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foglal, és a megkapott kulccsal bejut a szo
bába a szobaasszony segítségével. Nagyon 
kedves mikro-dialógusoknak lehetünk 
szem- és fültanúi.

Mivel érdekelt vagyok a tanárképzésben, 
nagyon tanulságos volt számomra a tanárje
lölt - valószínűleg iskolai gyakorlata során 
tartott - órájának megtekintése. A tanárkép
zés során a korszerűség egyik feltétele lehet 
a tanárjelöltjeink óráinak rögzítése. A mik- 
ro-tanítás visszanézése és a tanárjelöltekkel 
közös elemzése nagy segítséget jelent a ta
nári munkára való felkészítésben és felké
szülésben.

A képi anyagában kitűnő, jól megszer
kesztett, hasznos és értékes lexikai anyagot 
tartalmazó filmmel kapcsolatban egyetlen 
dilemmánkat nem hallgathatjuk el. A ma
gyar iskolákban, magyar egyetemeken vég
zett átlagos orosz tanár fülét irritálja az a 
mintegy százharminc kiejtési hiba, amit a 
tanulók elkövetnek. Vajon ez a nagyságren
dű tévesztés belefér-e a fonetikai minimum
ba? Megértenék-e az oroszok a hanganyagot 
kép nélkül? Akár igen, akár nem, a film 
hanganyagának hasznosítása az iskolai ok
tatásban nem ajánlható. Magának a film
anyagnak a megtekintése „néma” változat
ban jól szolgálhatja a tanulók idegen nyelvi 
asszociációs készségének fejlesztését, új és 
önálló tanulói szövegek, beszélgetések rög
zítését.

Pogány Béla

Robert Galisson - Jean-Claude André 
Dictionnaire de noms de 
marques courants
Essai de lexiculture ordinaire
Didier Erudition: Paris, 1998. 342 p.

Egyre többet publikálnak Franciaországban 
a köznapi kultúra és a nyelv viszonyáról. A 
célországban (vagyis a franciául tanulók 
számára Franciaországban) nem tanítják a 
köznapi kultúrát az iskolában; ezt az ott élők

automatikusan sajátítják el otthon, a média 
útján, illetve a társas interakciók révén. A 
témával foglalkozó művek általában elméle
ti jellegűek; mindmáig elenyészően kevés 
köztük a francia kiadású - és a franciatanu
lásban gyakorlatilag is használható.

Galisson és André könyve [Közismert 
márkanevek szótára. Esszé a köznapi szó
kincs témakörében.] ezt a hiányt enyhíti. 
(Galisson az Université de la Sorbonne Nou
velle professzora és az Etudes de Linguis
tique Appliquée [Alkalmazott Nyelvészeti 
Tanulmányok] szerkesztője; André a CNRS 
kutatója és az Université de Paris XIII pro- 
feszora.

A szerzők olyan területet fednek le, 
amely nem fért bele a hagyományos szótá
rak repertoárjába. Galisson régóta foglalko
zik „lexikultúrával”, vagyis a szavakban az 
idők folyamán felhalmozott kulturális tartal
mak tanulmányozásával. Ez a könyve egy 
lexikultúra-sorozat első kötete.

A könyv elsősorban franciatanárok, il
letve haladó nyelvtanulók számára készült: 
olyanoknak, akiknek nincs lehetőségük 
hosszabb franciaországi tartózkodásra és 
csak közvetve tudnak töredékes ismereteket 
szerezni a köznapi francia műveltségről.

De miért esett a választás épp a márka
nevekre? A szerzők erre kérdésre egy 62 
lapnyi bevezető tanulmánnyal válaszolnak. 
A márkanevek elárasztják a tömegkommu
nikációt, a nyelvtanárok pedig ebből a for
rásból veszik az általuk egyre gyakrabban 
használt eredeti dokumentumokat. Az ilyen 
anyagokban bőven akadnak termékekre, cé
gekre és szolgáltatásokra utaló nevek, ame
lyekről érdemes tudni, hogy mit jelentenek.

A szerzőknek azonban nem a márkane
vek megfejtése az elsődleges célja. A már
kanevekhez kapcsolódó kulturális hátteret 
kívánják feltárni: azt a mögöttes tartalmat, 
amely sokat elárul a mai francia társadalom 
működéséről és értékrendszeréről. Galisson 
a márkanevek nyelvészeti elemzésén és 
használatuk grammatikai szabályain túl a 
nyelvre és a társadalomra való hatásukat, az 
ezekben elfoglalt helyüket vizsgálja.



