Egy nyelv státusza nem csak beszélıinek számától függ, hanem attól is, hogy 
mennyire van jelen az információs térben és a szoftveralkalmazásokban.” 
„Azonban az angol és a magyar nyelv között hatalmas technológiai szakadék tátong, 
és egyre mélyül.” [41] 
Az angol nyelvő különféle anyagok szolgai átvétele, beiktatása rövidesen 
oda fog vezetni, hogy a tudomány és a mőszaki élet szakszavainak nem 
lesznek magyar megfelelıi. A szakemberek kénytelenek lesznek a magyar 



helyett angol szavakat használni. A magyar nyelv miattunk szorul ki így az 
élet számos és egyre nagyobb területérıl, mi magunk ítéljük halálra a 
saját nyelvünket. A magyar nyelvet életünkben egyre szőkebb területen 
tudjuk csak használni! A magyartalanító, a kiszoruló folyamat pedig egyre 
gyorsul. Csendben és alattomos módon, ahogyan a mai globalizáció 
nyomul. Ehhez a példa nélküli barbársághoz egyetlen zokszó nélkül 
segítkezik a Magyar(nak mondott) Tudományos Akadémia! 
 
Hol van itt az angol nyelv? 
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Ebben az országban bármi megtehetı? Ezt sem vette észre az MTA?  
 
Merre tartunk, ha nem figyelünk oda? 
„Fáy András így festi e kor magyar leányát: „A magyar kisasszonyok angolul 
öltözködnek, franciául esznek, németül beszélnek és táncolnak, magyar 
levegıt szívnak, értenek is magyarul, de csak a cseléd végett.” [49] Íme a 
régi szép világ, mely ma visszaköszön, mint globalizált, szép új világ! „Respice finem. 
Gondolj a dolog végére.” – mondta egykor Metternich kancellár! Tegyük mi is! Mi 
marad meg akkor, ha nyelvünk elıször a biológiából, majd a fizikából, a 
matematikából szorul ki. Ezek köre egyre gyorsulóan bıvülni fog. 
 
Megoldás: a gépi fordítás, a számítógép fordítás 
„A múltban a nyelvvédı beruházások fıleg a nyelvoktatásra és fordításra fókuszáltak. 
Példaként: becslések szerint Európának 2008-ban 8,4 milliárd eurós fordító, tolmács, 
szoftverlokalizációs és honlapglobalizációs piaca volt, és mindehhez még évi 10%-os 
növekedést vártak. Azonban ez a kapacitás még mindig nem elég ahhoz, hogy 
kielégítse a jelenlegi és a jövıbeli igényeket.” „A digitális számítógépek 
alkalmazásának ötlete természetes nyelvek lefordítására 1946-ban merült fel 
elıször. Az ötletet az ötvenes években anyagi támogatás is követte, ami azonban 
csak a nyolcvanas években folytatódott.” [41] „Az automatikus fordítás lehetıségét a 
II. világháború után kezdték el kutatni Amerikában. Az elsı gépi fordítórendszert 
1954-ben mutatták be. Ez oroszról fordított angolra, néhány szabály és egy kis 
szótár segítségével. Hamar kiderült azonban, hogy a szabályalapú rendszerek 



kidolgozása nagyon költséges, és a fordítások minısége messze alulmarad az emberi 
teljesítménytıl. Más módszereket kellett keresni, és valójában ezzel született meg a 
számítógépes nyelvészet mint tudományág.” [34] Minden emberi tevékenységbe, 
eszközbe behatol a számítógép, a számítástechnika és ezeken át természetesen a 
matematika sok ága. Elıször alárendeltebb feladatokat, majd egyre bonyolultabbakat 
oldottak meg, jórészt annak függvényében, hogy milyen szinten állt a 
számítástechnika. „A(z EU-RM) Bizottság már 1976 óta használ gépi fordítást …” 
[5] Ma leggyakoribb a számítógéppel segített fordítás (computer-aided translation) 
(CAT). [7] „Az Unió intézményrendszerén belül a fordítók munkáját gépi fordítás is 
segíti. 1979 és 2010 között a Systran technológián alapuló European Commission 
Machine Translation (ECMT) rendszer állt rendelkezésre, majd ezt váltotta fel a 
MT@EC project keretében létrehozott „Moses”-nek nevezett, nyílt forráskódú, 
statisztikai gépi fordítórendszer, amelyet az EU-tisztviselık használhatnak.” [38] 
Megalakult az EAMT, az Európai Szövetsége a gépi (Machine) fordításnak 
(Translation)” [7]. Egyre több a számítógépes nyelvészettel, fordítással foglalkozó 
szervezet. Ilyen a Multilingual Europe Technology Alliance, … „A META-NET 33 
ország 54 kutatóközpontjából áll”. „A META-NET támogatja a META-t (Multilingual 
Europe Technology Alliance), amely az európai nyelvtechnológiával foglalkozó 
szakértık és intézmények egyre növekvı közössége.” „Számos nagy IT-vállalat 
rendelkezik saját fordítóval (pl. a már említett Google vagy a Microsoft), de számos 
olyan cég is van világszerte, amelyeknek fı tevékenységei közé tartozik az 
automatikus gépi fordítórendszerek fejlesztése (pl. Systran, Linguatec).” [31] Nem a 
betőszavak a lényegesek, hanem a mögöttes tartalom, az intézményhálózat, és ezek 
célja, eredménye. Újabb és újabb szoftverek jelennek meg! „Ezeknek a 
fejlesztéseknek az elıfutárai az olyan szabadon elérhetı online szolgáltatások, mint a 
Google Translate, amely 57 nyelv között fordít, vagy európai versenytársa, az 
itranslate4.eu (egy Magyarország által vezetett konzorcium terméke), 
továbbá az IBM szuperszámítógépe, Watson, amely megverte a Jeopardy nevő játék 
amerikai bajnokát, és az Apple mobilalkalmazása, a Siri, amely reagál a 
hangvezérlésre, és válaszol angol, német, francia és japán nyelven.” „2010 
márciusában indult az iTranslate4.eu [26] projekt, melynek célja olyan gépi fordító 
szolgáltatás nyújtása, amely nemcsak lefedi az Európai Unió összes 
nyelvét, hanem az összes nyelvpár esetében a mindenkori legjobb minıségő 
fordítást is adja.” [41] 
Egy újabb társaság a „TAUS (Translation Automation User Society)”. 
Miként látják a jövıt? 
„… néhány évtizeden belül a gépi fordító rendszerek jobban tudnak majd 
fordítani, mint az emberek. Nem csupán többet, jobban. Az emberi agynál is 
többre lesznek képesek, és képességük robbanásszerően fejlıdik majd tovább. Végül 
is megadtunk mindent nekik ahhoz, hogy fejlıdhessenek: hihetetlen mértékben 
bıvülı kapacitást, hogy a rájuk zúdított adatokat feldolgozhassák, valamint neurális 
hálókat és tanulási technikákat, hogy a lehetı legtökéletesebben „utánozhassák” az 
emberi agy mőködését.” „A gépi fordító rendszerek abban is lepipálnak majd minket, 
hogy képesek lesznek valós idıben akár száz nyelvre is fordítani, amivel, lássuk 
be, nemigen tudunk versenyezni. Ezen gépi fordítások minıségével kapcsolatban a 
blogger eléggé megengedıen fogalmaz: természetesen nem minden esetben 
tökéletesek ezek a fordítások, de majd megszokjuk és „igazítunk, ahol lehet”. Vagyis 
javítjuk a gépet, hogy még jobb lehessen.” „…2029-re a fordítások zömét gépek 



