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francia szakos tanárnak, mindazoknak, akik 
kétnyelvű szótárírással foglalkoznak (füg
getlenül a szótár nyelvétől), és nem utolsó 
sorban az egyetemi hallgatónak, akik tanul
mányaik során ma már nem nélkülözhetik az 
alapos lexikológiai-lexikográfiai felkészült
séget.

Oszetzky Éva

Иштван Барт [Bart István) 
Русским о венграх 
Культурологический словарь 
«Радуга»: Москва, 2005. 224 р.

„Azért vagyunk a világban, hogy valahol ott
hon legyünk benne” - valljuk sokan Tamási 
Áronnal együtt. Ám sokszor nem is jut 
eszünkbe, hogy az „otthon” nem csupán 
földrajzi hely, a nyelv, a történelem, hanem 
a „magasabb” kultúra mellett a tágabb érte
lemben vett hétköznapok kultúrája is, amely
nek részesei vagyunk, s múltját is magunk
ban hordozzuk egy-egy szólás, egy-egy szte
reotípia, nyelvi fordulat használatával. Ezek 
jelentésének feltárása a külföldi számára, 
még ha oly jól felkészült is nyelvileg, mint 
egy fordító, az összefüggések és háttér-infor
mációk szövevényében megfejthetetlen, 
sokszor „elaknásított terepet” rejt magában. 
Bart István oroszoknak írt kulturológiai szó
tára ezen a gondon próbál segíteni. A magyar 
kultúráról nagyon sokat tudó, s tudását a kel
lemes társasági ember könnyed stílusába ön
teni képes szerző jól használható „kisokost” 
nyújt át az orosz nyelvű szakmai és „laikus” 
közönségnek.

Mint az előszóban hangsúlyozza, műfor
dító barátai több évtizedes unszolásának tesz 
eleget, amikor a magyar kultúrával kapcso
latosan feltett kérdéseikre a válaszokat most 
magyarázó szótár formájában adja közre. A 
címszavak kétnyelvű szótárával kiegészülő 
zsebkönyv közel ezer magyar nyelvű cím
szót magyaráz el oroszul. Nem tematikus 
szótárról van szó, hanem szinte a napi be

szélgetés során véletlenül egymás mellé ke
rülő, a szó szerinti jelentésen túl speciálisan 
magyar kultúrafüggő szemantikai rétegeket 
is magába foglaló megnevezések, fogalmak 
gyűjteményéről. Az N betűnél például így 
kerül egymás mellé a nagyasszony, nagyma
ma, Nagymaros (a Bős-Nagymaros vízlép
cső kapcsán), nagysága, nagyságos asszony, 
nagyságos úr, nagyúr, nemecsek ernő, ne
me s( ség) stb., egyenként tizenöt húsz soros 
orosz nyelvű háttérmagyarázatot adó szó
cikkben.

А XX. század első felében a svájci nyel
vész, Ferdinand de Saussure megújította a 
nyelvről való gondolkozásunkat. Elkülöní
tette a nyelv szabályrendszerével foglalko
zó „belső” nyelvészetet a nyelvhasználatot 
vizsgáló „külső” nyelvészettől. Mindaz, 
amivel Bart István gazdagítja az orosz for
dítók és a magyar kultúra iránt érdeklődők 
ismeretét, ehhez a „külső” nyelvészethez tar
tozó fontos tudnivaló. E nélkül nem boldo
gul a műfordító sem, amikor egy magyar iro
dalmi alkotáshoz nyúl, de a magyar embert 
megismerni akaró külföldi sem, vagy leg
alább is ismeretei a nyelvkönyvek agyonegy
szerűsített szintjén maradnak. Ez az „úti 
kalauz” a magyar ember lelki alkatát magya
rázza el a kultúránkon, az életünkön, a szo
kásainkon, önismeretünk sztereotípiáin ke
resztül.

E kulturológiai „tantúrán” a szerző hűsé
ges társa a nyelvi könnyedségében vele azo
nosulni tudó neves fordító, Tatjana Voron
kina, a Moszkvai írószövetség tagja, aki 
hosszú évtizedek óta a magyar irodalom 
oroszországi hírnöke. Az ő tolmácsolásában 
vehette kézbe az orosz közönség többek kö
zött Örkény István novelláit, s ő az egyik 
szószólója a mai magyar irodalom oroszor
szági megismertetésének is. Gyakori vendég 
Magyarországon, s baráti szálak fűzik szá
mos magyar családhoz. Szeretettel és vég
telen humorral szemléli az életet. Ezzel a 
nyitott lélekkel fogadja a magyarokat moszk
vai lakásában, legyenek azok fordítók, művé
szek vagy egyszerű nyelvtanárok. Többek kö-
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zött az ő hosszú évek során feltett kérdései 
sarkallták Bart Istvánt, hogy most oroszul is 
közreadja sajátos műfajú, kifejezetten hiány
pótló szótárát.

