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ram, de az a nyolctized hazánkfia, akinek 
kínai az angol, nem látja ilyen viccesnek 
a próbát.

A szótár- és fordítóprogramok fejlesz-
tõinek nemcsak a külföldi forrásokból 
szemelgetõ hazai hírportálokkal, hanem 
például a nyugati tévécsatornák magyar 
feliratos adásaival is meg kell mérkõz-
niük. Arra kell bátorítaniuk az interne-
tezõket, hogy ne féljenek felkutatni a szá-
mukra releváns információt a különbözõ 
idegen nyelvû oldalakon, és olyan esz-
közt adjanak a magyar cipész kezébe, 
amelyiknek a segítségével akár angolul 
is kommunikálni tud, mondjuk, Csehor-
szágban élõ kollégáival.

Tehát a gépi fordító eszköz hasznos 
lehet sok-sok hazai vállalkozónak, így 

a farmeroknak, akik az interneten sze-
rezhetnének például uniós támogatás-
ról szóló információt; a lényeg az eset-

leg nehezen érthetõ gépi fordításokból 
is kitûnik, hogy repcével, szõlõvel vagy 
birkagyapjúval kapcsolatos tevékenysé-

gük kaphat támogatást. A for-
dítóprogramokat illetõ kriti-
kák sem tõlük, hanem azoktól 
származnak, akiknek ilyesfé-
le segítségre nincsen szüksé-
gük, vagy azért, mert értik a 
nyelvet, vagy azért, mert ami-
re szükségük van, azt amúgy 
is tudják.

Szótártól a fordításig
A gépi fordítás minõsége ko-
rántsem tökéletes; nem úgy té-
veszt, mint a kisgyerek, az ide-
gen ajkú vagy a részeg ember, 

KÖZÖSSÉGI SZÓTÁRLAPOK
Október elejétõl új köntöst öltött az MTA Sztaki webes szótára. Az in-
gyenes szótár tulajdonjogainak, üzemeltetésének és fejlesztésének 
megtartása mellett ugyanis a Sztaki szótára a T-Online Magyarország 
hírportálja, az Origo szolgáltatásai közé került. A Sztaki tájékoztatása 
szerint az együttmûködés egyik célja, hogy a jövõben olyan alkalmazá-
sokkal egészítsék ki a szótáraikat, amelyek erõsítik az oldal közösségi 
jellegét; s miközben egyfajta webközösséget hoznak létre, jobban be-
vonják a szótárhasználókat a fejlesztésbe, javításba. 

A 185 ezer szópárt tar talmazó ingyenes angol–magyar, magyar–angol 
szótár egyik sajátossága a kiejtést megkönnyítõ hangos funkció.

 ABábel-halnak nevezett jószág 
Douglas Adams nálunk is népsze-
rû könyvében, a Galaxis útika-

lauz stopposoknak címû mûben szere-
pel; „kicsi, sárga és piócaalkatú” halféle, 
amely „valószínûleg a legfurcsább lény a 
világegyetemben”. A Bábel-hal ugyan-
is minden nyelvet megért és másikra for-

dít, segítségével a legkülönbözõbb boly-
gók lakói is megértik egymást.

Nálunk elsõsorban a magyar nyelv ki-
csinysége motiválja a kutatókat: milyen 
jó lenne nyelvi elszigeteltségünket infor-
matikai eszközökkel enyhíteni! A miénk-

nél lényegesebb nagyobb nyelvterüle-
teken sincs azonban hiány a mozgató-
rugókban. A gépi fordításnak komoly 
szerep juthat(na) a politikában és a gaz-
daságban egyaránt. Gondoljunk az Euró-
pai Unió soknyelvûségére vagy arra: mi-
lyen fontos, mondjuk, az amerikai kor-
mány számára, hogy megértsék az arab 

vagy koreai, kínai szövege-
ket. És persze globalizált ko-
runkban minél több nyelven 
lép ki egy vállalat a világba 
vagy a világhálóra, annál na-
gyobb esélye van új piacok 
meghódítására.

Korlátbontogatók
A web nagyhatalmai nem 
titkolják: nagy perspektívát 
látnak a számítógépes nyel-
vészetben. A Microsoft In-
diában az MSN Messenger-
hez fejleszt valós idejû for-

dító megoldást: ennek segítségével két 
különbözõ nyelvû felhasználó is közvet-
lenül válthat üzenetet egymással. A sok-
nyelvû, ugyanakkor az angolt lingua 
francaként õrzõ India kiváló tesztterepe 
egy ilyen rendszernek.