végzik majd …” „A jövıben fordító és gép egyfajta szimbiózisban kell, hogy 
mőködjön, ami a nyelvek közötti kommunikáció és megértés, és, végsı soron az 
emberi faj további fejlıdéséhez is hozzájárul. Ennek a kapcsolatnak tehát az 
együttmőködésrıl kell szólnia és nem a versenyrıl. A gépnek abban kell segítenie az 
embert, hogy a monoton, ismétlıdı és unalmas feladatoktól megszabadulva 
kiélhesse kreativitását a fordítási tevékenység során.” 
„Mivel azonban a fordítás az egyik, ha nem a legkomplexebb folyamat, amit gép 
végezhet, ahhoz, hogy a gépi fordítói rendszerek jól mőködjenek, szükség lesz 
emberi segítségre. Az egyik megkérdezett felszólaló szerint a fordító feladata a 
jövıben például az lehet, hogy a gépi fordítás minıségének javítása érdekében 
adatokat, új információkat győjt és táplál a rendszerbe. A legpesszimistább jóslat 
szerint csupán a szépirodalom marad, mint hagyományos, humán fordítói feladat.” 
[37] Rendkívül jellemzıek az alábbi nagyratörı fogalmak, melyek alátámasztják a 
fentebbi jóslásokat! FAUT (Fully Automated Useful Translation), azaz a gépi fordítás 
emberi beavatkozás nélküli, de a minıség még nem az elvárt. [63] Még rátesz egy 
lapáttal a FAHQT (Fully Automated High Quality Translation), ez ugyanolyan gépi 
fordítás, mint az elıbbi, de magas minıséggel! Csoda-e ezek után az, hogy a fejlett 
országok „translation industry”-ról regélnek, amely fordító ipart jelent. „Az utóbbi 
két-három évben a számítógépes fordítás szoftverjei hallatlan fejlıdésen mentek át 
mind a számítógépes nyelvészeti algoritmusok, mind pedig az árak csökkenése és a 
teljesítmények növekedése tekintetében. Új termékek tömege jelent meg a piacon; 
…” [10] 
 
Vissza a felhıkbıl a Földre! Mit értelmesnek géppel fordítani? 
„Verseket, drámákat, vicceket, szójátékokat, humoros írásokat, veretes publicisztikai 
szövegeket, hétköznapi társalgásokat, … továbbá olyan szövegeket, amelyeknél 
magasak a minıségi követelmények, vagy amelyeknek tartalmát minden részletében 
pontosan kell visszaadni, nem lehet, vagy nem érdemes géppel fordíttatni.” „Lehet 
géppel fordítani „ – egyéb esetekben. „Jobb fordítás várható az olyan programoktól, 
amelyek szők szakterületre vonatkozó szövegeket fordítanak, …” „Lehetséges a gépi 
fordítás akkor is, ha korlátozottak az igényeink: ha nincs szükségünk arra, hogy a 
fordítás a szövegben található összes információt pontosan visszaadja, és nincs 
szükségünk arra sem, hogy a fordítás mondattani és stilisztikai szempontból hibátlan 
legyen. A nyelvileg hibás mondatokat, illetve szövegeket is megérthetjük, 
ha hajlandók vagyunk némi többlet-erıfeszítésre. A szövegtani kutatásokból 
tudjuk, hogy a szöveg értelme, koherenciája mindig függ az olvasótól, azaz az olvasó 
ismereteitıl, és attól, hogy milyen erıfeszítésre hajlandó a szöveg értelmezése 
érdekében. … A gépi fordítás olvasójának fel kell készülnie arra, hogy a gépi fordítás 
elınyeiért (nagy mennyiségő szöveg azonnali fordítása) cserébe a szöveg 
értelmezéséhez nagyobb feldolgozási erıfeszítést kell tennie.” [38] „Azt azonban 
mindenképp látni kell, hogy a gépi fordítók nem arra valók, hogy Shakespeare-t 
fordítsanak, de még csak arra sem, hogy elkészítsék a házi feladatunkat vagy az 
önéletrajzunkat. Ezekre a rendszerekre azért van szükség, hogy segítsenek 
feldolgozni a minket körülvevı rengeteg információt. Az elsıdleges kérdés tehát az, 
hogy a fentiekbıl akkor is megértjük-e, mi történt Afganisztánban, ha nem tudunk 
angolul.” [34] „2010-ig azt a szabályalapú rendszert használták, amit 1975 és 1998 
között a Systran fejlesztett nekik. Tavaly viszont úgy döntött az EB, hogy új irányba 
kell terelni a gépi fordító alkalmazások fejlesztését, és statisztikai alapú (data-driven) 



rendszert kell inkább építeni, ami rugalmasabb és technológiailag függetlenebb, mint 
a régi szabályalapú volt. A projektnek frappáns nevet is adtak: MT@EC (Machine 
Translation at European Commission).” [30] Nem érdemes most ezen furcsa nevek 
mibenlétével bajlódni. Csak azt akartam jelezni, hogy valakik fenntartják a 
folyamatot. 
 