Az orosz anyanyelvű recenzensek joggal 
szedik elemeire e szócikkeket a maguk szem- 
pontjai alapján: hogyan állhatna egy ilyen 
szótár orosz nyelvi környezetben még job
ban a nyelvtanulók vagy a Magyarországgal 
épp csak ismerkedők, magyarul nem be
szélők segítségére? Ám önző módon - bár a 
kötet oroszoknak és Oroszországban jelent 
meg - mi most mégis inkább magyar szem
mel nézzük a kultúrológiai szótárban rejlő 
szándékokat, a hasznosságot és a további le
hetőségeket.

Meggyőződésünk, hogy többszörösen hi
ánypótló ez a szótár. Elsődlegesen azért, 
mert a szerzővel és a fordítóval egyetértve 
megállapíthatjuk, valóban nem jelent meg a 
magyar kultúrát enciklopédikusán vagy te- 
matizáltan, akár csak oktatási szinten közre
adott orosz nyelvű munka sem a rendszer
váltás előtt, sem az 1989 óta eltelt tizenöt 
évben. Minden lépes tehát, amely rólunk, 
magyarokról szól egy más nyelvű, más gon- 
dolkozású kultúra részeseinek, a megértés, 
a párbeszéd eszköze, az interkulturális kom
munikáció szerves része.

Egy ilyen szótár azonban nem csak az 
orosz anyanyelvűeket segíti. Szól a magya
rokhoz is, akik oroszul tudnak vagy tanul
nak: ezt és így lehet elmesélni oroszul - 
mindazt, ami ránk jellemző, ami lelki alka
tunkat, mentalitásunkat érzékelteti, reakció
inkat megmagyarázza. A funkcionális 
idegennyelv-oktatás Oroszországban is eb
ben a szellemben gondolkodik, amikor nap
jainkban a célnyelvi országok számára tan
könyveket készít. Ne csak Moszkváról, az 
orosz hétköznapokról tudjon beszélni a nyel
vet tanuló, hanem kapjon konkrét segítséget 
ahhoz is, hogy saját maga világát, kultúrá
ját, mentális karakterét idegen nyelven hite
lesen be tudja mutatni.

Meggyőző példakánt álljon itt Bart István 
szócikkeinek egyike Voronkina tolmácsolá
sában:

Sírva vigad a magyar - „Венгр веселит
ся плача”, избитое выражение, источник 
которого неизвестен, а смысл - в сен
тиментальной жалости венгров к самим 
себе; довоенные фильмы редко обходи
лись без драматической сцены, когда по 
собственной вине попавший в безвы
ходное положение красивый, несколько 
легкомысленный, но тем более обаятел
ьный молодой господин (úriember, fiatal
úr, а то и вовсе nagyságos úr) остатки пу
щенного на ветер состояния тратит на 
роскошный прощальный ужин, с шам
панским, с цыганами (см. cigányozás), 
поет свою любимую песню (см. magyar 
nóta) - залихватски весело („Elúszott а 
vagyonom, hát nincs gondom... ” - „Уплы
ли денежки - заботы с плеч долой”) или 
с надрывной тоской „...az életem nem tu
dom, hol rontottam el” .знать бы тол
ько, где сгубил я жизнь свою...”), после 
чего бросается на шею расчувствовав
шемуся примашу и оплакивает свою 
горькую участь (впрочем, не исключа
ется и счастливый конец); публика на
ходила подобные душещипательные 
сцены трогательно прекрасными. См. 
Magyar ember evés közben...

