
122 KÖNYVSZEMLE

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
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egész sorába (rámen, szómén, szoba, udon), 
melyeket gyakran még azok is összekever
nek, akik valamennyit megkóstolták, de 
megtudhatjuk az összeállító-szerző vélemé
nyét is, például a sör címszónál, amikor a 
japán sörökről szólva kifejti: „...aki kóstol
ta, tudja, hogy a japán a világ egyik legfino
mabb söre, az amerikaiak pl. a nyomába sem 
érnek.” Több olyan szócikket is találunk, 
ahol a tartalmi kifejtésen túlmutató informá
ciókhoz juthatunk. Ilyen például az umi no 
szacsi címszó, melyben az egyes hínárfajták 
részletes bemutatása során azok gyógytáp- 
lálkozásban betöltött szerepét ismerhetjük 
meg. Nagyon hasznos kontrasztív ismerete
ket ad a borravaló címszó, amelyben a bor
ravaló (70, csippu) adás hazaitól eltérő szo
kásával szembesülhetünk, sőt Gy. Horváth a 
japán megfelelő nálunk kevésbé ismert ja
pán elnevezését (kokorozuke) is megadja.

A címszavak kifejtő részét gyakran ki
egészítik, néha helyettesítik idézetek. Ezek 
az idézetek többnyire neves magyar és kül
földi szerzők japán tematikájú munkáiból, 
illetve japán írók, költők alkotásaiból kerül
tek a lexikonba. Legtöbbször segítik az adott 
jelenség, fogalom pontos kifejtését, de van, 
ahol nem világos, miért pont az az idézet 
került az adott címszóhoz. (Pl. a Japlish 
esetében talán világosabb lett volna George 
Mikes idézete mellett egy más, az angol 
oktatás kudarcát szemléltető idézetet beten
ni, hogy érthető legyen, mit is ért a szerző 
„relatív kudarc”-on.) Telitalálat az idézet 
megválasztása ugyanakkor a ryokan cím
szónál. Mikes sztorija a WC papucsról kel
lően érzékletes.

A japán szavakat, kifejezéseket tartalma
zó Magyarországon megjelenő kiadványok, 
legyen az szépirodalmi mű, tudományos 
munka, ismeretterjesztő írás, újságcikk, örö
kös problémája a meglévő átírás variánsok 
kiválasztása, az éppen megfelelő alkalmazá
sa. Nagyon sok tartalmilag hibátlan munka 
okozott már csalódást ezen a téren. A Japán 
kulturális lexikon szerzőjét, lektorait és szer
kesztőjét csak dicséret illeti, mert ezt a sok 
fejtörést okozó kérdést nagyszerűen oldot

ták meg. Ahogy Gy. Horváth az előszóban 
írja: „A japán szavak és nevek átírásához a 
Hepburn-féle latin betűs átírás magyar fone
tikai megfelelőjét használtam (...), kivéve a 
világszerte angol átírásban, sőt angolos ne
vükön ismert és azonosítható vállalatokat, 
nagybankokat... Mivel a címszó után záró
jelben többnyire a japán formát és kiejtést is 
megadom, sőt a japán (ejtésű) változatok 
keresztutalásként is előfordulnak, az esetek 
99 %-ában a kiejtés ezeknél sem okozhat 
gondot...” Bár általában az olvasót az szokta 
megtéveszteni a japán szavak kiejtésénél, 
hogy egy íráson belül keverednek az átírá
sok, vagyis mondjuk dzsúdót írnak (magya
ros átírás), de mellette a versenyző neve már 
Hepburn átírással szerepel: Nakajima, eb
ben a lexikonban mégis minden szempont
ból indokolt ez a kettősség. Valószínűleg 
lesz olyan, aki nehézkesnek érzi majd az 
oda-vissza utalgatást egyik olvasati formá
ról a másikra, de én úgy gondolom, szeren
csés volt felvállalni ezt.

Megkönnyíti a tájékozódást a lexikon 
végén található címszó-mutató, a külön köz
readott név- és tárgymutató (a címszavak 
egyszerre több olvasatban is visszakereshe
tőek), és megtaláljuk az idézetek lelőhelyeit 
is, a szerzők szerint ábécérendbe szedve.

A 271. lapnyi kötet több mint ezerszáz 
címszót tartalmaz. A címszólista esetleges, 
hisz olyan mű született, melynek eddig előz
ménye nem volt. Mivel a magyar olvasókhoz 
szól, a magyar olvasók ismeretanyagára tá
maszkodik, a külföldi minta legfeljebb csak 
összehasonlításra szolgálhat. Tartalmas, vál
tozatos merítésű a címszólista, különösen 
hasznos a társadalmi érintkezéssel, kommu
nikációval kapcsolatos fogalmak tárgyalása. 
Bár vannak megkérdőjelezhető apróságok 
(pl. mit keres a címszavak között a Candy 
Candy?), összességében mégis azt a hatal
mas munkát, teljesítményt kell értékelnünk, 
amivel ez az értékes könyv létrejött.

