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Az orosz nyelvű munkák sorában első
ként a moszkvai V. Kosztomarov és N. Bur- 
vikova az orosznak mint idegen nyelvnek 
jelenlegi nemzetközi helyzetét elemzi. Re
ményeik szerint a XXI. század Európájában 
második vagy harmadik idegen nyelvként az 
orosz következik majd. Magyar szempontból 
jelentős a moszkvai A. Sukinnak a külföldi 
bölcsészhallgatók részképzésével foglalko
zó írása is. - A kötetben olvashatunk továbbá 
érdekes orosz nyelvű írásokat a többnyelvű
ség és az idegen nyelv oktatásának meto
dikájáról, az orosz mint idegen nyelv okta
tásának fejlesztési céljairól, a tükörszók „in- 
terlexémák” (vagy lexikai párhuzamok) elő
fordulásáról az üzleti nyelvben, a verbális 
humor vagy az összehasonlító frazeologiz- 
musok tanítási problémáiról. Egy írás a re
torika lehetőségeit vizsgálja a nyelvoktatás 
optimalizálásában; egy másik pedig egy 
orosz-magyar, magyar-orosz szlengszótárt 
ajánl a figyelmünkbe. Találunk útmutatást a 
„normán kívüli” szavak használatáról az 
orosz népnyelvben, valamint Viszockij dala
inak az orosz oktatásában való felhasználha
tóságáról.

A kötet végén érdekes áttekintés olvas
ható az orosz nyelv magyarországi történe
téről. Ennek a kezdete a XIX. század köze
pére esik a pesti egyetem jóvoltából; a szá
zadfordulótól a Keleti Kereskedelmi Akadé
mián voltak orosz nyelvtanfolyamok keres
kedők, üzletemberek számára; a nyelvisme
ret szintjét a gyakorlati élet igényei határoz
ták meg, és annyi ember sajátította el a nyel
vet, amennyinek szüksége volt rá. Azt re
méljük, hogy ez az érdek határozza meg a 
nyelv helyzetét a jelenben és jövőben is.

A kötet legfőbb érdeme az, hogy egy 
viszonylag új tudományág, a nyelvpolitika 
kutatói számára lehetőséget nyújt a megszó
lalásra, az új vizsgálati eredmények, szem
pontok bemutatására. Reprezentatív szerzők 
friss tanulmányaival ismerkedhetünk meg 
igen szerteágazó tudományterületeken.

Koósz Margit
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Átok vagy áldás a soknyelvűség az emberi
ség számára? - teszik fel a kérdést a szerzők 
könyvük címében, arra utalva ezzel, hogy 
teológiai és filozófiai szempontból hol isteni 
átok tragikus következményeként, hol ál
dásként értelmezik az emberiség számára a 
soknyelvűséget.

A választ keresve a szerzők német ala
possággal először a soknyelvűség kialakulá
sát mutatják be. Erősen foglalkoztatja őket a 
nyelvek kihalása, illetve a nyelveknek az 
államok által történő diszkriminálása. Lát
ják, hogy a nyelvi kisebbségek kihalását, 
illetve túlélését az állam nagy mértékben 
befolyásolhatja. Az állam negatív hatásának 
példájaként említik a kurdok sorsát Törökor
szágban, a németül beszélők történetét a volt 
Szovjetunióban és a kelet-európai országok
ban. Az állam azonban - hangsúlyozzák - 
úgy is árthat, ha nem tesz semmit a nyelv 
érdekében; példának hozzák fel a szárd és 
ladin nyelv sorsát Olaszországban, s a baszk 
helyzetét Spanyolországban.

Szólnak a nyelv azon variációiról, ami
kor egy nyelv, melyet több (országban élő) 
nemzet beszél, az idő folyamán nemzeti (az 
újabb magyar szakirodalom egy részében: 
állami) nyelvváltozattá alakul. Ez a folya
mat jól megfigyelhető az angolnál (ameri
kai, kanadai, ausztrál, dél-afrikai, új-zélandi 
angol esetében), vagy a franciánál (elsősor
ban a kanadai francia példáján), illetve a 
dél-amerikai spanyol és portugál változatok 
esetében. A német nyelvterület nyelvpoliti
kai tagolódásának bemutatásában rámutat
nak arra, hogy legnagyobb mértékben a 
Schwyzerdütsch tér el a többitől. A nyelvi
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jegyeken túl a használatban mutatkozik erős 
eltérés: míg Németországban és Ausztriában 
a dialektus bizonyos helyi és társadalmi cso
portokra, rétegekre korlátozódik, addig a né
met Svájc területén minden réteg számára ez 
a hétköznapi nyelv.

