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giai és politikai lényegét. Az autonómia vál
tozást jelent: a tanárnak el kell hagynia ön
kényes vezér szerepét, hogy a tanuló fejlődő 
nyelvtudása lehessen irányító. Az inter- 
kulturális oktatás ennek a fejlődésnek a 
mozgatója Az autentikus nyelvvel történő 
közvetlen találkozás mind a hatékony nyelv
tanulásnak, mind a kölcsönös megértésnek 
előmozdítója. Hasonló elvek alapján műkö
dik az Európa Tanács „Európai Ifjúsági Köz
pontja” (London) immár 15 éve (Miletto, 
35-37), és anyagával készségesen segíti a 
gráci központot.

A kétnapos előadássorozat felveti min
dazokat a teendőket, amelyek a mai egysé
gesülő Európában a nyelvi megértést segíte
ni képesek. A teendők azonban helyenként 
csak elveikben vannak körvonalazva, he
lyenként viszont jól felhasználható módsze
reket írnak le.

Goldman Leonóra

Bart István
Angol-magyar kulturális 
szótár
Corvina, Budapest, 1998, 272 p.

Nyilvánvaló, hogy Bart István, az író, mű
fordító, sőt fordításelmélettel foglalkozó 
szakíró rengeteget forgat különféle szótára
kat, mind fordítóként, mind pedig szerző
ként. Hogy mégis miért adta a fejét szótár
írásra? Valószínűleg azért, mert a saját és 
mások bőrén érezte egy kulturális szótár hi
ányát. Ugyanakkor azt is jól tudta, hogy az 
írás kitűnő módszer arra, hogy levezesse a 
korral felgyűlt rengeteg olvasmányélmény
ből és személyes tapasztalat útján össze
gyűjtött ismeretanyag okozta feszültséget. A 
szerző maga azt mondja, a filológus nem 
fogalmazgat, az az író dolga. A filológus 
rendszerez, szótárt ír, így teremt rendet - 
kapaszkodókat kínál ahhoz, hogy az ember 
könnyebben kiismerje magát a világban.

Hogy mégis miben különbözik a kultu
rális szótár a hagyományos szótáraktól? Ez 
a szótár kulturális térkép, alatta ott az egész 
tradicionális Anglia, mondja Bart István.

Én magam az ELTE Bölcsészettudmányi 
Karán vezetek egy kurzust, amelyet English 
Speaking Cultures-nak hívnak, és amelynek 
az egyik legfontosabb célja, hogy ablakot 
nyisson arra a „mögöttes néma párbeszéd
re”, amely egy nyelvtanuló számára valószí
nűleg megismerhetetlen, vagy csak részben 
megismerhető, de amelynek ismerete nélkül 
a nyelv „megtanulása”, vagy legalábbis an
nak az állapotnak elérése, hogy az ember 
„kényelmesen érzi magát a nyelvben”, telje
sen reménytelen.

Ez a kurzus többek között kísérletet tesz 
arra, hogy legalább ráirányítsa az angol 
nyelvvel foglalkozó diákok figyelmét arra a 
belső nyelvre, amelyen az anyanyelvi beszé
lők, az úgynevezett „native speaker”-ek 
gondolkodnak, vagyis arra az asszociációs 
hálóra és referencia-szerkezetre, amely a 
felszínen nem jelenik meg, de nagyon is 
jelen van a felszín alatt. Pontosan ezt a célt 
szolgálja Bart István szótára is.

A szerző azt mondja, hogy ez a szótár 
olyan dolgokról szól, amelyek részei a brit 
angol nyelvnek, de nincs zárt nyelvi formá
juk, tehát sohasem lesz belőlük címszó a 
rendes szótárban. Olyan dolgok tárháza, 
amelyeket, vagy amelyekről még a leghü
lyébb angol is tud, a szerző szép kifejezésé
vel élve az angol „banáltudat” részei, azaz 
úgynevezett közhelyek gyűjteménye. Rá
adásul ez a szótár a brit angolnak egy olyan 
mélyrétegét térképezi föl, amely nemigen 
változik, legfeljebb kopik az idő múltával, 
nem úgy mint nálunk, ahol a fordulat kisö
pört nagyon sok mindent, új fogalmak, cél
zások stb. születtek, vagy a régieknek válto
zott meg az értelmük.

