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hátsó borítóján joggal lehessen Three-in- 
One Dictionary-nek nevezni. Mindenekelőtt 
szótár (A-Z); másodsorban nyelvkönyv - 
sok lexikonszerű elemmel - (Vocabulary 
Builder)', harmadsorban pedig lexikon - sok 
nyelvkönyvszerű elemmel - (Essential 
Reference). Az OALD már régen nem tartal
mazza tehát a Biblia könyveit és Shakes
peare drámáit, de kínál vagy betűrendben - 
a szöveg közben - vagy a Függelékben a 
nyelvhasználatról tanító úgynevezett Study 
page-eket, színes térképeket, színes illuszt
rációkat a jól illusztrálható szavakról/témák- 
ról; levél-, email-, életrajz és fax-írási min
tákat, jónéhány kiadás óta tartalmaz dátu
mokkal, számolással, mértékegységekkel 
kapcsolatos tudnivalókat. Az új jelentés
megkülönböztető „short cut”-ok régi-új újí
tását lehet szeretni vagy nem szeretni, az új 
OALD azonban olyan sok segítséget ad a 
tanulónak, hogy e pillanatban bízvást állít
ható: nehéz volna el vitatni tőle a legmegbíz
hatóbb tanulói szótár címet.

Lázár A. Péter

Répási Györgyné
Szavak a beszédben. Szavak 
a nyelvben
Bessenyei György Könyvkiadó: 
Nyíregyháza, 1999. 248 p.

Répási Györgyné a Nyíregyházi Főiskola 
russzista egyetemi tanára. Jelen műve a Pé
csi Tudományegyetemen megszerzett habi- 
litációjának része.

A négy részre orsztott könyv Bevezeté
sében, valamint az I. fejezetben a szerző 
vázolja a téma kutatásának körülményeit, 
előzményeit, leírja annak elméleti hátterét, 
tisztázva egyúttal bizonyos terminusok tar
talmi vonatkozásait (irodalmi nyelv, köz
nyelv, beszélt nyelv, írott nyelv), bevezeti az 
olvasót a nyelv rétegződésének bonyolult 
világába, szól az orosz beszélt nyelv legfon
tosabb sajátosságairól, a normáról, a norma

és a stílus összefüggéseiről, elkülönítve egy
mástól az orosz beszélt nyelvi kutatások az 
O. B. Szirotyinyina, O. A. Laptyeva, illetve 
E. A. Zemszkaja és munkatársai nevével 
fémjelzett főbb vonulatait. Ebben a fejezet
ben kiemelést érdemel a nyelvi norma kér
désének igen finom, árnyalt megközelítése, 
a norma és a stílus viszonyának értelmezése, 
amelyből megtudjuk, hogy „a beszélt és az 
írott nyelv normái között lévő különbségek 
legpregnánsabban a változatok, a lexikai és 
a grammatikai szinonimák megválasztásá
ban nyilvánulnak meg”, illetőleg, hogy a 
nyelvi norma mindenkor a nyelvművelők 
tudatos gyakorlati tevékenységét igénylik 
még akkor is, ha a nyelvet végül is nem a 
nyelvész, hanem az azt beszélő közösség 
formája (30. )

Az orosz beszélt nyelvi etika című II. 
fejezetben a szerző, elkülönítve egymástól a 
lexikológiai illetőleg a lexikográfiai értel
mezési síkot, arra a kérdésre keresi a választ, 
milyen szóalak tekinthető beszélt nyelvinek: 
lexikológiai értelemben beszélt nyelvinek 
tekinti az irodalmi nyelv normáitól eltérő 
szóalakokat, míg lexikográfiai szempontból 
minden olyan szóalakot annak tart, amely az 
orosz szótárakban razg(ovornoje) és v razg. 
prof recsi minősítéssel fordul elő. A továb
biakban a dolgozat a lexikográfiai alapon 
történő kompresszív szóalkotás módjait írja 
le, aminek keretében elemzi az ún. szeman
tikai és formai kondenzációval létrejött ala
kokat, illetve a csak formai kompresszióval 
történő képződményeket. A szerző Károly 
Sándor jelentéskoncepciójának a fényében 
szemantikai kondenzátumoknak azokat az 
egy szóval kifejezett szinonimákat tekinti, 
amelyek valamely szókapcsolatból szeman
tikai összevonás útján jönnek létre; a sze
mantikai kondenzátum szerinte olyan jel, 
melynek „használati értékét, funkcióját a 
társadalmi szokás határozza meg” (41). Je
lentésen a beszédszituáció mozzanatainak a 
nyelvi jel különféle aspektusaival történő 
korrelációját érti. Jóllehet, e sorok írója a 
jelentés definícióját illetően más koncepciót 
követ, a dolgozatnak - sok más pozitívuma