Egyetértek a szerzővel abban, hogy 
hasznos segédeszköze lesz ez a méretében, 
kiállításában is kényelmesen jól forgatható 
kötetet mind a szakmabelieknek (tanárnak
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és diáknak egyaránt), mind a japán kultúra 
iránt érdeklődő laikusoknak, valamint a tér
ségben érdekelt üzletembereknek, újság
íróknak, politikusoknak.

Székács Anna

Kálmán László és Nádasdy Ádám 
Hárompercesek a nyelvről 
Osiris Kiadó: Budapest, 1999. 287 p.

Kálmán László és Nádasdy Ádám munkája 
gondolatébresztő, a nyelvészetet népszerű
sítő könyv, ugyanakkor határozott kritika az 
iskolai anyanyelvoktatással szemben. A há
romperces írások eredetileg rádióelőadások
nak készültek (ezzel magyarázható a szigorú 
terjedelmi korlátozás, valamint a szokatlan 
műfaj), ezeket 1992 és 1997 között lehetett 
hallani a Bartók rádió Muzsikáló reggel cí
mű műsorában Nyelv-ész-érvek címmel.

A kötet eredeti célját tekintve nem tan
könyv, nem módszeresen rendszerezett (le
xikális) ismereteket közöl. Nem is elsősor
ban a nyelvész társadalomnak szól, bárki 
kézbe veheti különösebb szakmai előisme
ret nélkül.

A szerzők állítása szerint nincs a könyv
nek vezérmotívuma, a tematikus elrendezés 
laza szerkesztésű, ugyanakkor jól elkülönít
hetők egymástól az egyes tárgykörök. A 
szerkezeti elkülönülést biztosítja a három 
nagyobb rész (Nyelvészeti alapfogalmak; A 
nyelvek sokfélesége; Jelenségek a magyar
ban) és tizenhárom alfejezet (Mi a nyelv, és 
ki a nyelvész?; A hangok tartománya; A 
szavak tartománya; A szerkezetek tartomá
nya; A jelentések tartománya; Hasonlóság és 
különbözőség; Nyelvi eszközök; Népek és 
nyelvek; A nyelv és a társadalom; Magyar 
hangtan; Magyar nyelvtan; Magyar szó
kincs; Magyar szavak története).

A háromperces írások egy része a nyel
vész szemszögéből magyaráz közismert té
nyeket tudományos megalapozottsággal, 
mégis érthetően és rengeteg humorral. Az

elemzéseket magyar, valamint idegennyelvi 
példák teszik még szemléletesebbé. A „té
nyeknek” kinevezett jelenségek között sze
repelnek a nyelvészet legérdekesebb, legiz
galmasabb kérdései, úgymint a nyelvelsajá
títás elméletei, a gondolkodás és nyelv kap
csolata, a magyar siketek jelnyelve, a pidzsin 
és kreol nyelvek jellemzői, a nyelvi tisztelet
adás (tegezés, magázás) problematikája, a 
titkos és rituális nyelvek, hogy csak néhá
nyat említsünk a sok közül. A témák listáját 
napjaink jellemző nyelvészeti újdonságai te
szik teljessé, például a számítógépes nyelvé
szet vagy a reklámszövegek lehetséges 
elemzési szempontjai. Helyet kaptak azok a 
nyelvészetileg megalapozatlan, ezért vitat
ható vélemények, amelyek szilárdan tartják 
magukat nemcsak a közvélemény által, de 
az iskolákban is. Ilyen tévhit a primitív né
pek által beszélt „primitív nyelvek” ideája, 
holott - bármily meglepő - ezek ugyanolyan 
bonyolultak, mint bármely úgynevezett kul- 
túmyelv, tehát a civilizált társadalom nyel
vei. Hajlamosak vagyunk arra is, hogy a 
civilizált társadalom fogalmába beleértsük 
az írástudást. Az általános írásbeliséggel jel
lemzett „literátus civilizáció azonban nyel
vészeti szempontból késői, sajátos kulturális 
képződmény, mely a legkevésbé sem jellem
ző az emberi társadalmakra általában, a 
nyelvész elsődleges feladata pedig az, hogy 
a beszédet, az élő nyelvet vizsgálja és írja 
le”. Sokan a nyelvész szerepét azonosítják a 
nyelvművelőével, sőt önjelölt nyelvőrök is 
akadnak, akik a magyar parlamentben olyan 
javaslattal álltak elő, mely szerint a magyar 
nyelv „akadémia helyesírását és nyelvtanát 
törvénybe kellene iktatni”. Csakhogy a be
szélők (és írók) megrendszabályozása nem 
a nyelvész és nem is a jogszabályok feladata. 
A „hogyan kellene beszélnünk” helyett há- 
lásabb feladat a tényleges nyelv vizsgálata. 
A könyv külön érdeme, hogy a tények ma
gyarázatát olyan kérdések és problémafel
vetések egészítik ki (hiszen minden nyelv 
nyelvtanában rengeteg tisztázatlan kérdés 
van), amelyek csak a legritkább esetben han
gozhatnak el formális iskolai körülmények