A számítógépes fordítás mai módszerei 
„A gépi fordítást kezdetben tehát szabályalkalmazások sorozataként képzelték el. 
Ezek a forrásnyelvi szöveget elıször morfológiai elemzésnek vetik alá, majd szótár 
segítségével lefordítják a szavakat, ebbıl végül rendezéssel jön létre a célnyelvi 
szöveg. Ilyen elven mőködnek például a ma is létezı SYSTRAN és METEO 
rendszerek. A mostani szabály alapú gépi fordítók az elıbbi továbbfejlesztését, az 
úgynevezett transzfer módszert alkalmazzák, amely már nem csak szavakat fordít, 
hanem mondatszerkezeteket, frázisokat is. A gyorsaság és költséghatékonyság 
igénye azonban létrehozta a másik fı irányvonalat, a statisztikai gépi fordítást. 
Bármily meglepı, a jelenleg mőködı gépi fordítók nagy része nem, vagy alig 
használ nyelvi ismereteket, ehelyett matematikai elven mőködik. Ennek 
lényege, hogy a rendszert nagy mennyiségő minta adattal (mondatpárokkal) 
betanítják, az algoritmus ebbıl építi fel magának a fordítási modellt (melyik 
forrásnyelvi mondatnak mi a jó fordítása) és a nyelvmodellt (milyen a jó célnyelvi 
mondat). A módszer gyors és egyszerő, nagy hátránya viszont, hogy amire nincs 
minta, azzal nem boldogul. Továbbá nem mindig az a jó fordítás, ami a gyakoribb.” 
[34] Descartes megsejtette! 
 
Meg kell-e lepıdnünk azon, hogy a számítógép behatol a fordításba is? 
A sakk az egyik legbonyolultabb játék, melyet az ember valaha kitalált. Mégis 
megfosztotta trónjától az embert a számítógép. 
„1997-ben az IBM szuperszámítógépe, a Deep Blue legyızte az akkori sakkbajnokot, 
Gari Kaszparovot New York Cityben. Akkor hatszor játszottak egymás ellen, ebbıl 
egyet Kaszparov nyert, kettıt a Deep Blue, három parti döntetlennel végzıdött. Egy 
évvel korábban még egyértelmő volt Kaszparov elınye, 4-2-re legyızte a gépet.” [58] 
Sıt! 
„A go egy ısi kínai játék, régóta az egyik legnagyobb kihívást jelenti a mesterséges 
intelligenciát fejlesztıknek. Az alapszabályok elég egyszerőek: két játékos felváltva 
pakol fekete és fehér köveket egy 19x19 vonalból álló pályára, a vonalak 361 
metszéspontjára azzal a céllal, hogy minél nagyobb területet szerezzenek egymás 
köveinek a bekerítésével. A játékot világszerte 60 millióan játsszák. A számítógépek 
már régen legyızték az embert sakkban és egyéb hasonló játékokban. De a go eddig 
kifogott a számítógépeken, mert olyan szintő intuícióra és helyzetfelismerésre van 
szükség, amelybe beletört a gépek bicskája. Rengeteg variáció és lehetséges lépés 
képzelhetı el, sokkal több, mint bármilyen másik játéknál. Még a legerısebb mai 
gépeknek sincs elég számítási kapacitásuk arra, hogy belátható idı alatt minden 
lépés összes kimenetelét kiszámolják.” 
„A DeepMind AlphaGo programja a legfejlettebb kísérlet eddig, egy teljesen összetett 
rendszert tanulási rendszert, úgynevezett mélytanulást alkalmaz. Tavaly legyızte az 
Európa-bajnokot, Fan Huit, de Li Szedol teljesen más kategória.” 



„Li Szedol három és fél órás küzdelem után adta fel a játékot, még 28 perce és 28 
másodperce volt hátra az órája szerint. Li egymillió dollárért küzd, a gép célja pedig a 
világtörténelemben elıször megverni a világ legjobb játékosát” [58] 
Ilyen teljesítményekre egy évtizeddel ezelıtt senki sem mert gondolni. Hasonló 
várható a fordítások területén is! 
 
Az új tudomány korszakai 
„A mai tudomány korszakai: 

ıstörténet   1940–50-es évek, 
„az ókor:   1957–1970, 
„középkor ….  1970–1983, 
„újkor …   1983–1993.” [32] 

Mi lehet/lesz a folytatás? Nem sok olyan tudomány létezik, melynél nem lehet 
elmondani, hogy már a rómaiak és a görögök is mővelték! 
 
A számítógépes nyelvészet, mint a gépi fordítás alapja 
Interdiszciplináris ez a tudomány, mert szerepet kap benne az informatika (formális 
nyelvek, automataelmélet), a matematika (statisztika, halmazelmélet, stb.), a 
nyelvészet, a pszichológia, a mesterséges intelligencia (pl. sakk és a go játékok 
gépesítése során nyert tapasztalatok). [11], [12] 
 

 
 
A kiábrándító kezdet megállapításai 
Általános vélemény volt 

„1. sokkal lassabb,  
2. sokkal drágább,  
3. sokkal rosszabb, mint a humán fordítás, a fejlıdés megtorpan.” [12] 

„Ezt olvassuk a gépi fordításról…  



• A gépi fordítással foglalkozni kidobott idı, mert egy gép sosem fog 
Shakespeare-t fordítani. 

• Állítólag volt egyszer egy gépi fordító rendszer, amelyik arra az angol 
mondatra, hogy The spirit is willing, but the flesh is weak, azt fordította 
oroszra, hogy: A vodka jó, de a hús gyenge. Ebbıl jól látszik, hogy a gépi 
fordítás haszontalan dolog. 

• Általánosságban, a gépi fordítás minısége annyira gyenge, hogy semmire sem 
használható a gyakorlatban. 

• A gépi fordítás elveszi a fordítók munkáját. 
• A japánok kifejlesztettek egy rendszert, amihez csak bele kell beszélni a 

telefonba, és lefordítja, amit mondunk, és ezt a másik angolul hallja.  
• Van egy dél-amerikai indián nyelv, amelyiknek a szerkezete logikailag annyira 

tökéletes, hogy nagyon könnyen lehet gépi fordító rendszert csinálni a 
segítségével.” [33] 

Érdekes az a vélekedés, mely szerint a japánok telefonjába japánul 
bemondott szöveget a telefon angolra fordítja!  
 