KÖNYVSZEMLE 121

A szótárban kb. ezer Franciaországban 
használt márkanév szerepel. A márkanevek 
nemcsak franciák, hanem jórészük külföldi. 
Ennek az az oka, hogy hamis és egyoldalú 
képet adna a mai francia társadalomról a 
könyv akkor, ha nem venne tudomást a kül
földi termékekről, cégekről és szolgáltatá
sokról, amelyek a hazaiakkal egyenlő mér
tékben használatosak. Ennek a szemléletnek 
a keretében a Guiness és a McDonald's épp
úgy ide tartozik, mint pl. a Grand Marnier 
és a Fauchon.

A szócikkek több részből állnak. Mind
egyiknek része a kiejtés, valamint az adott 
termék, cég vagy szolgáltatás meghatározá
sa. A meghatározást helyenként művelődés
történeti magyarázat, majd közismert rek
lámszövegekben való előfordulásuk követi; 
egyes esetekben az általános társadalmi 
mentalitást, illetve annak változását is türkö- 
zik. így például a Banania-t (vagyis azonnal 
feloldódó kakaóport) reklámozó híres pla
kát, amely egy szélesen vigyorgó, naiv afri
kai fejet ábrázol, aki a „Y a bon Banania” 
töredékes francia mondatot mondja - ma 
már elfogadhatatlan lenne a „political cor
rectness” korszakában (noha a múlt ereklyé
jeként szinte mindegyik Szajna-parti vagy 
montmartre-i árusnál kapható. Az évek fo
lyamán ebből a képből előbb banán formájú 
mosoly és két falánk szem lett, később pedig 
száját nyalogató kisbaba.

A könyvben megtalálható egyfajta hasz
nálati utasítás is, amely - kérdések és vála
szok formájában - mintát ad arra, hogyan 
jussunk el a márkaneveken át a franciák 
viselkedéskultúrájához. Ha például a francia 
családi élet hagyományai iránt érdeklődünk, 
akkor nézzük meg, melyek azok a márkák, 
amelyek nevükben a tradíciókra utalnak. így 
a Bonne Mamam (magyar társa a Nagyma
ma lekvárja) a hajdani, ám ma már kivesző
ben levő nyári lekvárfőzések illatára, ízére 
utal, s túl ezen, nagyanyáink lassabb tempó
jú világát idézi fel némi nosztalgiával.

Egy másik metszet. Bizonyos körökben 
nemcsak nem divat az olcsóbb Táti áruház
ból ruházkodni, vagy az EJ-nél élelmiszert

vásárolni, hanem egyenesen lekicsinylő 
megjegyzések tárgya lehet az, aki ezekbe az 
üzletekbe jár. Fauchon-ná\ vásárolni és 
Mont Blanc öngyújtóval cigarettára gyújtani 
egyértelműen a jómód jele. - A szerzők - 
Bourdieu-re hivatkozva - megjegyzik, 
hogyha egy termékről azt állítjuk, hogy stá
tus-szimbólum, nem jelenti azt, hogy érték
ítéletet hozunk, csak kimondunk egy létező 
ítéletet.

Francia kultúráról lévén szó, nem meg
lepő, hogy külön függeléket szentelnek a 
boroknak (vidékek szerint bemutatva) és a 
sajtoknak (fajták szerint csoportosítva). A 
harmadik függelék a könyvkiadókat tartal
mazza; ezek is nagyon jelen vannak a francia 
kultúrában.

A könyv végén kétféle mutató található. 
Az egyik a márkanevek betűrendes felsoro
lása (néhány szavas meghatározással); pél
dául Bourjois: parfüm és kölnivíz. - A másik 
index téma szerint csoportosítja a márkane
veket. Fajtanevek (generikusok) alá rendez
ve a legelterjedtebb termékeket és szolgálta
tásokat; ezek a kategóriák a szaktelefon- 
könyv {Pages jaunes) és az Institut Natio
nale de la Propriété Industrielle (vagyis az 
Ipari Tulajdon Nemzeti Intézete) osztályozó 
kategóriáiból erednek.

Végezetül lássuk két szócikk fordítását:
„BENEDICTINE: Normandiai apátság

ban előállított szeszes ital (likőr) kereskedel
mi elnevezése. A szerzetesrendek (itt: ben
cések) nevére történő utalás háttere: bizo
nyos rendek kolostorai teljes szigort gyako
rolva élnek, mások azonban közkedvelt 
gasztronómiai különlegességek előállításá
ról híresek, így gyakran neveznek el likőrö
ket, borokat, sajtféléket szerzetesrendek ne
véről.

