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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-
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nulás és az ország gazdasági presztízse közt 
még szorosabb összefüggést mutatott ki a 
tokiói Állami Nyelvtudományi Intézet kuta
tója, Miyajima Tatsuo, aki statisztikailag bi
zonyította (1994), hogy világszerte össze
függés mutatható ki a japán tanulók száma 
és a japán gazdaság növekedési adatai kö
zött. Tehát a jelenlegi felfele ívelő gazdasági 
helyzet bizonyára megint sok fiatalt motivál 
nehéznek minősülő nyelv elsajátítására.

A jelen kötet szerzői más téren fedeztek 
fel összefüggést a japán gazdaság és nyelv 
között, mégpedig azt az izgalmas változást, 
amit az utolsó 10 év alatt világszerte Japán 
válságának kiáltottak ki. Ha még visszaem
lékezünk arra az időszakra, amikor a japán 
nyelv divata nálunk elkezdődött, akkor bi
zonyára eszünkbe jut a hetvenes évek azon 
prognózisa, hogy Japán hamarosan gazdasá
gilag a világ első országa lesz. Ezen prognó
zis egyik ismert terjesztője, Ezra F. Vogel 
Japan as number one (1979) című művében 
még azt is olvashattuk, hogy feltétlenül in
tenzíven kell ezzel az országgal foglalkoz
ni, hisz’ csak az alapos ismeret eredmé
nyeként lehet ezt az országot legyőzni. Bár 
azóta az információ mennyisége Japánról 
nagyon is megnövekedett, mégis minőségi
leg igen sok silány mű jelent meg, melyek 
nem produkáltak egyebet, mint a Japánról 
szóló sztereotípiák ismételgetését. Ezek után 
igazán örvendetes, hogy két olyan szerző 
vállalkozott a XXI. század elején az „új Ja
pán” elemzésére, akiket nem lehet azzal vá
dolni, hogy könnyelműen meglovagolnák az 
egzotikus Japán üzleti hullámát, hisz’ mind
ketten szakterületük, a közgazdaság és a ja
pán nyelv oktatásának Európában is elismert 
kutatói. A szakmán belül igen csak kivétel
nek számít a közgazdasági és nyelvészeti 
tanulmányok összekötése, hisz a gazdasági 
irányzat képviselői az utóbbi években telje
sen elavultnak tekintették a Japánnal való 
nyelvészeti, filológiai foglalkozást. Ezt a 
nézetet az interkulturális kutatások terjedé
sével egyre kevesebben terjeszthetik, hisz’ 
egyre inkább nyilvánvalóvá válik, hogy a 
nem harmonizáló kommunikációs szokások

a gazdasági érdekeket is akadályozhatják, és 
hogy egy ország kultúrájának és nyelvének 
közös analízise nagyon izgalmas lehet.

Az első tanulmány, „A japán gazdaság és 
társadalom átalakulása az évezredfordulón” 
szerzője, Hernádi András arra vállalkozik, 
hogy bizonyítsa, hogy gazdaságilag valóban 
nem valami rettenetes válságról volt szó, ha
nem sok tényező mellett csak arról, hogy 
Japán már nem tekinthető fejlődő országnak. 
Körültekintő leírásában kitér az iparágak 
változása mellett olyan fontos jelenségekre, 
mint a pénzügyi buborék összeomlása és a 
teljes foglalkoztatottság eltűnése. Ezen kívül 
több gazdasági változás figyelhető meg, de 
ennek ellenére a szerző véleménye szerint 
nem negatív válságról, hanem inkább a jövő
be mutató gazdasági és társadalmi változá
sokról kell beszélni, melyek következtében 
Japánban lassan de észrevehetően fellazul
nak az évszázados konfuciánus és buddhista 
hagyományok, és ezáltal Japán a nemzetközi 
piacon új területeken versenyképesebb lesz. 
Ugyanakkor az ország gazdasági rendszere, 
intézményei, oktatása, valamint a szokásrend
szere mind jobban „besimulnak a nemzet
közi trendek vonalába”. Szerinte a Japánon 
belül megfigyelhető pszichológiai válságtu
dat is főleg ezen változások következtében 
alakult ki, hisz sok társadalmi automatizmus 
megszűnt, mint például már nem természe
tes, hogy egyetemi tanulmányok után min
denki azonnal megfelelő munkát kap, vagy 
hogy a fizetés a korral és nemmel összefüg
gésben automatikusan emelkedik, és minde
nütt új külföldi management-módszerek ter
jednek el. Az „új” Japán kialakulásának 
igen érdekes elemzéséhez még hozzáfűz
ném azt a jelenséget, hogy kialakult egy új 
társadalmi réteg a „freeterek” a szabad
úszók rétege, akik hosszú éveken át nem il
leszkednek be a társadalom tradicionális 
hierarchiájába.

