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jövőben, másként szólva: melyek tehát a 
harmadik évezred nyelvi kihívásai. Mint 
minden diszciplínában, ebben is vannak di
vatos, felkapott - és az aktuális társadalmi 
folyamatokat is tükröző - kutatási területek. 
Ezért kapnak - joggal - önálló szekciót a 
nyelvi jogok kérdései, az interkulturális 
kommunikáció és az interlingvisztika, illet
ve a vállalati kommunikáció által felvetett 
problémák. És ezért kerülhettek az előadá
sok közé olyanok, amelyek csak egy-egy 
vékony szállal kapcsolódnak a nyelvészet 
tudományához, például a reklámok hatás
mechanizmusáról szóló kutatások, vagy a 
munkaerő-piacon való könnyebb „eladható
ságot” segítő kommunikáció-módszertan 
bemutatása.

A kötet hű képet ad arról, milyen témák
kal foglalkozott a IX. Magyar Alkalmazott 
Nyelvészeti Kongresszus. A szerkesztői 
koncepció - mint egy útikönyv - segíti az 
olvasót az alkalmazott nyelvészeti diszciplí
nák tömegében való eligazodásban, vala
mint tovább is irányítja a figyelmet az őt 
érdeklő kutatási terület felé.

Végül a recenzensben már csak az a kér
dés merül fel, vajon lehet-e, kell-e körbebás- 
tyázni az adott tudományterületeket, vagy 
pedig tárt kapukkal kell fogadni mindenkit, 
aki kellően bátor felvállalni a harmadik év
ezred nyelvi kihívásait.

Gaál Judit

Bart István
Hungary & the Hungarians 
The Keywords
Corvina, Budapest, 1999, 218 p.

Ismeri Ön a -à magyarok istenét és tudja 
egyáltalán, hogy kik a magyarok? Mi a 
-» közért? És miért szeretjük a —> mákos 
tésztát? Kik voltak az —» elvtársak, és miért 
társul manapság pozitív konnotáció a me
nedzserhez? Még ha tudja is, el tudja-e mind
ezt magyarázni egy angol anyanyelvűnek?

Erre a hihetetlen feladatra vállalkozott 
Bart István író, műfordító Hungary & the 
Hungarians. The Keywords. A concise 
dictionary of facts and beliefs, customs, 
usage and myths című könyvében (a fordítás 
Judith Sollosy munkája). A szerzőtől nem 
idegen az effajta próbálkozás, hiszen 1998- 
ban látott napvilágot Angol-magyar kulturá
lis szótára (Corvina: Budapest, 1998; ismer
tetőjét lásd: Modern Nyelvoktatás vol. 5. Nr. 
1. pp. 74-75 ), amely az angolul tanulóknak 
nyújt segítséget ahhoz, hogy betekintést 
nyerjenek azokba a fogalmakba, jelenségek
be, amelyek „a brit kultúra kötőanyagát al
kotják, illetve, amelyek ismerete nélkül alig
ha érthető nemcsak az angol irodalom, de 
alkalmasint még a köznapi élet nyelve sem”.

És most itt a Magyarországról szóló vál
tozat. Az írónak még nehezebb dolga van, 
hiszen saját kultúráját kell címszavakba ren
deznie: mi számít fontosnak és mi nem? Mi 
az, amitől magyar a magyar, és mi az, ami 
kevéssé fontos? Mint azt a könyv előszavá
ból megtudhatjuk, a szótár számos arra irá
nyuló, hiábavaló erőfeszítés után született, 
hogy a szerző megpróbálja külföldi vendé
geinek elmagyarázni, mi is rejlik egy-egy 
gesztus, dallam vagy név mögött. Gondo
lom, Önök is jártak már így.

A nyelv nem csak szavak és nyelvtani 
szabályok összessége: metaforák és költői 
képek alkotják, amelyek nem érthetők a kul
turális kód ismerete nélkül. A mindennapi 
élet kultúráját „olyan fogalmak, jelenségek 
és tárgyak (illetve nyelvi tükörképek), meg 
azok a (nyelvi) közhelyek vagy közkeletű 
hiedelmek, továbbá versikék, mesealakok, 
kiszólások, közismert idézetek stb.” alkot
ják, amelyeket minden anyanyelvi beszélő 
„ismer, ért és használ, míg a külföldiek sze
mében ezek a gazdag értelmű szavak sok
szor csak talányos utalások”. A kétnyelvű 
szótárak ilyen esetben nem nyújtanak nagy 
segítséget, hiszen csak a szó angol megfele
lőjét adják (ha van egyáltalán), s a szavak 
mögöttes kulturális jelentéséről nem szólnak.