Hogyan látta 2014-ben a gépi fordítás helyzetét a legnagyobb magyar szakemberek 
egy csoportja? 
SZAKNYELV ÉS SZAKFORDÍTÁS 
Tanulmányok a szakfordítás és a fordítóképzés aktuális témáiról 2014. 
KEREKASZTAL-BESZÉLGETÉS A GÉPI FORDÍTÁSRÓL [38] 
„A Szent István Egyetem Nyelvi Központjának Szakfordító szakmai napján hangzott el 
az alábbi kerekasztal-beszélgetés, amelynek résztvevıi a következı személyek 
voltak: Bán Miklós, az espell fordítás és lokalizációs zrt. vezérigazgatója, a ProFord 
vezérigazgatója; dr. Prószéky Gábor, a MorphoLogic Kft. ügyvezetı igazgatója, a 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Karának 
egyetemi tanára és kutatási dékánhelyettese; Kovács László, a TÉK Kft. ügyvezetıje; 
dr. Varga Ágnes, a Kilgray Kft. fejlesztı munkatársa és a gépi fordítás kutatója; Szőcs 
Dániel, az espell fordítás és lokalizációs zrt. lokalizációs menedzsere, gépi fordító, 
blogger; Riesz Zoltán, a Moravia IT Hungary ügyvezetı igazgatója, Wagner Veronika, 
az espell fordítás és lokalizációs zrt. munkatársa.” 
„Gépi fordításon a köznyelv azt érti, hogy a számítógép fordít helyettünk vagy segít 
nekünk.” 
„…a gépi fordításnál adunk a gépnek egy forrásnyelvi szöveget, amelybıl a gép 
önállóan készít egy célnyelvi szöveget. Persze ez csak úgy lehetséges, hogy 
elızetesen betápláljuk a gépbe a forrásnyelvi és a célnyelvi alakokat, szakzsargonnal 
szólva „megtanítjuk a gépet”. Ez a „tanítás” többféleképpen is történhet. Az egyik 
módszer az, hogy megadunk a gépnek egy csomó szabályt, és a szabályok 
alkalmazásával a gép konvertálja, azaz „lefordítja” a forrásnyelvi szöveget a célnyelvi 
szövegre. A fordítási folyamat ebben az esetben egyszerő számítógépes konvertálási 
eljárás. Ezt nevezzük szabályalapú rendszernek.” 
„A másik, manapság egyre népszerőbb módszer az, hogy a gépbe nagyon sok 
forrásnyelvi és célnyelvi szöveget táplálunk be, amelyek alapján a gép „megtanulja” 
az adott mondatpárokban elıforduló kifejezések fordítását, majd ez alapján elvégzi a 
fordítást. Ha a forrásnyelvi és a célnyelvi szövegeket mondatpáronként 
párhuzamosítva tápláljuk be a gépbe, akkor a gépnek „könnyő” dolga lesz. Ezt hívjuk 
statisztikai gépi fordításnak.” 



„Felmerül a kérdés, hogy miért népszerőbb a statisztikai gépi fordítás, mint a 
szabályalapú. Az egyik ok az, hogy a CAT már évtizedek óta a fordítóirodai gyakorlat 
része, és ennek az egyik pozitív mellékhatása az, hogy iszonyatos mérető 
párhuzamos adatbázisok állnak a rendelkezésünkre. Ezeknek a párhuzamos 
adatbázisoknak köszönhetı a statisztikai alapú gépi fordítás népszerősége, és a gépi 
fordítás terjedése.” 
„…a gépi fordítástól az várható el, hogy ha adunk a gépnek egy szöveget, 
azt úgy fordítsa le, hogy az többé-kevésbé a célnyelven legyen és többé- 
kevésbé érthetı is legyen.” 
„Valóban, a piaci elvárások gyorsan változnak: egyre több szakterületen és egyre 
több nyelvre szükséges fordítani, és sok esetben egyszerően nincsen megfelelı 
fordítóbázis. Esetleg olyan nagy mennyiségő szövegrıl van szó, amelyet emberi 
munkával nem lehet lefordítani. Ezekben az esetekben mindenképpen segít a gépi 
fordítás: az MT-t (=Machine Translation, azaz a számítógépi fordítás-RM) tehát azért 
használjuk, mert ez piaci szükséglet. Sajnos ennek azonban van egy olyan üzenete 
is, hogy a minıségi elvárások nem ugyanazok, mint amilyenek korábban voltak, a 
minıség és a pontosság iránti elvárásról áttevıdött a hangsúly az érthetıség iránti 
elvárásra.” 
„…a legtöbb piaci környezetben elegendı közepes, de érthetı minıséget produkálni.” 
„…a világon készült fordítások 97%-a MT3 -vel készül. Ez elképesztı szám. 
Természetesen ebbe beleszámítanak az említett, böngészıben használt fordítások, 
amelyek csak a megértést szolgálják. Ezek nyilvánvalóan nem arra valók, hogy egy 
komoly szakmai közösség elvárásainak megfeleljenek.” 
„…ezt a fajta fordítást a szakmán belül „comprehension assistance” rendszernek, 
azaz megértéstámogató rendszernek nevezzük, mivel ez nem igazi fordítás, csak a 
megértést segíti, hiába nevezik olykor MT-nek, azaz gépi fordításnak.” 
„Kétségtelen, hogy hatalmas lehetıségek vannak a kommentek és a webhelyek 
lefordításában, ahol alacsonyabb minıségő, kizárólag a megértést támogató fordítás 
is elfogadható, ugyanakkor a gépi fordításokat nagyon jól lehet használni a minıségi 
fordításokhoz is.” 
„… a cég a gépi fordítások során a korábban felhasznált és keletkezett állományokat 
próbálja intelligensen felhasználni. Leegyszerősítve a lényeg a következı: a gép a 
korábbi fordításokban megkeresi a már lefordított szavakat és szókapcsolatokat. 
Lehetıség szerint – de nem kizárólagosan –, az 5-6 szónál nem hosszabbakat, majd 
ezek közül az adott környezetbe legjobban illeszkedı részeket beilleszti a 
célszövegbe. Tulajdonképpen egyfajta elıfordítást vagy -feldolgozást készít, amely 
jórészt használható. Amire nem talál használható fordítást, azt üresen hagyja. Az így 
elıkészített szövegen mi valamilyen CAT-eszközzel tovább dolgozunk. A lefordított 
szegmenseket végül valaki mindig „mazsolázza” humán odafigyeléssel. Itt jönnek a 
képbe a szakfordítók: ık javítják a fordítást, ezzel tanítgatják a gépet is. Ez a fajta 
tréningelés vagy tanítás egyre hatékonyabbá teszi a gépi fordítást, és ez az, ami 
valóban hozhat eredményt a gépi fordítás minıségében, fıként, ha az egy bizonyos 
szakterületen, lokalizálva történik. Ezt szorgalmazza az ügyfél is, aki azt szeretné, 
hogy minél rövidebb idı alatt, minél jobbak és olcsóbbak legyenek a fordítások.” 
„A mi ügyfelünk tervezı szoftvereket gyárt és abszolút „ideális jelölt” a statisztikai 
gépi fordításra. 1992 óta fordíttat géppel, tehát iszonyú mennyiségő anyag győlt 
össze nála. Ráadásul remek minıségőek a fordításai, mivel a minıségre, a 