A szerző a helyszűke ellenére átfogó ké
pet ad az utóbbi évek jelentős változásairól 
és a következő évek kilátásairól, ezen belül 
főleg Japánnak az Ázsiában betöltött szere
péről. Analízise lényegbevágóan és higgad-



100 Könyvszemle

tan cáfolja meg a Japánról terjesztett sztereo
tip téves nézeteket.

A második tanulmány ismertetése előtt fel 
szeretném idézni a nyolcvanas évek sikeres 
filmprodukcióját, a James Clavell Shógun 
cimű regényéből készült történelmi filmet, 
melyben megismerkedhettünk a 400 évvel 
ezelőtti szamurájok világával. A film világ
szerte nagyban hozzájárult a japán sztereotí
piák terjesztéséhez. Különösen emlékezetes 
a fordításban is érzékelhető stílusú bonyolult 
nyelvezet, a szamurájok fejlett tiszteleti 
nyelve és a szereplők rituális testmozgása. 
A navigátor első tolmácsa és nyelvtanára a 
csinos szamuráj hölgy, Mariko minden igye
kezete ellenére a hős sokáig értetlenül figyel
te a szokatlan, szerinte bonyolult és kegyet
len kommunikációs szokásokat. Ha a Japán
ról az utóbbi években olvasható gazdasági és 
kommunikációs irodalmat figyelemmel kö
vettük, sokáig úgy tűnhetett, hogy a szamu
rájok világa az ország kommunikációs szo
kásaiból nem tűnt el, hanem szinte változat
lanul fennmaradt, s a modem üzleti életben 
csak egy új variációval találkozunk. így az
tán senkit nem lep meg, hogy a mind a mai 
napig a japán nyelv pragmatikai nehézsé
geihez hozzátartozik a bonyolult tiszteleti 
nyelv, amely a tisztelet és a szerénység, va
lamint a személy fókuszának elködösítésé- 
re kiapadhatatlan változatokkal rendelkezik. 
Hisz a modern nyelv megtanulásához is 
mind a mai napig elengedhetetlen a 15-20 
szintű tiszteleti nyelv pontos betartása, va
lamint a személyreferencia mágikus körei
nek érzékelése. Tehát ha Japán mostanában 
a gazdasági életben részben kilép a konfu
ciánus hierarchiából, talán reménykedhe
tünk, hogy a nyelv elsajátítása is pragmati
kailag egyszerűbb lesz.

„A japán nyelv és kommunikáció átalaku
lása az ezredfordulón” című második rész, 
Székács Anna tanulmánya, azonban pont azt 
mutatja, hogy a nyelvtanár és a nyelvtanuló 
feladata egyre bonyolultabbá vált, hisz mos
tanra még több nyelvi kódot kell figyelem
mel követni. Ahhoz, hogy a XXI. század ele
jén jól tudjon valaki japánul, meg kell tanul