Öt-tíz éven belül nem lesz elõttünk 
nyelvi korlát: minden ország minden in-
formációját elérjük – jelentette ki nem-
rég a fordítási technológiákról szólva egy 
nemzetközi tudományos tanácskozáson 
Alan Eustace, a Google tervezésért és ku-
tatásért felelõs szenior elnökhelyettese.

Egy ideje már tanúi lehetünk a Google 
nyelvi terjeszkedésének, amely messze 
nem csak a sokféle helyi kiadásban nyil-
vánul meg. Ha valaki a Google angol 
változatában keres, megfigyelhette: a na-
gyobb nyelveken – például franciául, 
spanyolul, németül – szóló tartalmak (ta-
lálatok) mellett többnyire megjelenik egy 
link: Translate this page, azaz Fordítsd le 
ezt a lapot. Bár a súgó szerint a nyelvek 
körét folyamatosan bõvítik, a magyar-
ra fordításra sajnos egyelõre nincs aján-
lat. Jelenleg a következõ nyelvpárokra ta-
lálkozunk az ingyenes és nagyon hasznos 
szolgáltatással:

angol ↔ arab, francia, japán, kínai, 
koreai, német, olasz, portu-
gál, spanyol

német ↔ francia

Más módon is fordíthatunk azonban 
a Google segítségével. Az angol nyelvû 
honlap (azaz az eredeti google.com) ke-
resõablaka mellett jobb oldalon kis fel-
iratot látunk: Language Tools, azaz nyel-
vi eszközök. Ide kattintva két ablak buk-
kan elénk. Az egyikbe szöveget (plain 
text) másolhatunk, a másikba egy web-

 Útikalauz stopposoknak
Sok évtizedes álmuk a számítástechnikai szakembereknek 
egy afféle gépi Bábel-hal megalkotása.

Bábel-hal Yahoo-módra
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hanem úgy, ahogy a gép. A géptõl azon-
ban – legalábbis errefelé – azt várjuk, 
hogy legyen tökéletes, és ha nem az, ki-
nevetjük. Míg a szótárprogram lehet jó 
vagy kevésbé jó, de mindenképpen sta-
tikus – ezért sosem téved –, addig a for-
dítóprogram dinamikus rendszer, kicsit 
különbözõ mondatra teljesen eltérõ vá-
laszt adhat.

Ahogy a hangok egymás után vágá-
sával nem szintetizálható az emberi be-
széd, beépített grammatikai „tudás” nél-
küli fordítóprogram sem létezik (a for-
dítást szavanként, legördülõ menükben 
felkínáló programok valójában csak szó-
tárprogramoknak tekinthetõk). A gépi 
fordítóprogramnak „meg kell magyaráz-
ni”, milyen kontextusban fordulhat elõ a 

kutya fõnévként, és milyenben a „kutya 
hideg” kifejezés részeként. Tudnia kell 
kezelni a tulajdonneveket, a szlenget, a 
folyószöveget éppúgy, mint az igét nem 
tartalmazó, nagybetûs címeket, hogy pél-
dául a „US President George Bush” sza-
vakból ne „Bokor György, amerikai el-
nök” fordítás álljon elõ. Vajon hány, ide 
akkreditált tudósító ismeri azt a Lendvai 
Ildikó által gyakran használt fordulatot, 
hogy „nem akarom fényezni magunkat”? 
Hasonló kifejezések brit és amerikai an-
golban használt változatai szép számmal 
fordulnak elõ az angol és amerikai hír-
televíziókban, webes hírportálokon – és 
korántsem mindegyiket találjuk meg a 
szótárakban. 

Ráadásul a hírszerkesztõk sietségének 

gyakran a központozás látja kárát, amin 
az anyanyelvi beszélõ könnyebben felül-
emelkedik, mint a fordítóprogram.

Feladathoz az eszköz
Hogy lesz ebbõl üzlet? – kérdezhetnénk. 
Feltételezhetõ, hogy annak, akinek van 
internet-hozzáférése, nem okoz nehéz-
séget az internetes eszközök használa-
ta. Ám egészen más feladat egy URL le-
fordítása (Prószéky Gábor szerint az ef-
féle feladat a megértéstámogatás kategó-
riájába esik): az ilyen felhasználó ugyanis 
csak megérteni szeretné az interneten ta-
lált tartalmat. 