Földünk összlakossága folyamatosan 
nő, Németországban, Olaszországban, Orosz
országban, Magyarországon, s további né
hány országban azonban csökkenés figyel
hető meg, hívják fel a figyelmünket a szer
zők. Nyelvi-demográfiai áttekintésükben 
több érdekesség akad; így például elmond
ják, hogy a német nyelv all. helyen áll az 
anyanyelvi beszélők világ-rangsorában (az 
angol a 2., a spanyol a 4., az olasz a 18. 
helyen). - A szerzők rámutatnak arra, hogy 
az államok szempontjából nehézségeket vet 
fel a többnyelvűség kérdése. Kevés homo
gén állam van; még azokban az államokban 
is, ahol túlnyomóan egy nyelv a nép nyelve, 
akadnak kisebb csoportok, melyek más 
nyelvet beszélnek. (Nagy-Britanniában több 
mint 100 kisebbségi nyelv használatos!) 
Franciaországban a lakosság 6,4%-a külföl
di, Németországban 1997-ben kb. 9% volt 
ez az arány. Az államok kevesebb mint egy 
negyedében két nyelvet ismernek el hivata
los nyelvnek, s csak 14 országban kettőt, 
hármat, vagy többet. Érdekességként emlí
tendő, hogy például az angol 48, a francia 
28, az arab 22 országban számít hivatalos 
nyelvnek. Bemutatják azt is, hogy egyes Eu
rópán kívüli országokban milyen rendkívül 
bonyolult nyelvi kérdések léteznek. A szer
zők felvázolják a 2050-ig várható nyelvi-de
mográfiai változásokat is mind mennyiségi, 
mind minőségi szempontból (ez utóbbinál 
azt vizsgálják, egy nyelv mennyire tekinthe
tő „világnyelvének, regionális vagy helyi 
jelentőségű nyelvnek). - A könyv egyik új
donsága, hogy a nyelvpolitikai diskurzust 
összekapcsolják a kultúrkörök témájával.

A tudomány és a technika világában - a 
szerzők szerint - uralkodó nyelv az angol: a 
World-Wide-Web közvetítő nyelve; legtöbb 
könyv, újság, folyóirat domináns nyelve; a 
repülőterek és légiforgalmi biztosítások, a 

diplomácia, a popzene s a reklámok uralko
dó nyelve, nem beszélve az orvostudomány
ról, sportról, nemzetközi versenyekről, nem
zetközi konferenciákról. Ez már csak azért 
is érdekes, mivel századunk elején a tudo
mányos-technikai információk nyelve a 
francia és a német volt; jelenleg azonban 
6-10%-ra tehető a használatuk, kongresszu
si nyelveként pedig mindössze 5%-ra. A 
szerzők hivatkoznak egy felmérésre, amely
ben az angol anyanyelvű szakemberek a 
franciát, kisebb mértékben a németet jelöl
ték meg idegen nyelvként; míg a megkérde
zett német kollégák számára magától értető
dő volt az angol nyelv ismerete (100%); ezt 
követte a francia (77%), az olasz (37%), a 
spanyol (24%) és az orosz (9%). A felmérés
ben nyitott kérdés maradt, hogy a megkérde
zett mennyire van birtokában a nyelvnek. 
Németországban három csoportot különíte
nek el aszerint, mennyire uralkodó nyelv az 
angol az adott területen. így például a tisztán 
természettudományi ágazatokban, az orvos
tudomány és a gyógyszerészet egyes terüle
tein egyértelmű az angol használata, de pél
dául a pedagógia, a jogtudomány nemzeti 
nyelv felé hajló ágazatok. A német gazda
ságban egyébként a cégek 97 százaléka ál
landóan használja az angolt (ezt követi a 
francia, a spanyol, az olasz). Érdekes az a 
kimutatás is, miszerint a napilapokban meg
hirdetett állásajánlatoknál Franciaországban 
több mint 30%, Németországban, Nagy-Bri
tanniában, Lengyelországban kevesebb 
mint 15%, Magyarországon, Olaszország
ban, Hollandiában 20% körül követelmény 
az idegen nyelv ismerete.

A szerzők javaslatokat dolgoztak ki a 
nyelvi problémák áthidalására. Elemzik an
nak módozatait, hogy melyik nyelvet tekint
sék „lingua francá”-nak; mi lenne, ha mes
terségesen alkotott nyelvet vezetnének be 
közvetítő nyelvként. - A kötet végén korrekt 
áttekintést adnak a világméretű nemzetközi, 
illetve európai szervezeteknek hivatalos 
nyelvhasználatáról. Megemlítik, hogy az 
Európai Unió keleti bővítése következtében 
a közeljövőben várható új EU-tagországok
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nyelvének - mintegy tíz nyelvnek, köztük a 
magyarnak - a bevezetése új típusú kérdése
ket vet fel.

