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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-
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lódó illusztrált dialógusok is jelentik. Ezen 
dialógusok mintájára lehet - igény szerint - 
újakat alkotni.

A második és harmadik rész lényegében 
egy tematikus szógyűjtemény a kereskede
lem és vendéglátás témaköréből. Egy mai 
szupermarketben az alagsortól az emelete
kig a legkülönbözőbb osztályok megtalálha
tók - rengeteg áruval - a felsőruházattól a 
számítógépekig. A vendéglőben, a szállodá
ban dolgozók feladata szintén a sokszínű 
szolgáltatás. Erre figyelmeztet és ezt tanítja 
a 83 lapnyi, tematikusán rendezett kétnyelvű 
szótári anyag.

A negyedik rész dialógusok gyűjtemé
nye a vásárlás, a vendéglő és a szálloda 
témaköréből. A három-három, azaz össze
sen kilenc dialógus abban tér el az első rész 
mikro-dialógusaitól, hogy az orosz nyelvet 
tanuló diák maga előtt látja a párbeszédet 
magyarul is, oroszul is. Ezekkel, vagyis a 
magyar fordulatok orosz változataival már a 
siker reményében készülhet fel a tanuló a 
nyelvvizsga próbatételeire.

Kapitalizálódó világunkban mindenki 
üzletet akar kötni: venni és eladni. Az üzlet
kötésben nagy szerepe van annak is, hogy 
megfelelően ismerjük a partnernél a meg
szokott és így tőlünk is elvárható érintkezési 
szokásokat. Az üzleti levelezés, az üzletfél
lel való társalgás a kultúrák találkozásának 
fontos részterülete. Erre érzett rá, ezt érti jól 
Éva Erzsébet. Ezért nagyon jó és időszerű 
jelenség az ötödik és hatodik rész. Az ötödik 
rész az üzleti levelezés legfontosabb formu
láival, a hatodik rész pedig az üzleti telefo
nálás lényeges fordulataival ismerteti meg a 
nyelvtanulót.

A könyv értékelése hiányos volna, ha 
nem említenénk meg a filológus gondossá
gával összeállított gazdag irodalomjegyzé
ket; ez nagy segítséget adhat a szaktanárnak 
a további tananyag kiválasztásához.

Az így is lehet ... című tankönyv hasz
nálhatóságának bizonyítéka lehet a hasonló 
című videokazetta. Ez a segédanyag szintén 
a Közoktatási Modernizációs Közalapít
vány támogatásával készült. A kazettát ösz- 

szeállította: Éva Erzsébet és Viktor Fedo- 
szov, a Bessenyei György Tanárképző Főis
kola tanárai, valamint a nyíregyházi Sipkay 
Barna Kereskedelmi, Vendéglátó ipari, Ide
genforgalmi Szakközépiskola és Szakiskola 
orosz tanárai: Sárvári Istvánné, Ladányi 
Miklósné és Vincze Sándomé. (Az operatőri 
munkát Pálóczi Tibor végezte.) A videokazet
ta szereplői az iskola 13., 11. és 10. osztályá
nak tanulói, leendő kereskedelmi és vendég
látóipari szakemberek. A rövid monológok 
és a sokféle színes dialógusok az iskolában 
folyó nyelvoktatás hasznos dokumentumai.

A nyelvoktatási stratégiában nélkülöz
hetetlenek a korszerű oktatástechnológiai 
megoldások. Ez a videoanyag nagyon hasz
nos korszerű oktatási eszköz. A jól összevá
logatott és jól összevágott képi anyag felkelti 
a néző érdeklődését. Ebből a szempontból 
kifogástalannak, kitűnőnek minősíthető a 
tanszalag. Kiváló reklámhordozó is; vissza
térő motívuma Nyíregyháza nevezetessége
inek ismertetése, a Sipkay Barna Szakkö
zépiskola és Szakiskola jól felszereltségé
nek bemutatása; s igazi reklám 10 cég árui
nak bemutatása orosz nyelven.

A videoszalag nyelvi anyaga szoros 
összefüggésbe hozható a tankönyv nyelvi 
anyagával. „Az én városom”, „a mi isko
lánk” társalgási témákon kívül ismerkedhe
tünk az áruházakkal, az áruházak választé
kával a különböző osztályokon (illatszer, ék
szer, rövidáru és készruha osztályok). Az 
eladó-vásárló munkakapcsolatát több dialó
gus szemlélteti.

A kereskedelmi technikusok szakmai 
nyelvi ismeretét, a tananyag lexikai részének 
ismeretét jól reprezentálják a telefonálást 
imitáló párbeszédek, illetve a levelezés főbb 
szabályait ismertető meghatározások.