fordítások egységességére mindig is ügyeltek. İk például már nagyon sok nyelvre 
bevezették a gépi fordítást, az idén debütál a magyar nyelv.” 
„A magyarra történı nyers gépi fordításnak elég rossz a minısége, nem felel meg a 
nyelvhelyesség és a pontosság elvárásainak. Érdekes azonban, hogy ennek ellenére 
az ilyen szövegek érthetısége viszonylag jó. Ráadásul az utószerkesztéssel könnyen 
jó eredményt lehet elérni. Azonban az utószerkesztésnek is vannak fokozatai. A 
minimális utószerkesztéssel csak annyit javítunk, hogy éppen érthetı legyen a 
szöveg, a teljes utószerkesztéssel pedig annyit, hogy olyan legyen a szöveg, mintha 
ember fordított volna. Azt, hogy az utószerkesztés melyik típusát választjuk, a szöveg 
felhasználásnak célja (!) alapján döntjük el. Kutatásaim során érdekes eredményt 
kaptam: a géppel fordított szöveg érthetısége már minimális utószerkesztés után is 
nagymértékben javul. Tehát a minimális utószerkesztés is elég lehet akkor, ha a 
minıség nem annyira fontos, ha a cél az információnyerés.” 
„A világ azonban egyértelmően a gépi fordítás felé halad, ahogyan például a 
mezıgazdaságban is a gépesítésé a jövı, a kiskertemben viszont nem szívesen 
használok gépet, ott inkább kapálgatok, gyomlálgatok.” 
„A gépi fordító rendszer tanítási folyamata pedig az az eljárás, amikor az ember által 
kijavított mondatokat „visszatápláljuk” a gépi fordító adatbázisába, amely így 
nagyobb mennyiségő és talán relevánsabb mintamondatból dolgozhat.” 
 
Paradigma-váltásra lenne szükség az alábbi képek szerint! 
A bal képen két különbözı nyelvő ember közé belép a könyv, a szótár, mely még két 
ember esetén is lassú és körülményes.  
 
A jobb oldali képen pedig egy csoport egy mobil-telefonra figyel. A mobilba épített 
szoftver tolmácsol mindenkinek, mint ahogyan a bibliai lángnyelv tette. Nem tőnik 
reménytelennek, lehetetlennek a dolog, hiszen az alkimisták régi vágya, az 
aranycsinálás, is megoldható a mai tudománnyal. 
 

   
 
A számítógépes fordítás a nemzeti nyelvek megmentıje lehetne. Egyetlen nyelvnek 
sem kellene kihalnia, mert az egyik nyelv érdekét sem szolgálná. Rengeteg ember 
szabadulna meg a nagy terhet jelentı kötelezı nyelvtanulástól. A más nyelvet 
ismerık végre közvetlenül megismernék egymást, mely nélkül nincs megértés. 
 
A nyelvek harca fennmaradásukért 
A folyamatot a francia és amerikai példán át világítom meg. Ebbıl talán világos lesz 
az, hogy a rajtunk állandóan demokráciát követelık otthon miként demokratikusak. 



„A Párizs környéki dialektus egységes, nemzeti nyelvvé válásának több lépcsıfoka is 
volt, amelyben szerepet játszottak olyan politikai döntések, mint I. Ferenc király 
1539-es rendelete, amely ezt a nyelvjárást tette kötelezıvé a közigazgatásban, vagy 
a Francia Akadémia megalapítása (1635), ahol aztán pár évtizeddel késıbb egy 
normatív szótárat és egy korai nyelvtankönyvet is kiadtak, amelyek szintén a párizsi 
nyelvjárást határozta meg követendı modellként.” 
Törıdtek a többi emberrel, akik nem ezt a dialektust beszélték? 
„Meglepı módon a francia forradalom idején éppen a szabadság-
egyenlıség-testvériség nevében vették fel a kesztyőt a helyi 
nyelvjárásokkal szemben. Úgy vélték ugyanis, hogy a forradalmi eszmék nem 
vagy csak nehezen jutnak el azokhoz, akik nem beszéltek franciául.” 
Ne feledjük: az EU eszmeisége ugyanez! 
A 19. századra az általános és kötelezı francia nyelvő oktatásnak köszönhetıen a 
dialektusok egyre inkább háttérbe szorultak.”  
Egy kis módszertan: 
„Ehhez az olyan pedagógiai módszerek is hozzájárultak, hogy a tájszólásban 
megszólaló diáknak a tanár egy kisebb tárgyat adott, amit addig kellett magánál 
tartania, amíg valaki más nem szólalt meg tájszólásban. Az a diák, akinél a nap 
végén a tárgy maradt, büntetésben részesült, például ki kellett takarítania az 
osztálytermet.” 
„A huszadik században aztán a francia nyelvő sajtó terjedésével párhuzamosan 
végképp háttérbe szorultak a regionális nyelvek, sıt, a legtöbbjük egyenesen 
veszélyeztetett nyelvként van számon tartva. A francia állam hozzáállása a regionális 
nyelvekhez ma legalábbis ellentmondásosnak mondható.” 
„A francia alkotmány ugyanis a köztársaság eszméjének nevében kimondja, hogy a 
köztársaság egyetlen hivatalos nyelve a francia.” A következı színes térkép mutatja, 
hogy mennyire ütközött ez a döntés az ország lakosságának zömével. Nem készült 
hatástanulmány, igaz nem voltak még külföldi pénzeléső „civil” szervezetek sem, akik 
aggódtak volna. 
„Egy módosítás azonban hozzáteszi, hogy a regionális nyelvek a francia kulturális 
örökség részét képezik, de hogy ez pontosan mit is jelent, nem könnyő eldönteni.” 
„Láthatunk például kétnyelvő utcanévtáblákat Quimper-ben (francia-breton), vagy 
Toulouse-ban (francia-okcitán), és a regionális nyelveket lehet tanítani az iskolákban, 
de többen arról panaszkodnak, hogy a szaktanárok képzése távolról sem 
akadálymentes: például kevesebben tehetnek bretonból tanári szakvizsgát, vagy a 
breton szakos tanárokat a központi rendszer áthelyezi Bretagne-ból Franciaország 
más vidékeire, miközben meg Bretagne-ban kevés a breton szakos tanár.” Tiszta 
Románia! 
„A helyzetrıl sokat elmond, hogy Franciaország ugyan aláírta a Regionális 
vagy kisebbségi nyelvek európai kartáját, de máig nem ratifikálta azt.” 
Ebbıl az alábbi térkép szerinti sokféleségbıl gyúrtak egyet, mit sem törıdve a 
kisebbségek jogaival! A francia nyelvgyötrı modell bevált, bevethetı az 
Európai Egyesül Államokban is! 
 