Megint más szerszámot – például szö-
vegszerkesztõbe integrált fordítóeszközt 
– keres az a felhasználó, aki adott szöve-

címet írhatunk be. Ezek után az elõbbi-
nél egy kicsit bõvebb (ámde a magyart 
persze nélkülözõ) nyelvpárkészletbõl vá-
lasztva megkapjuk a – sokszor megle-
põen magas használati értékû – fordítást. 
Ugyanez a szolgáltatás a böngészõnkbe 
beépülõ Google Toolbarból (eszközkész-
letbõl), illetve a Google Translate lapról 
is elérhetõ.

Megjegyezzük: nem is biztos, hogy vá-
lasztanunk kell a nyelvpárok közül. Ha 
angolra akarunk fordítani, a Google ma-
ga megpróbálja felismerni a forrásnyel-
vet, mégpedig elég nagy sikerrel.

Természetesen a Google nagy ver-
senytársai is kínálnak ingyenes fordítást. 
Ilyen a Yahoo és az AltaVista Bábel-hala 
(babelfish.yahoo.com, illetve babelfish.
altavista.com). Érdekesség, hogy valójá-
ban mindegyik ugyanazt a fordítóprog-
ramot, a Systrant használja, bár a lefe-
dett nyelvek között olykor van különb-
ség. A Yahoo szolgáltatását a felhasználó 
a saját site-jába is beépítheti, csupán a 
megadott kódrészletet kell bemásolnia a 
lapját leíró HTML-be.

A weben azonban találhatunk ingye-
nes magyarra fordító eszközt is, lelõhe-
lye: www.webforditas.hu.

A doyen
Feltûnõen hasonlít egymásra a Google, a 
Yahoo és az AltaVista fordítóoldala? Nem 
nehéz kinyomozni, hogy mindhárom 
rendszer a gépi fordítás doyen cégének 
számító Systran technológiájára épül. Az 
1968-ban alapított cég olyan megrende-

lõket mondhat magáénak, mint az ame-
rikai védelmi minisztérium vagy az Euró-
pai Bizottság. Harminchat nyelvpár, húsz 
szakterület, Microsoft Internet Explorer 
és Office, valamint Adobe Acrobat keze-
lése, XML-támogatás – ennyit tud a kö-
rülbelül 1080 dolláros Professional Pre-
mium 5.0 program. 

Magyarul azonban nem, annak ellené-
re, hogy egy 2001-es konferencián még 
angol–magyar és magyar–francia fordí-
tás tervérõl is szó esett.

Kimondottan weblap-fordításra szán-
ták, s az Internet Explorerben mûködik 
a Systran Webtranslator – egy híján 60 
dollárért. Egy tízes zöldhasúval többet 
kell elõvennünk, hogy zsebre tehessük a 
gyártó nyelvtudását, pontosabban annak 
azt a részét, amely a Pocket PC platform-

ra tervezett Systran Mobile 
szoftverben testesül meg.

Nyelvszerver-szolgáltatást is 
rendelhetünk a cégtõl. A Sys-
tranlinks elnevezésû rendszer 
ötlete egyszerû: amikor egy lá-
togató a megrendelõ site-ján 
új nyelvet választ, a kérést a 
Systran szervere szolgálja ki. 
Ettõl fogva akárhová kattint a 
vendég, automatikusan a lefor-
dított oldalt láthatja. 

A Systranlinks több sávban, 
üzleti és teljesítménykonstruk-
cióban rendelhetõ meg. Ennek 
megfelelõen éves díja 450 dol-
lár és 24 ezer dollár között vál-
tozik. Mint a cégnél mondják, 

a szolgáltatásnak világszerte 400 ezernél 
több elõfizetõje van.

Persze a francia vállalat koránt sincs 
egyedül a piacon. Igaz, néha a látszat 
csal: az olyan, valódi konkurensek mel-
lett, mint az orosz ProMT, számos webes 
szolgáltatás mások technológiáját alkal-
mazza, saját néven. 

Ilyen például a weblapok gépi fordítá-
sát ajánló nevadai Worldlingo is. Angol-
ról tíz európai nyelvre dolgozó csomag-
jának havi elõfizetési díja 135 dollár, mo-
torja a Systrané.

Több tízezer dolláros szoftvereit töb-
bek között amerikai kormányszerveknek 
szállítja a Language Weaver. Nyelvi kel-
léktárába beletartozik a hindi és román 
is, ám úgy tûnik: a cég különösen fontos 
specialitása az arab. 

Holt nyelvek: véges szókincs
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