KÖNYVSZEMLE 117

mellett - igen komoly érdeme, hogy szerző
je következetesen érvényesíti az általa kép
viselt jelentésdefiníciót az elemzés során. 
Igen érdekes és értékes része a munkának a 
szinonimákkal foglalkozó néhány oldal. A 
szinonimák kritériumaként a szerző két fon
tos tényezőt emel ki: 1) ugyanazon valóság
ra vonatkozzanak; 2) felcserélhetők legye
nek. Véleményem szerint igaza van a dolgo
zat írójának abban, hogy a kompresszív 
lexémák eseteit figyelembe véve a 2. krité
rium, a felcserélhetőség csorbát szenved, va
gyis nem mindig érvényesülhet. Azt viszont 
már vitathatónak érzem, hogy ez utóbbi 
esetben is - mint a szerző írja - szinonimák
kal van dolgunk. Egy egyszerű esetet alapul 
véve, a kutya és az eb szó mint jelek, ugyan
arra a valóságdarabra vonatkoznak, mégsem 
tekinthetők abszolút értelemben szinoni
máknak, mert nem minden környezetben he
lyettesíthetik egymást: Egy kutya/eb megy az 
úton. De nem mondjuk: *ebharapást szőré
vel; ^vigyázz az eb harap; *kutya ura fakó, 
stb.

A szerző - nézetem szerint - nagyon 
helyesen látja az említett szemantikai kon- 
denzátumok létrejöttének okait, melyek 
végeredményben a nyelvi ökonomizmus je
lenségében rejlenek, egyúttal kitűnő logikai 
érzékkel mutat rá arra az érdekes „ellent
mondásra”, amely az ökonomizmus hátteré
ben meghúzódik: egyrészt tömörít, sűrít, 
„kondenzál”, másrészt „felesleget” (szino
nimákat) termel, hiszen a már létező no- 
minációk számát növeli.

A szovjet reáliákat tükröző szókészleti 
elemek jelentésváltozását a dolgozat jelen
tésbővülésben nagy szemantikai kiürülés
ben jelöli meg. Utal bizonyos lexikai elemek 
politizálódására vagy depolitizálódására 
mint szemantikai folyamatra, amely a társa
dalmi-politikai folyamatok tükrözésének ki
váló eszközei és főképpen a publicisztiká
ban jelentkeznek kiemelt hangsúllyal. A fe
jezet külön kitér az orosz szóalkotás aktív 
tendenciáira, rámutatva a tulajdonnév, illet
ve a köznév alapú szóképzési folyamat jel
legzetességeire, a képzők szerepére, az al

kalmi (ad hoc) jellegű szóhasználat, a szójá
tékok, expresszív kifejezésmódok jelentősé
gére a beszédben.

A tulajdonnév alapú szóképzésen belül a 
szerző kiemeli a produktív csoportként meg
jelenő űtníz- és pro- előképzős lexémákat 
(antijel’cinszkij, projel’cinszkij), míg a köz
név alapú szóképzés esetében számos külön
böző képzőre találunk igen szemléletes pél
daanyagot (posztszovjetszkij, dekommuniza- 
cija, szuper reformator, arendizacija stb.)

A mai orosz szóalkotás aktív folyamata
ihoz tartozik a betűszóalkotás, mint az exp
resszivitás egyik legszembetűnőbb eszköze, 
amely - mint a szerző erre rámutat - éppen 
a gazdaságosság folytán válik egyre aktí
vabb folyamattá, pl. BARSZ, - Bank razv- 
ityija szobsztvennasztyi; GraD - partyija 
„Grazsdanszkoje Dosztoinsztvo” ; SZEZ - 
Szvobodnaja ekonomicseszkaja zona; stb.

A nyelvi változások speciális tényezőit 
elemezve a szerző három alapvető forrást 
említ, amelyből a gazdasági szókincs a gaz
dasági életben végbemenő változásokat tük
rözve táplálkozik: 1 ) idegen (főleg amerikai 
angol) nyelvi kölcsönzések; 2) peremszó
kincsből származó szavak (népnyelv, zsar
gon); 3) már korábban meglévő szavak újjá
éledése eredeti vagy új tartalommal: gi- 
perinflacija, dezintegrácija, liberalizácija, 
lízing, marketing; bakszü (‘dollár, dolcsi’), 
krutyity (forgalomba hozni), kidala (‘szélhá
mos, megbízhatatlan ember), limon (‘egy
millió’); arenda, bezrabotyica, biznesz, 
zabasztovka, monopolija stb.

A fejezetben olyan tematikus csoportok 
vizsgálatával is találkozunk, mint a mai 
pénzvilág, a banki műveletek terminológiá
ja, a bérbeadás szakszavai, kölcsönök lebo
nyolításának a lexikai elemei, az adózással 
kapcsolatos szavak.