nia valamennyire a történelmi irodalmi nyel
vet, hisz különben nem érti meg a tiszteleti 
nyelvet. Valójában még a televíziót sem fog
ja megérteni, hisz a népszerű történelmi drá
mákat régebbi nyelvrétegek felhasználásával 
írják. Ezenkívül a hivatalos kommunikáció
hoz és az idősebbekkel való kapcsolatában 
szüksége lesz a tanulónak arra a változatra, 
amit a XIX. század végétől a XX. század 
végéig beszéltek, azaz köznyelvre, vagyis a 
tokiói nyelvjárás egyik hivatalosan elismert 
változatára. A japánul tanuló a fiatalokkal 
pedig csak akkor érteti meg magát valaki, ha 
elsajátítja a fiatal generáció nyelvét is, amely 
hemzseg az anglicizmustól, valamint a sajá
tos egomán és permanens kontaktust tartó 
kommunikációs szokásoktól. A szerző a 
nyugati szakirodalomban elsőként mutat rá 
arra a problémára is, hogy a japántanárok 
saját maguk sem feltétlenül rendelkeznek a 
saját nyelvükön belül annyi történelmi szo
ciolingvisztikai ismerettel, hogy minden vál
tozatot megfelelően tanítani tudjanak, hisz 
az utóbbi százötven évben szókincsben, a 
grammatikában és a kommunikációs szoká
sokban bekövetkezett hihetetlen változások 
még néha az anyanyelvűek számára is ne
hézséget okoznak. Ezen nehézségeknek kö
vetkeztében Japánban virágzik a nyelvészeti 
és nyelvművelő irodalom, melyben szakem
berek és dilettánsok szorgoskodnak a japá
nul beszélők oktatásával és lecsillapításával. 
A japán média tele van a japán nyelv ne
hézségéről és romlásról szóló műsorral és 
publikációval. A szakemberek persze nem 
panaszkodhatnak, mint teszi azt az anyanyel
vi beszélők nagy része, a japán nyelv „rom
lása, durvulása” miatt, hanem szembe kell 
nézniük a feladattal. így aztán egyre inkább 
szükség van annak a precíz nyelvészeti fel
mérésére, hogy milyen célra milyen nyelvet 
oktatnak, és emiatt mind a tanárokat mind a 
tanulókat fel kell készíteni az aktuális vál
tozások állandó követésére. Európai szem
szögből nézve nagyon jó tippeket ad ehhez 
a szerző, akit igen hosszú nyelvtanítási pra
xisa segít. így például lexikológiai vonatko
zásban igen jó rálátással kezeli a különböző
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rétegeket, a japán eredetű szavak, a kínai ere
detű szavak és az egyéb eredetű, főleg angol 
jövevényszavak viszonyát, valamint az ang- 
licizmusok beáramlásával bekövetkező 
beszédbeli és írásbeli változásokat. Ezek 
után kitér a tiszteleti kifejezések összekeve
redése vagy eltűnése okára, valamint a na
gyon különböző férfi és a női nyelv lassú 
összefolyására, ami mind azt mutatja, hogy 
a fiatalok nem illeszkednek be a hagyomá
nyos konfuciánus és nemi szerepekbe. így 
például a személyes névmások esetében a 
női és a férfi szerepek összemosódnak, mint 
a boku névmás esetében, amely a kínai szol
ga szóra vezethető vissza, majd a férfiak va
zallusi szerény névmásává vált, de manap
ság már a fiatal nők is használhatják. Egy 
olyan nyelven belül, ahol szinte mindent el 
lehet követni, hogy a személyreferenciát el
ködösítsük, nagyon jelentős paradigmavál
tásnak nevezhető a rendszeres egyértelmű 
személy-jelölés és az a tény, hogy az indivi
duumot speciálisan kiemeljük. A szerző igen 
pontosan rámutat ezen tény hihetetlen jelen
tőségére. Az én-centrikus kifejezések növe
kedése, ami főként a fiatalok nyelvében je
lenik meg (én gondolom, „én szerintem”, 
„én így látom”, „én szerintem így van, te 
meg fogadd el”), szintén azt mutatja, hogy 
az új szemléletet hordozó szófordulatok, ki
fejezések gondolkodási változást hoznak, de 
az idősebb generáció számára valóban ért
hetetlenek. A tanulmányban szereplő továb
bi pragmatikai új „mintaalkotó stratégiák” is 
azt bizonyítják, hogy a szerző kiváló megfi
gyelő készséggel rendelkezik, amennyiben 
pontos érzékkel választotta ki a tengernyi 
laikus és szakértői véleményből a jövőre 
nézve legfontosabb elemeket és az olyan vál
tozásokat, amelyek mögött látható az új 
nyelvezet kontúrja. Tehát nemcsak gazdasá
gilag, hanem nyelvészetileg is kimutatható 
egy új szociálpszichológiai jelenség, ugyanis 
valóban úgy tűnik, hogy az én-tudat a japán 
nyelv használói körében egyre inkább erő
södik. Minden bizonnyal igaza van Székács
nak, hogy a nyelv és a kommunikáció vál
tozásait az oktatásban egyre tudatosabban

kell kezelni, és a tanulókat a különböző va
riációkra fel kell készíteni. A nyelvet hasz
náló idegen és a nyelvtanár csak folyamatos 
mérlegeléssel érheti el, hogy a kommuniká
ció sikeres legyen. A társadalmi és a mana
gementen belüli változások miatt pedig egy
re több interkulturális tanulmányra lenne 
szükség a térkezeléssel, időkezeléssel és a 
gesztusokkal kapcsolatban.

Ha még valaki emlékszik a Shógun nevű 
filmre, eszébe juthat, hogy a navigátor több 
hónap elmúltával is kétségbe volt esve a 
XVII. század eleji bonyolult japán nyelv 
miatt. Szerencséjére megismerkedett a por
tugál misszionáriusok nyelvészeti munkái
val, amelyek megoldották minden problémá
ját, hisz’ bennük az akkori nyelv és társada
lom szerkezetének mély analízise olvasható. 
Azt ugyan nem állíthatjuk, hogy az ismerte
tett tanulmányok minden problémát megol
danának, de a jelenlegi kötet jól tükrözi a 
magyar japanisztikának azt a törekvését és 
képességét, hogy az érdekelt tudományok 
közös erőfeszítésével egyre több oldalról és 
differenciáltabban közelítse meg a nyelv és 
a társadalom kapcsolatának szerteágazó prob
lémakörét.

A bemutatott munkában a gazdasági és a 
nyelvészeti analízis példamutatóan egészíti 
ki egymást. Minden japánt tanulónak és taní
tónak ajánljuk a könyv olvasását.

Eschbach-Szabó Viktória

Key Data on Teaching 
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Europe
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Eurydice: Brüsszel, 2005

Az Eurydice európai oktatási információs 
hálózat számos kiadványt tesz közzé az eu
rópai oktatási rendszerekről és politikákról 
rendszeresen frissített monográfiák, egy 
adott témát elemző összehasonlító tanulmá
nyok, valamint mutatók és statisztikák for-