GAULOISES: Cigaretta kereskedelmi 
elnevezése. Egy állami vállalat, a SEITA 
(Société d'Exploitation Industrielle des 
Tabacs et Alumettes, vagyis a Dohány és 
Gyufa Ipari Felhasználásának Társasága) ál
lítja elő. A francia hadsereg katonái sokáig 
fejadagot kaptak a Gauloises Troupe-bó\ 
[csapat]. A kereskedelmi forgalomba kerülő
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csomagot pedig Gauloise Caporal-nak 
[káplár] nevezték. Volt még Gauloises 
Casque bleu [kék sisak), Gauloise Filtre [fil
teres], sőt alacsony kátrány és nikotin tartal
mú Gauloise Vertes [zöld] stb. - Gauloises-t 
szívni sokáig kulturális magatartásforma 
volt; erős és keserű aromája miatt a „férfi
ak”, az igazak (!) cigarettájának számított, 
nem úgy, mint az eltérő aromájú blondes 
[szőke] cigaretta, amelyet sokáig női ciga
rettának tekintettek [szemben a férfiasnak 
tartott brunes, vagyis „barna” cigarettával].”

Bár a Magyarországon az utóbbi évek
ben végzett franciatanárok egyre nagyobb 
eséllyel pályázhatnak arra, hogy hosszabb 
időt töltsenek Franciaországban, s ennek ré
vén közvetlenül ismerkedjenek meg a min
dennapi francia kultúrával, azt hiszem, hogy 
az ő számukra is rengeteg újdonsággal szol
gálhat ez a könyv. (Arról nem is beszélve, 
hogy nagyon elkelne egy hasonló magyar 
márkanév-szótár is a magyar mint idegen 
nyelv és hungarológia oktatásában.)

Lovas Eszter

Gy. Horváth László
Japán kulturális lexikon
Corvina: Budapest, 1999. 272 p.

Nagy örömmel vettem kezembe a Japán 
kulturális lexikon igényesen szerkesztett, 
szép kivitelezésű kötetét. Vártak erre a mun
kára sokan, japanológusok, japánul tanulók, 
és egyszerű érdeklődők, a japán kultúra fo
gyasztói. Japán iránt Magyarországon a ko
rábbi évtizedekhez hasonlóan ma változatla
nul nagy az érdeklődés. Most nyílt meg a 
Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Múzeum Necuke 
kiállítása (a necuke címszó megtalálható a 
lexikonban), a Kuroszava (ő is címszó) fil
mek még most is telt házzal mennek, egyre 
több japán étterem nyílik, és a gyerekek 
előszeretettel választják a hagyományos ja
pán küzdő sportokat. A mindennapi életünk

ben egyre több japán szó, kifejezés, helynév, 
történelmi utalás adódik, amit ismerni vé
lünk, de ha pontos magyar megfogalmazását 
kellene adnunk, bajban lennénk. Ebben segít 
nekünk ez a lexikon.

A lexikon összeállítója, Gy. Horváth 
László olyan művet kívánt létrehozni, 
amelyben a laikusok és a képzettek egyaránt 
megtalálhatják a japán tárgyi- és viselkedés
kultúra, a speciális japán társadalmi érintke
zés, a mindennapi élet különböző területei
nek legfontosabb jelenségeit, fogalmait, tár
gyait tömören összefoglalva. Előszavában 
fel is sorolja, kiket célzott meg művével: „... 
tehát akiket bármiféle formában érdekel Ja
pán, különösképpen pedig a japán szakos 
diákok, a térségben érdekelt újságírók, poli
tikusok, kutatók, üzletemberek, a Japánba 
utazó turisták ismertetést, eligazítást talál
nak ebben a könyvben.” A japánul tanulók 
érintettségét természetesnek vehetjük, a po
litikusok, újságírók, üzletemberek említése 
viszont telitalálat: nem kell többé felkészü
letlenül tudósítani, vagy tárgyalóasztalhoz 
ülni, utána lehet nézni a japán szakkifejezé
sek eredetének, a hozzáfűződő esetleges tör
téneteknek, és főleg a helyes kiejtésnek.

A lexikon a magyar abc betűrendje sze
rint Abe Kábától a Zuihósá címszóig terjed. 
A címszó kidolgozása lényegre törő, de vi
lágosan megfogalmazott. Ügyesek az utalá
sok a hasonló tematikájú, kapcsolódó szó
cikkekhez. Az utalásokat követve a kíváncsi 
olvasó szinte regényként olvashatja végig a 
kötetet, megismerkedve az egyes korok tör
ténelmi személyiségeivel, történéseivel, 
kulturális (képzőművészetei, iparművészeti, 
építészeti, zenei) irányzataival, a híres japán 
írókkal és főbb műveikkel, az üzleti élet 
szereplőivel, népszokásokkal, ünnepekkel. 
Ne kimerítő leírásokra, rendszerbe szedett 
ismeretanyagra gondoljunk, inkább ízelítő
re, érdekességekre, hiányos tudásunk diszk
rét pótlására, információkra, melyek ugyan
akkor pontosak és megbízhatóak. Címszóról 
címszóra ugrálva olvashatunk politikai bot
rányokról, színészdinasztiákról, a szó szoros 
értelmében belekóstolhatunk a tésztafélék