 [65] 
 
Ez a francia térkép ugyanolyan mozaikos volt, mint a mai európai, de ugyanilyen volt 
a korabeli észak-amerikai is, melyek ráadásul nem is nyelvek, hanem nyelvcsaládok a 
térkép két oldalán felsorolva: 
 
Mi a helyzet a demokrácia ıshazájában, a demokrácia mintaországában, az USA-ban? 
 

 [66] 
 



 
 
A képen egy Feketeláb nevő indián látható. Elképzelhetı, hogy mennyit küzdött 
hódítói ellen. A valamikori ıslakosság képviselıje. Mi lett velük, mi lett a nyelvükkel? 
 

Indián törzsek [67] 
Délkeleti 
maszkagí •  krík •  csikaszó •  csaktó •  kadó •  irokéz •  cseroki •  algankin •  nacsez •  szeminol •  atak
apa •  necsez •  tunika •  ofó •  houma •  csitimacsa •  bájlekszi • csakcsium •  tohómi •  mobájl •  alaba
ma •  jucsí •  hicsiti •  apölesi •  timukua •  tokabága •  aisz •  kalúsza •  tekeszta •  kíz •  jamszí •  kusz
ábó •  katauba •  tuleló 
A krík a maszkagik köré csoportosuló poli konföderáció angol neve. 
Délnyugati 
kokopa •  juma •  alcsidúma •  mohávi •  valapáj •  havaszupáj •  valupáj •  marikopa •  papagó •  fölsı 
pima •  szeri •  hopi •  nyugati apacsok •  csirikava apacsok •  zunyi •  Rio Grande-
keresz •  hémez •  navahó •  téva •  északi tíva •  tánó •  píkosz •  déli 
tíva •  tompiró •  laguna •  akoma •  piró •  hikarija apacsok •  meszkaleró 
apacsok •  hokomi •  hanó •  szuma •  humanó •  opeta •  jubidi •  dzsova •  alsó 
pima •  jaki •  guarihió •  tarahumara •  tubaro • majó •  koncsó •  toboszó •  guaszávi •  akasí •  sisime 
•  tehui •  tepehuan •  zakatek •  pemi •  karankava •  nyakipa •  paipai •  kiliva •  kocsimi •  gvajkura •  p
erikú 
Síksági 
szárszi •  síksági krí •  feketeláb •  gróvantr •  aszinbojn •  síksági odzsibua •  crow •  titon 
sziú •  hidatsza •  menden •  aikara •  janktonáj sziú •  szanti sziú •  sájen •  ponka •  omaha •  jankton 
sziú •  ájova •  oto •  pauni • arapahó •  kansza •  mizúria •  kájova •  kájova 
apacs •  oszidzs •  kamencsi •  vicsita •  kvapa •  lipen apacs •  tonkava •  kitszáj 
Fennsíki 
liluit •  saszvep •  tomzon •  nikola •  okanágen •  léksz •  kutenáj •  kaliszpil •  szenpojl •  columbiai 
szelisek •  jakima •  szpokén •  palúsz •  kıdalen •  flethed •  népörszi •  valavala •  kajúszi •  jumatila •  
klikitet •  visrem •  teninó • molala •  klamat •  modok 
Nagy-medencei 
keleti sosóni •  északi sosóni •  benak •  északi pajút •  vasó •  nyugati sosóni •  jút •  déli 
pajút •  Owens Valley-pajút •  kavaisszu 
Kaliforniai indiánok 
tolóva •  karok •  jurok •  seszta •  hupa •  csilula •  vilka •  vájot •  csimarikó •  vintu •  matóle •  nongatl 
•  szinkióni •  leszik •  vajlaki •  kahtó •  jukí •  északi pomó •  északkeleti pomó •  keleti 
pomó •  délkeleti pomó •  középsı pomó •  déli 
pomó •  keseje •  namleki •  acsomavi •  atszagivi •  majdú •  jana •  kankáu •  niszenan •  petvin •  tóvi
déki mívak •  vapó •  parti mívak •  mívak •  északi völgyi 
jokut •  kosztanóan •  eszölin •  monacsi •  foothilli jokut • déli völgyi 
jokut •  tubatulabal •  szalinen •  csumas •  kitanemuk •  tetevjem •  szeránó •  gabrielinó •  luiszennyó •
  kahuilja •  kupennyó •  diguennyó 
Északnyugati partvidék 
ejak •  tlingit •  haida •  nisga •  gitkszen •  cimsián •  haiszla •  haihaisz •  belabela •  belakula •  uvekín
 •  kvakiutl •  északi parti szelis •  nútka (núsanúlt) •  középsı parti szelis •  déli parti 