A munka harmadik fő fejezete „A mai 
orosz szókészlet tematikus szerveződése” 
címet viseli, amelyben helyet kapnak a tár
sadalmi szférával kapcsolatos innovációk, 
az elszegényedéssel, hirtelen meggazdago
dással összefüggő szavak (bednoszty, bez- 
domnüje, bogatüje, szuicid stb.), a törvény-
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télén tevékenységek, „foglalkozások” elne
vezései (narkobiznesz, killer, terroriszt, ot- 
müvaty, szpekuljant), a mai adminisztratív 
lexika (gubernator, duma, mer, me ríja stb.) 
az oktatással és kultúrával kapcsolatos új 
vagy újjáéledt szavak (gimnazija, kolledzs, 
licej, medresze, akcelerat, akceleracija, vi
deo, videoklip, videotéka, prodjuszer stb.), 
az újjáéledt egyházi terminológia (evange- 
lizacija, verbnoje voszkreszenyje, voznye- 
szenyije Hriszta, szretyenyije goszpoda), a 
menedzsment, reklám, üzleti nyelv elemei. 
Ez utóbbiról a szerző megállapítja, hogy kü
lönösen sok azonos szerkezeti típusba tarto
zó lexéma fordul elő a magyar és a német 
nyelvben: Arbeitgeber ‘munkaadó’; Steuer
träger ‘adóalany’; Bankgeheimnis ‘bankti
tok’; Stichprobe ‘szúrópróba’. „A me
nedzsment szférája”, írja a szerző, „különö
sen perspektivikus a nemzetközi érintkezés 
fejlődése, a nemzetközi terminiológia kiala- 
kítása/kialakulása és használhatósága szem
pontjából.” (140.)

Az „Összegzés” című részben a szerző, 
összefoglalva a kutatás eredményeit, az 
összegyűjtött lexikai anyag alapján levonja 
következtetéseit, melyeket röviden az aláb
biakban fogalmaz meg: a nyelvekben meg
figyelhetők bizonyos univerzális tendenci
ák, bizonyos nyelvi demokratizálódási fo
lyamatok, liberalizálódás figyelhető meg a 
szókészleti elemek mozgása, változása kísé
retében. Igen jelentős hangsúlyt kap a rövid
ségre, tömörségre való törekvés és nem kis 
szerephez jutnak a kölcsönzések, melyek az 
angol nyelvi elemek átvételében öltenek el
sősorban testet. A fejezet végén a kutatás 
jövőbeli perspektíváit vázolja fel a szerző, 
hangsúlyozva a vulgarizmusok, a tolvaj
nyelvi szóhasználat, a gazdasági szaknyelv 
további bővülésének vizsgálatában rejlő 
gazdag lehetőségeket.

A dolgozatot a benne előforduló orosz 
lexikai elemeket tartalmazó Példatár, Tárgy
mutató, német és orosz nyelvű összefoglaló, 
Rövidítések jegyzéke és egy rendkívül igé
nyesen válogatott és felhasznált Bibliográfia 
zárja.

Répási Györgyné imponáló tudományos 
színvonalon megírt, a példaanyagot kiváló 
szakmai érzékkel szelektáló dolgozata az 
elméleti okfejtésen túl elismerésre méltó 
gyakorlati anyag is egyben, mely hasznára 
válik elméleti kutatónak, nyelvtanárnak, di
áknak és nem utolsósorban a modern gazda
ság, az üzleti élet területén tevékenykedő 
szakembereknek, egyszóval mindazoknak, 
akik a tőlünk keletre található kincsekből 
részesedni szeretnének.

Tóth László

Éva Erzsébet
így is lehet... Mo>kho h Tax ...
Tankönyv és videokazetta 
Bessenyei György Könyvkiadó: 
Nyíregyháza, 1999. 230 p.

A politikai felhangok miatt is háttrébe szo
rult orosz nyelv oktatása különösen fontos 
lehet Magyarország keleti régiójában. Az 
orosz nyelv oktatásában lassan teljesen hi
ánycikk lesz a kor követelményeinek meg
felelő oroszkönyv. Az idegenforgalom, a 
vendéglátó szakmai számára - középiskolás 
fokon - vagy húsz éve nem jelent meg tan
könyv. Ezért hiánypótló munka Éva Erzsé
bet könyve, mely alcíme szerint: Segéd
anyag a kereskedelem és vendéglátás orosz 
nyelv szakmai vizsgájához. Köszönet a Köz
oktatási Modernizációs Közalapítványnak 
az anyagi támogatásért!

így is lehet... A címadás valami újszerűt, 
a szokásostól eltérőt sejtet. így is van, mert 
a tradicionális tankönyvnek nyoma sincs. A 
tananyag hat - egymástól jól elkülöníthető 
és mégis összetartozó - részből áll.

Az első rész társalgási témakörei (ismer
kedés, vásárlás, sport, hobby, szórakozás, 
gratuláció) a nyolcvanas évek orosz társal
gási gyűjteményét idézik, korszerűbb szin
ten (Horváth Miklós és Deák Sándor. Orosz 
társalgás. Tankönyvkiadó: Budapest, 
1976). A korszerűséget a témákhoz kapcso-