A szerző a legfontosabb magyar fogal
mak bonyolult rendszerét igyekszik feltér-
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képezni, olyan dolgokat és fogalmakat, 
amelyek egy magyar számára nyilvánvaló 
jelentéssel bírnak, a mindennapi élet részei, 
s amelyeket „kapásból” elmagyarázni mégis 
szinte lehetetlen. Még arra is vállalkozott, 
hogy a háború előtt használatos, s a rend
szerváltás után ismét előkerülő szavak jelen
tését is megmagyarázza. Nehéz feladat ez, 
hiszen a fordulat után új fogalmak, célzások 
születtek, ugyanakkor élnek még a régiek is.

A szótár tematikája hihetetlenül széles: 
áttekintést ad a legfontosabb művészeti és 
irodalmi alkotásokról, például a „Himnusz” 
és a „Szózat” irodalmi fordítását is közli. 
Bevezeti az olvasót a magyar szokásokba és 
hiedelmekbe, ünnepekbe és folklórba épp
úgy, mint az ételek és italok világába (miért 
is népszerű a mákos tészta?). Találhatunk 
benne földrajzi, történelmi, politikai fogal
makat a magyar múltból és jelenből, vissza
nyúlva egészen a hunokig. Sokat megtudha
tunk a társadalmi jelenségekről is, természe
tesen a teljesség igénye nélkül.

Kísérletet tesz például a megszólítások 
szinte követhetetlenül bonyolult rendszeré
nek ismertetésére, először egy összefoglaló 
jellegű magyarázatban —> elvtárs, maga, te, 
bácsi, néni, mama/papa, anyu/apu, koma, 
bátyám, jóember, úr, asszony, úrhölgy, úr
asszony, de még a nagysága, őnagysága, 
nagyságos asszony, kegyelmes úr, kegyed, 
méltóságos úr, használatát is megvilágítja, 
sőt, ennél sokkal többet tesz: képet ad Ma
gyarország társadalmi szerkezetéről a kü
lönböző történelmi korszakokban.

Az egyes szócikkekben nyilakkal jelzett 
keresztutalások segítik az olvasót abban, 
hogy ezeket követve szinte teljesen körbe
járhasson egy-egy bonyolultabb kérdést, 
amelynek különösen a politikai fogalmak 
esetében van nagy szerepe.

A könyv, bár angol nyelvű, az angolul 
értő magyaroknak is jó szórakozást és sok új 
ismeretanyagot kínál. Használható szótár
ként, egy-egy címszó fellapozására, de szin
te bizonyos, hogy nem fogják tudni megáll
ni, s megnézik a kereszutalásokat is. Majd a 
keresztutalások keresztutalásait. Szóval

hosszú olvasásra készüljenek: nem lehet ab
bahagyni. Es a szórakozás mellett rengeteg 
új dolgot tudhatunk meg a magyar kultúráról 
még mi, magyarok is.

Másrészt ez a remek kézikönyv (méreté
nél fogva is) megfelelő arra, hogy kézitáská
jukba téve, ezzel felfegyverkezve induljanak 
külföldi vendégeik clé, s higgyék el: nem 
jönnek majd zavarba egy-egy máskor zavar
ba ejtő kérdés hallatán.

Papp Vanda

Kiss Gábor és Pusztai Ferenc (szerk.)
Új szavak, új jelentések 
1997-ből
Tinta Könyvkiadó: Budapest, 1999. 
182 p.

Hiánypótló könyvet vehet kezébe az, aki 
szeret a szavakkal játszani, és szeretne nap
rakész lenni az ezredforduló magyar nyelvé
ből, ezáltal bővítve szókincsét.

Az elmúlt évek rohamos tempójú szó
készleti változásai késztették a szerkesztő
ket arra, hogy ezt a szógyűjteményt megje
lentessék. Az előszóban olvasható, hogy je
len mű nem szótár, hanem „adattár”, össze
állítása pedig „tallózó gyűjtés” eredménye. 
Ez részben annak tudható be, hogy az új 
magyar értelmező kéziszótár késik, és ez- 
idáig nem jelent meg szinte semmilyen mun
ka a nagyközönség számára, amely az el
avultnak számító szótárt felváltotta vagy ki
egészítette volna. Úgy tűnik, mintha szótá
raink egy részében megállt volna az idő. A 
magyar szókészletben végbemenő változá
sok nagy része csak szóban érhető tetten. 
Sehol sem kapunk eligazítást vagy segítsé
get használatukat illetően. Új szavaink déli
bábként lebegnek előttünk, itt-ott találko
zunk velük, de jelentésükre, néha csak kö
vetkeztetni tudunk (itt nem csak a számítás
technika szókincsére kell gondolni).

Angol szakosként mindig irigykedve né
zegettem az angol (egynyelvű) értelmező