szelis •  maka •  kvilájúta •  csimekam • kvalijúka •  sinúk •  kletszken •  tilamúk •  elsziensz •  szjuszlev
ensz •  kelepájensz •  kúszensz •  atapaszka •  takelma 
Sarköv alatti terület 
holikecsa •  ingali •  kolcsen •  tanajna •  kolakon •  kacsin •  tanana •  atna •  hen •  tatcsoni •  hér •  he
gyi indiánok •  tegis •  szárazföldi 
tlingit •  kaszka •  taltan •  cicót •  szlekani •  szlévej •  bívör •  kerier •  csilkatin •  daglib • jelonájf •  csip
uvéj •  nyugati „erdei” krí •  nyugati „igazi” krí •  északi odzsibua •  Winnipeg-tavi 
szoltó •  neszkepi •  keleti krí •  atikemik •  mantenye •  beotuk 
Sarkvidéki terület 
(szibériai jupikok) •  Saint-Lawrence-szigeti eszkimók •  aleutok •  csendes-óceáni eszkimók (csendes-
óceáni jupikok) •  délnyugat-alaszkai szárazföldi eszkimók (közép-alaszkai jupikok) •  Bering-szorosi 
inuitok, •  Kotzebue Sound-i inuitok •  belsı-észak-alaszkai inuitok •  észak-alaszkai parti 
inuitok •  Mackenzie-deltavidéki inuitok •  Copper inuitok (réz eszkimók) •  netszilikek •  karibu 
inuitok •  szallirmiutok (szadlermiutok) •  iglulikok •  Baffin-földi inuitok •  Labrador-parti 
inuitok •  quebeci inuitok 
Északkeleti terület 
csipua/odzsibua •  minámini •  vinebégó •  ilinoj •  potavatómi •  foksz •  szók •  meszkuten •  májámi •  
saúni •  kikapú •  algankin •  nipisszing •  hjuron •  atava •  pitan •  venró •  írí •  szeneka •  kajúga •  on
andága •  onejda • móhak •  mehiken •  delaver •  szaszkehanak •  nentikók(ok) •  virginiai 
algankin •  virginiai és észak-carolinai irokéz •  észak-carolinai algankin •  Szent-Lırinc vidéki 
irokéz •  nyugati abenaki •  keleti abenaki •  meliszit • passzamakudi •  mikmek •  dél-új-angliai 
algankin •  kelet-Long Island-i algankin 
 
Hová lett ez a sok nyelv? Nekkora az enberiség vesztesége ezen nyelvek 
elvesztésévek? Száz év múlva erre a veszteséglistára fel kell írni a magyart is? 
Hogyan tőntek el ezek a nyelvek? 
 
„Csak a halott indián a jó indián!” 
[68] szemelvények 
A brit uralom ellen fellázadt amerikai gyarmatok területén a sikeres függetlenségi 
háborút követıen alakult meg az Amerikai Egyesült Államok. A demográfusok 
becslései szerint 1800-ban 600 ezer indián élt a mai USA területén. 50 évvel alatt 
számuk 400 ezerre csökkent, majd az indiánháborúk végén, 1890-ben tartott 
népszavazás szerint mindössze 248.253 fı volt. 
Azaz 90 év alatt eltőnt 350.000 ember! Biztos, hogy nem csak ennyien! Ezek nyelvi 
ügyeivel sem kellett késıbb foglalkozni. 
1796-ban felfedeztek egy viszonylag hatékony himlıellenes vakcinát. A fekete 
rabszolgák beoltását meg is kezdték, de az indiánoknak tudatosan nem adtak az 
életmentı gyógyszerbıl, mert úgy vélték, hogy számuk csökkenése a közérdekre 
nézve áldásos.  
1848-ra az USA megnyerte a Mexikó ellen vívott háborút. A békeszerzıdés 
értelmében 1,3 millió négyzetkilométernyi területet (a késıbbi Kalifornia, Utah, 
Nevada államokat, illetve Arizona, Új-Mexikó, Colorado és Wyoming egyes részeit) 
csatoltak el a vesztestıl. A Kaliforniában élı juki törzsnek ekkor 5000 tagja volt. 
Kezdetben a telepesek egyszerően elfoglalták a jukik vadászterületeit. Amikor a 
kormány zárt területeket jelölt ki az indiánok számára, a telepesek lerombolták a 
rezervátum kerítését, hogy marháik nyugodtan legelhessenek. Az éhhalál szélére 
kerülı jukik kényszerbıl megdézsmálták a csordákat. Válaszul 1856-1861 között a 
telepesek irtóhadjáratokat szerveztek ellenük: egy ló elvesztése miatt például 
bosszúból 240 jukit lıttek agyon. Amikor a hadsereg jelentette, hogy a telepesek ki 
akarják irtani az indiánokat, a kormányzó, John B. Weller önkéntes indiánvadász 
egységeket szervezett, amelyek még több ıslakost mészároltak le. A szövetségi 



Pénzügyminisztérium megbízottja hiába jelentette, hogy a korrupt rezervátumi 
hatóságok ellopják a telepesek által gyilkolt indiánoknak szánt élelmet, a kormány 
csökkentette az adminisztrációt és a jukik élelmezésére szánt összeget. Amint 
értesült a jukik állítólagos teljes kiirtásáról, a kormányzó gratulált az önkénteseknek 
„a hadjárat során alkalmazott módszerekért”. A „módszerek” alatt a 
tömegmészárlásokat, a nık megerıszakolását és azt a gyakorlatot értette, hogy az 
elrabolt juki gyermekeket rabszolgának adták el. A pénzügyi ellenır jelentése szerint 
az egész indián történelemben a jukikkal bántak a legkegyetlenebbül: előzték, halálra 
éheztették és néhány kivétellel megölték ıket. 1880-ra a jukik több mint 90%-át 
kiirtották, mindössze 400-an maradtak életben.  
A felkelést véres megtorlás követte. 303 dakota harcost ítélt halálra a fehérekbıl álló 
bíróság, kizárólag fehér tanúk vallomása alapján. A vádlottak nem kaptak ügyvédet, 
tolmács nem volt, sok tárgyalás 5 percig tartott. Abraham Lincoln elnök az ügy iratait 
átnézve végül csak a 39 „legbőnösebb” dakota kivégzését engedélyezte. Egy 
kivétellel valamennyiüket egyszerre akasztották fel Mankatóban. Mind a mai napig ez 
volt az USA történetének legnagyobb tömegkivégzése. A holtesteket meggyalázták: a 
kiásott hullákon orvosi boncolásokat végezték, Kis Varjú fınök csontvázát pénzért 
mutogatták, a testekrıl lenyúzott bırbıl ajándéktárgyakatkészítettek. A többi 
elítéltet 5 évig börtönben tartották. Harmaduk a börtönben szerzett betegségbe halt 
bele, a többieket szabadon engedték. A hatóságok mintegy 1500 indiánt (köztük 
nıket, gyermekeket) fél évig fogságban tartottak, ahol legalább 130-an meghaltak. A 
túlélıket 1863-ban kitoloncolták, a dakotákkal kötött szerzıdéseket felmondták, a 
rezervátumot feloszlatták, az indiánokat kitiltották Minnesotából, fejükre vérdíjat 
tőztek ki. 
 
