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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.
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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.
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A szerzők célkitűzése jelen szótár írása
kor saját bevallásuk szerint nem egy-egy 
szakterület teljes körű feldolgozása volt, ha
nem az, hogy a rendszerváltozást követő 
makrogazdasági és szociálpolitikai jelensé
geket megragadják és a hiányok pótlásához 
hozzájáruljanak.

Mivel hazánk, mint társult tag, immár az 
Európai Unió előszobájában vár bebocsátás
ra, az EU-nak pedig az NSZK a gazdasági
lag legfejlettebb tagállama, Ausztria pedig a 
nyugati szomszédunk, bizonyos értelemben 
ez a nyelvpárosítás joggal nevezhető a „leg
sürgősebbnek”.

Újabban a három német nyelvű ország 
mindinkább arra törekszik, hogy közös erő
feszítések eredményeként született nyelv
tankönyveket dobjon a piacra, amelyben 
mindhárom ország nyelvi „változatai” egy
formán szerepelnek. Mivel jelen szótár te
kintettel van mind a német, mind pedig az 
osztrák sajátságokra, bizonyos értelemben 
szintén ezt a törekvést tükrözi.

Az élő (és olykor a halott) szókincs leg
általánosabb tárháza a szótár meg a lexikon; 
újabban a számítógépes adatbázis.

Az osztrák-magyar szerzői „négyes fo
gat” által írt (és szerkesztett) szótár mind a 
három lehetőséget kiaknázta: számítógépes 
program segítségével készült (értelmező) 
szótár a javából, és (legalábbis a címszavak 
egy részénél) „igazi” lexikonokat is megszé
gyenítő részletességgel határozza meg a kér
déses fogalmat.

A szótár két kötete közül az első a gaz
daságra, a második pedig a társadalompoli
tikára „szakosodott”. A szerzők tudatosan 
nem akarnak a piacon az utóbbi időben szép 
számban megjelent, a hangsúlyt sokkal in
kább a mennyiségre mint a minőségre helye
ző hagyományos szótárakkal versenyezni, 
így az adott címszó magyar (vagy német) 
megfelelőjén túlmenően - ahol ez lehetséges 
- megadják szinonimáit, antonímáit, ezeket 
követi a definíció, majd a kontextus.

Ha az ember belelapoz a szótárba, rend
kívül hamar megfeledkezik az idő múlásá
ról. Sok az érdekes, hasznos tudnivaló ben

ne, közgazdászok és laikusok számára egya
ránt. Természetesen néhány kérdés is felme
rül ilyenkor az emberben.
- Miért pont ezek a szócikkek kerültek be a 

szótárba, és nem mások, miért nem sze
repel például az első kötetben a német 
r Syndikus, -diken/dizi = vállalati jogtaná
csos, esetleg a kostspielig, a Prognose vagy 
a steuerfrei szavak helyett, vagy miért hi
ányzik a második kötetből az ún. látogatá- 
si/láthatási jog = s Besuchsrecht,-e?

- Biztos az, hogy miközben a fogalmak zö
mét néhány sorban lehet definiálni, egyes 
kifejezéseket csak több oldalon terpeszke
dő, és így a szemközti hasábot is (legalább 
is részben) „ürességre kárhoztató” („nagy”) 
Gabler-féle lexikonba illő vagy onnan való 
közgazdasági mini-előadásokkal lehet el
magyarázni?

- Néha ugyanaz a fogalom több formában is 
(vagyis külön címszóként) szerepel, mint 
például a Gemeinschaft Unabhängiger 
Staaten (GUS) és a GUS-Staaten, vagy a 
harte Währung/Hartwährung, amelyek nyu
godtan szerepelhettek volna (csak) szino
nimaként.

- Talán nem lett volna minden esetben szük
séges, az illető kifejezést definiálni és 
ugyanakkor megfelelő kontextusba ágyaz
ni, annál inkább, mert olykor mind a defi
níció, mind a kontextus ugyanabból a lexi
konbeli szócikkből származik, például a 
Kapitalflucht címszó, márpedig, szerin
tünk, egy (köz)gazdasági terminus tech- 
nicust definiáló lexikonbeli szócikknél 
jobb „kontextus” aligha található.

Mindent egybevetve a pécsi Janus Pan
nonius Tudományegyetem és a gráci Kari 
Franzens Universität közös „szellemi termé
ke” rendkívül hasznos portéka, és bizonyára 
haszonnal forgatják majd mindazok, akik 
európai szinten és szintű interkulturális 
kommunikációt szeretnének folytatni nyu
gat- (és kelet-) európai kollégáikkal.
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