A szerzők a többnyelvűség problémáját 
az eredményes idegennyelv-oktatással vélik 
áthidalni; a több idegen nyelv megtanulásá
nak és a nyelvtanulás korai kezdésének a 
hívei. Kitérnek arra, hogy Németországban 
különleges problémát jelent a latin oktatásá
nak helyzete. - A nyelvoktatást nézve olyan 
opciókat dolgoztak ki, miszerint minden 
uniós polgárnak az iskolában anyanyelve 
mellett tanulnia kellene a) legalább angolt; 
b) illetve ezenkívül egy második, érdeklő
désnek megfelelő nyelvet (lehet akár mes
terséges is, például eszperantó); c) valamint 
lehetőség szerint további nyelveket fakulta
tív keretben (mesterséges nyelvet is). - Arra 
kell szerintük törekedni, hogy az iskolai kép
zés valamennyi szintjén nagyobb hangsúlyt 
kapjon az idegennyelv-oktatás, és tudato
sodjék, hogy a veszélyeztetett nyelveket s 
kultúrákat esetleg megmenthetjük azáltal, 
ha érdeklődést tanúsítunk irántuk, s foglal
kozunk velük.

A szerzők másik újítása, hogy a szak
nyelvek használatának kérdését is bevonják 
a nyelvi futurológiái gondolkodásba. A 
szaknyelvet egy adott szakterületen dolgozó 
emberek közti megértést szolgáló, szakmai
tudományos kommunikáció nyelvi jegyei
nek összességeként definiálják. Megjegy
zik, hogy nem húzható éles határ az „általá
nos nyelv” és a „szaknyelv” közé, hiszen 
előfordul, hogy egy köznapi szó kap egyedi 
jelentést a szakszövegben. A szaknyelvnek 
az általános nyelvre gyakorolt hatása is meg
figyelhető; ennek közvetítő csatornái legin
kább a tömegkommunikációs eszközök és 
szakkönyvek. (Érdekes adatokat találunk a 
könyvben az orosz, angol, s francia szak
nyelv összevetésére.)

A szerzők bőségesen foglalkoznak a 
nyelvi tervezés keretében a mesterséges 
nyelv fogalmával is, illetve ezen kérdéskör 
(német) terminológiájával.

Manapság egyre nehezebb eligazodnunk 
a nyelvek sokaságában és a nyelvpolitikai 

kérdésekben. A szerzők olvasmányos for
mában fejtik ki a témában - szemmel látha
tóan német-központú - nézeteiket. Ezáltal 
segítenek eligazodni az eddigiekben inkább 
más nyelvterületeken született elképzelések 
között.
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Az Akadémiai Kiadó orosz szótárakkal bő
vítette új szótárainak sorát. A mai nyelválla
potot tükröző, legmodernebb szóanyagot 
tartalmazó, így minden tekintetben hiány
pótló kéziszótár szerkesztésével a szótár
szerzőként már jól ismert nyelvész lexiko
gráfust, Uzonyi Pált bízta meg a kiadó. A 
Magyar-orosz szótár és az Orosz-magyar 
szótár a Gáldi László által szerkesztett Ma
gyar-orosz szótár (Akadémiai Kiadó / 
Издательство «Русский Язык», 1976) és 
Orosz-magyar kéziszótár (Akadémiai Ki
adó, 1974) teljesen felújított és bővített vál
tozata, amely korábbi címszóállományában 
megújulva, új jelentésekkel, illetve irányon
ként mintegy 15 000 új szócikkel bővült.

Az azóta eltelt 25 év politikai, társadal
mi, gazdasági és műszaki-tudományos vál
tozásai azonban korszakos jelentőségűek 
voltak. A felújításban ezért nem maradhatott 
érintetlenül a saját korában mégoly kiváló
nak bizonyult szótári anyag sem. A szerkesz
tés során kiemelt hangsúlyt kapott a magyar 
és az orosz nyelvben újonnan keletkezett, 
illetve idegenből átvett szavak, kifejezések 
felvétele és kidolgozása. Bele kellett kerül
jön például a régi szavak újonnan keletkezett 
jelentése (pl. az egér számítástechnikai ér
telmezése), illetőleg törölni kellett olyan 
szavakat vagy jelentéseket, amelyek fontos
sága a rendszerváltozás nyomán nagymér-