Nem folytatom tovább, az USA demokratikus nyelvi politikájának bemutatását, 
melynek legfıbb eszköze a demokratikus népírtás volt. Ennyi is elegendı az amerikai 
„nyelvi” modell bemutatására. Érdemes a hivatkozott cikket teljes egészében 
elolvasni. Megdöbbentı! 
Rendelkezünk tehát egy remek francia és egy remek amerikai modellel. Nehogy mi 
legyünk a következık! Nem babra megy ki a játék! 
 
 
Mit kellene tenni? 

1. Azonnal megszüntetni az „angol nyelvő „magyar” szabványokat” azok 
magyarra fordításával, mint a környezı államokban is tették! Ez egy szégyellni 
való hungarikum! Egy valódi fából vaskarika! 

2. Törvény által kötelezıen elıírni, hogy bármilyen nyelvő, bárhol tartott elıadás 
esetén kikerülhetetlenül kötelezı legyen a magyar nyelvő szinkron 
tolmácsolás!  

3. Legyen kötelezı magyarul is közreadni azokat az irományokat, melyeket a 
magyar szerzık angolul írtak. Mindhárom javaslatot azzal a céllal teszem, hogy 
a világ minden szavára mindenkor legyen magyar szavunk. A magyar nyelv 
ne szoruljon ki az életünkbıl. Ne legyen megint a mőveletlen ember 
nyelve a magyar! A magyar nyelven lehessen minden tudományt, 
minden szakterületet mővelni! Különben rövidesen szükséges lesz, 
elkerülhetetlenné válik egy második nyelvújítás! 



4. Összefogás mindazon népekkel, akik nyelve már ma a kis nyelvek közé 
tartozik! A mielıbbi számítógépes fordítás ugyanis elsısorban a kis nyelvek 
népeinek sürgıs. Meg kell akadályozni azt, hogy a nyelvvel politikai, gazdasági 
fölényt szerezzenek bárkik. Az összefogás legfıbb tárgya pedig a 
számítógépes fordítás és ennek háttértudománya a számítógépes 
nyelvészet, minden erıbıl való közös, szövetségesi fejlesztésére. 

5. A Magyar Tudományos Akadémia ma a magyar nyelv felelıse. Elvileg küzdenie 
kellene a magyar nyelv virágzásáért! Nem szabad elfelejteni, hogy 
elıdszervezetét csak erre az egy feladatra hozták létre! Mint az pl. az „angol 
nyelvő magyar szabványok” és a hunfalvyzmus esetén is látható, az 
alapfeladatát képtelen ellátni, sıt szembemegy a magyar nyelv érdekeivel. A 
mai globalizmus nem titkolt célja: megszüntetni a nemzeteket és 
ezzel együtt a nemzeti nyelveket is! Az EU mostani urai egyértelmően 
megtagadják a nemzetállamok Európáját, és helyébe az Európai Egyesült 
Államot szervezik, új karakterrel, a beutaztatott muszlimokkal, mely majd 
idıvel akár a mai USA-val is összevonható lesz. Számcsökkentés az államok, 
és száncsökkentés a nyelvek világában – a szent profit céljainak mindenben 
megfelelve. Nem nehéz kitalálni, hogy az erre a feladatra kiszemelt 
nyelv nem lehet más, mint az angol. A többi, a 80-1=79 nyelvre pedig az 
a sors vár, mint az amerikai indiánok nyelveire. A 79 európai nyelv sorvadása 
eltérı ütemben, de bekövetkezik majd. Az elızı bekezdésben láthattuk a 
dolog francia és amerikai megoldását, két nyelvi modellt! Ezeket nem a 
Holdról vettem, hanem a közelünkbıl és a közelmúltunkból. Számukra a 
nemzet, és emiatt is a nemzeti nyelv is, ellenség. Az MTA-nak színt 
kell vallani, mivel nem állhat egyszerre a két összeegyeztethetetlen 
oldalon, nem lehet ugyanis a nemzet és a nemzeti nyelv felszámolója 
is, és a nemzeti nyelv ápolója, megmentıje is! Az MTA döntése kétféle 
lehet. Az egyik szerint az MTA felhagyja a finnugorizmus avítt, fals, 
magyarellenes teóriáit, és visszatér a szervezetét létrehozó eredeti szándék 
szerinti mőködéshez, és megszünteti támogatását a sunyi módon terjeszkedı 
angolosítástól. Ennek sajnos nem sok esélyét látom! A másik lehetıség pedig 
a Magyar Tudós Társaság újbóli felállítása, az eredeti elképzeléseknek 
mindenben megfelelıen. A magyar nyelv ügyét, képviseletét, ebben az 
esetben természetesen nem az MTA látná el, hanem mondjuk a Magyar 
Nyelvstratégiai Intézet. Ezzel járnánk jobban. 

6. Mindazok támogatása, akik önként szeretnének bármilyen idegen nyelvet 
megtanulni. Kiemelten támogatva azokat, akik a velünk szomszédos 
népek nyelveit kívánják elsajátítani, mert nekünk legsürgetıbb, 
legfontosabb a velük való szótértés, megértés, egyetértés. 

 
Szeged, 2016. április 29. 
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