A szerző így ír az előszóban: „rendező 
elvül azt választottuk, hogy olyan fogalma
kat, jelenségeket és tárgyakat szerepeltetünk 
a szótárban, amelyek a brit életformát tükrö
zik, jellegzetes brit értékek és hagyományok 
jelennek meg bennük, és eképpen részét,
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mondhatni kötőanyagát alkotják a brit kul
túrának, illetve amelyek ismerete nélkül 
aligha érthető nemcsak az angol irodalom, 
de alkalmasint még a köznapi élet nyelve 
sem.”

Meg kell mondanom, hogy abban a re
ménytelen küzdelemben, amely szerintem a 
nyelvtanulás, ez a szótár valóban hézagot 
pótol, persze sok hézag van, és olyan helyzet 
nincs, hogy nincs hézag, még ha „native 
speaker” is az ember.

Ez a kulturális szótár kiváló segítséget 
nyújt a fordítónak is (mellesleg azt hiszem, 
a fordítás még reménytelenebb küzdelem, 
mint a nyelvtanulás), és használatával eset
leg elkerülhetőek lesznek azok a félrefordí- 
tások is, amelyekkel oly gyakran találkozha
tunk például a magyar médiában.

Bart István módszere ugyanakkor nem
csak a magyarázat, sokkal messzebb megy 
ennél, ahol csak lehet, összeveti a brit kultú
rát a magyarral, mivel azt állítja, hogy pél
dául azt a fogalmat, hogy sausage, nem lehet 
egyszerűen a magyar kolbász szóval leírni, 
ahogy a baked beans-t sem lehet egyszerűen 
elintézni a babfőzelék szóval, mivel mind
kettő teljesen mást takar, máskor eszik, más
képp csinálják stb. Vagyis a könyv célja, 
megint az előszót idézem, „azáltal értetni 
meg az egyes szócikkekben tárgyalt fogal
mak, stb. helyét (és használati körét) a brit 
kultúrában, hogy bemutatjuk a fogalomnak 
a magyartól való eltérését, illetve azt is, hogy 
magyar megfelelője (ha egyáltalán létezik 
ilyen), hogyan és hol helyezkedik el a ma
gyar (köznapi) kultúrában.”

Ebből is látszik, hogy ha nem is igazán 
bevallottan, mégis kétélű a dolog, hiszen 
nemcsak az angol, de a magyar kultúráról is 
sok mindent megtudunk, én például sok 
olyat is, amiről eddig még csak nem is hal
lottam. Tudják hogy hívják magyarul a 
„darts" nevű játékot? Ha nem, hát nézzék 
meg a szótárban.

Az egyes szócikkek nyilakkal jelzett ke
resztutalásokkal egészülnek ki, melyek se
gítségével egy-egy nagyobb téma szinte tel
jességében körbejárható.

A szótár tematikája felöleli a brit kultúra 
szinte minden területét, a mindennapi élet 
mélyrétegei mellett nagyszerűen elkalauzol
ja az olvasót a polikai, a vallási és az oktatási 
intézményrendszer rejtelmeiben is. Persze a 
teljesség igénye nélkül, de azt hiszem, nem 
is volna értelme bármiféle teljességet szá
monként i rajta. A szerző kézikönyvnek 
szánta, annak is kiváló, de inkább egy külső 
„nagytotál” áll össze belőle a nyelvről, a 
népről, az irodalomról stb., kedvenc szakki
fejezésünkkel: a kulturális és nyelvi „aware- 
ness”-t erősíti, miközben rádöbbent helyze
tünk reménytelenségére.

Végül, de nem utolsó sorban Bart István 
Angol-magyar kultúrális szótára hihetetle
nül élvezetes olvasmány, amely nyugodtan 
olvasható regényként is, akár elejétől a vé
géig, akár ide-oda lapozgatva. Sokat megtu
dunk magáról a szerzőről is, nemcsak abból, 
hogy milyen területek, szócikkek kerültek 
be és milyenek maradtak ki, de például abból 
is, hogy az evéssel, ivással, harcászattal kap
csolatos szócikkek még a többinél is kifino
multabbak, és szellemesek.

Róna Annamária

Dragaschnik - H. Pogány - Muráth - 
Zserdin
Wirtschaft & Sozialpolitik 
aktuell
Wörterbuch Deutsch - Ungarisch, 
Ungarisch - Deutsch
Pécs - Graz, 1998
Band 1: Wirtschaft, 394 p.
Band 2: Sozialpolitik, 266 p.

Magyarországon a kilencvenes évek elején 
bekövetkezett társadalmi és gazdasági válto
zások az élet minden területén gyökeres vál
tozásokhoz vezettek. E változások nyelvbeli 
megfogalmazására sok új (szak)kifejezés 
született és sok régi (szak)kifejezés jelentése 
(részben) módosult.