A szócikk megbocsátón humoros, anekdotá- 
zó stílusban ecseteli а XX. század elején még 
tetten érhető dzsentrivilág végnapjait, ami
kor a Szindbádok, a Noszty Ferik vagyonuk 
utolsó foszlányait duhaj lumpolás közepet
te verték el, s cigányozás, magyar nótázás 
közben a prímás nyakába borulva keserű ön
sajnálat, s önpusztító vigadozás közepette 
siratták el saját eltékozolt életüket. Utal a 
szerző további szócikkekre, mint az úriem
ber, fiatalúr, nagyságos úr, melyeket hason
ló könnyedséggel értelmez az oroszoknak az 
adott helyeken. Idéz régi kuplékat, háború 
előtti filmek betétdalait, mint az „Elúszott a 
vagyonom, hát nincs gondom... ” vagy „...az 
életem nem tudom, hol rontottam elf\ A szó
cikk böngészésében itt megtorpan a mai 
magyar olvasó, aki lubickolt eddig az oro
szul szóló, de magyarul gondolkodó lélek-
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kel megfestett kultúrájának egy-egy kis szí
nes tengerszemében: Mi is az a cigányozás? 
Ki és hol énekelte, melyik filmben, hogy 
„Elúszott a vagyonom, hát nincs gondom ”? 
Jávor Pál talán? De melyik filmje volt az a 
sok közül? S talán Karády Katalin valame
lyik lemezét is érdemes lenne elővenni. Itt 
érezzük Bart István kulturológiai szótárának 
ismételt hasznát, a magyarok számára is hi
ánypótló szerepét. Ugyanis senki sem gyűj
tötte még össze számunkra, magyarok szá
mára életünk és hétköznapi kultúránk tör
ténetéből ezeket a nem életbe vágóan fontos, 
ám mégis lényeges mozaikokat. Az idő te
lik, s felnőnek újabb nemzedékek, amelyek 
tagjai már a nagy szüleiktől sem hallhattak 
anekdotázni ezekről a magyar gondolkozás
ban, hagyományokban, a kor irodalmában, 
alkotó művészetében meghatározó nyomot 
hagyó, jelértékű hagyományokról. Ezért ve
tődik fel az óhaj, jelenjen meg magyarul is 
ez a szótár akár folytatásokban, több füzet 
formájában a magyar olvasó számára is.

Bizony, itt állunk 2004, az uniós csatlako
zásunk után. Zúdulnak ránk a globalizáció 
információs csatornáiból az új szokások, az 
idegen hagyományok, amiket a fiatal nem
zedék szivacsként szív magába. Többek kö
zött azért is, mert nincs mit kitörölni a tuda
tából. Hiszen negyven évig kimaradt a ma
gyar kultúra egy jellegzetes szegmense. Ez 
a XX. századi életmódkultúra közgondolko
zást meghatározó, nem hivatalos, közbeszéd 
útján terjedő elemeinek ilyen „kibeszélése”, 
mint amit Bart István szótára tesz - ezúttal 
az orosz anyanyelvűek számára.

Jurij Prohorov, a moszkvai Puskin Intézet 
rektora „Az orosz kommunikatív magatar
tás” című könyvében (Русское коммуника
тивное поведение. ГИРЯП: Москва, 2002) 
sorra veszi azokat a szemiotikái sztereotípi
ákat, amelyek az oroszok mentalitására, ha
gyományokra, szokásokra illenek. Ilyenek 
többek között a vallásosság, a béketűrés, az 
impulzív reakciók, a „középszer”preferálá
sa, az ideálkeresés, a passzivitás, a vezér
igény stb. Vajon mi, magyarok, mi alapján 
tudjuk önmagunkat jellemezni, ha nem lát

juk sajátmagunk világát kicsit eltávolodva, 
ilyen, kissé humorosan megbocsátó, külső 
szemlélő pozíciójából, mint ahogy teszi ezt 
Bart István szótára a csokorba szedett, s kul
túránkat fel-felvillantó mozaikokon keresz
tül.

Kétségtelen, a mozaikok ezrei képesek 
csak végül egy teljes képet adni. Ha magya
rul is megjelenhetne a szótár, amit szívből 
remélünk, megengedve, hogy bizonyára 
oroszul is lenne igény a folytatásra, akkor 
nemcsak „nemecsek ernő” jutna abban szó
cikkhez csupa kisbetűvel, hanem minden bi
zonnyal Nyilas Misi „ reskontója ” is. S a „ci
gányozás” mellett akár a „tengerifosztás” is 
bekerülne mint szintén időt múlató együtt- 
léte egy másik rétegkultúrának.

De ne legyünk elégedetlenek, hiszen ez 
utóbbi elkalandozó gondolatokkal csakis Bart 
István kulturológiai szótárának a missziót 
betöltő szerepét akartuk aláhúzni. Azt az ér
tékmentő és értékközvetítő missziót, ame
lyet ez a munka már jelenleg is betölt a ma
gyar és az idegen nyelvű kultúrák között. Ha 
a magyar nyelvű kiadásra várni kell is, már 
az is nagy segítség lenne, ha az orosz Raduga 
Kiadó mellett valamelyik magyar könyvki
adó is gondozásába venné - nagy örömünk
re - ennek az orosz nyelvű, értékes és gya
korlatban sokoldalúan hasznosítható szótár
nak hazai megjelentetését.

Cs. Jónás Erzsébet

Hernádi András, Székács Anna
A japán gazdaság, társada
lom és kommunikáció átala
kulása az ezredfordulón 
Budapesti Gazdasági Főiskolai Kar: 
Budapest, 2003.

A japán nyelv és kultúra iránti európai érdek
lődést bizonyára megerősítette az a tény, 
hogy Japán az utóbbi évezredben nemcsak 
egzotikus országnak számított, hanem gaz
daságilag is nagyot lépett előre. A nyelvta-