A vendéglátó-idegenforgalmi tagozaton 
folyó szakmai munkát és nyelvtanulást pe
dig jól reprezentálja az iskola szak-tanter
mében („vendéglőben”) folyó pincér-ven
dég párbeszéd, a terítés szabályainak ismer
tetése. Az Ózon szállónak reklámul is szol
gálhat az a dialógussor, amikor a kedves 
vendég a portán szobát rendel, majd szobát
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foglal, és a megkapott kulccsal bejut a szo
bába a szobaasszony segítségével. Nagyon 
kedves mikro-dialógusoknak lehetünk 
szem- és fültanúi.

Mivel érdekelt vagyok a tanárképzésben, 
nagyon tanulságos volt számomra a tanárje
lölt - valószínűleg iskolai gyakorlata során 
tartott - órájának megtekintése. A tanárkép
zés során a korszerűség egyik feltétele lehet 
a tanárjelöltjeink óráinak rögzítése. A mik- 
ro-tanítás visszanézése és a tanárjelöltekkel 
közös elemzése nagy segítséget jelent a ta
nári munkára való felkészítésben és felké
szülésben.

A képi anyagában kitűnő, jól megszer
kesztett, hasznos és értékes lexikai anyagot 
tartalmazó filmmel kapcsolatban egyetlen 
dilemmánkat nem hallgathatjuk el. A ma
gyar iskolákban, magyar egyetemeken vég
zett átlagos orosz tanár fülét irritálja az a 
mintegy százharminc kiejtési hiba, amit a 
tanulók elkövetnek. Vajon ez a nagyságren
dű tévesztés belefér-e a fonetikai minimum
ba? Megértenék-e az oroszok a hanganyagot 
kép nélkül? Akár igen, akár nem, a film 
hanganyagának hasznosítása az iskolai ok
tatásban nem ajánlható. Magának a film
anyagnak a megtekintése „néma” változat
ban jól szolgálhatja a tanulók idegen nyelvi 
asszociációs készségének fejlesztését, új és 
önálló tanulói szövegek, beszélgetések rög
zítését.

Pogány Béla

Robert Galisson - Jean-Claude André 
Dictionnaire de noms de 
marques courants
Essai de lexiculture ordinaire
Didier Erudition: Paris, 1998. 342 p.

Egyre többet publikálnak Franciaországban 
a köznapi kultúra és a nyelv viszonyáról. A 
célországban (vagyis a franciául tanulók 
számára Franciaországban) nem tanítják a 
köznapi kultúrát az iskolában; ezt az ott élők

automatikusan sajátítják el otthon, a média 
útján, illetve a társas interakciók révén. A 
témával foglalkozó művek általában elméle
ti jellegűek; mindmáig elenyészően kevés 
köztük a francia kiadású - és a franciatanu
lásban gyakorlatilag is használható.

Galisson és André könyve [Közismert 
márkanevek szótára. Esszé a köznapi szó
kincs témakörében.] ezt a hiányt enyhíti. 
(Galisson az Université de la Sorbonne Nou
velle professzora és az Etudes de Linguis
tique Appliquée [Alkalmazott Nyelvészeti 
Tanulmányok] szerkesztője; André a CNRS 
kutatója és az Université de Paris XIII pro- 
feszora.

A szerzők olyan területet fednek le, 
amely nem fért bele a hagyományos szótá
rak repertoárjába. Galisson régóta foglalko
zik „lexikultúrával”, vagyis a szavakban az 
idők folyamán felhalmozott kulturális tartal
mak tanulmányozásával. Ez a könyve egy 
lexikultúra-sorozat első kötete.

A könyv elsősorban franciatanárok, il
letve haladó nyelvtanulók számára készült: 
olyanoknak, akiknek nincs lehetőségük 
hosszabb franciaországi tartózkodásra és 
csak közvetve tudnak töredékes ismereteket 
szerezni a köznapi francia műveltségről.

De miért esett a választás épp a márka
nevekre? A szerzők erre kérdésre egy 62 
lapnyi bevezető tanulmánnyal válaszolnak. 
A márkanevek elárasztják a tömegkommu
nikációt, a nyelvtanárok pedig ebből a for
rásból veszik az általuk egyre gyakrabban 
használt eredeti dokumentumokat. Az ilyen 
anyagokban bőven akadnak termékekre, cé
gekre és szolgáltatásokra utaló nevek, ame
lyekről érdemes tudni, hogy mit jelentenek.

A szerzőknek azonban nem a márkane
vek megfejtése az elsődleges célja. A már
kanevekhez kapcsolódó kulturális hátteret 
kívánják feltárni: azt a mögöttes tartalmat, 
amely sokat elárul a mai francia társadalom 
működéséről és értékrendszeréről. Galisson 
a márkanevek nyelvészeti elemzésén és 
használatuk grammatikai szabályain túl a 
nyelvre és a társadalomra való hatásukat, az 
ezekben elfoglalt helyüket vizsgálja.


