
Könyvszemle 63

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.

Szóka Bernadett
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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-
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tékben csökkent (pl. pártoktatás). A szüksé
ges és ésszerű szelekció után megmaradt, a 
szocializmus rendszeréhez kapcsolódó szó
használatra a szócikkben a (szoc r) minősítés 
utal.

A szócikkeken belüli törlések egy része 
oktatásmetodikai megfontolásból is adódott. 
A szótár eredetileg mindkét nyelv képvise
lőihez egyszerre kívánt szólni. Ez számos 
helyen olyan orosz nyelvű magyarázatokat 
eredményezett, amelyek a magyar felhasz
nálók számára evidenciák, illetőleg gyakran 
a magyar nyelvű magyarázatok mellett ott 
állt ugyanaz oroszul is. Az új szótár - a kiadó 
többi felújított szótárához hasonlóan - első
sorban a magyar anyanyelvű felhasználók
nak készült, nem feledkezve meg eközben 
teljességgel az orosz vagy más nyelvű olva
sókról sem. Épp az ő érdekükben adja meg 
a szótár, a lexikográfiai gyakorlatot követve, 
a címszóhoz tartozó nyelvtani jellemzőket: 
a magyar ragokat, jeleket, tőbeli hangváltá
sokat, jóllehet ezek a magyar felhasználó 
számára többnyire ismertek. Ugyanígy meg
találhatók a szótárban nemcsak az orosz, 
hanem a magyar szavak vonzatai, s megje
lenik á rövidítések magyar nyelvű kifejtése 
is. Alaktani adatolásként a szótár minden 
magyar címszó szófaját megadja egy-egy 
dőlt betűs rövidítés formájában, a korábbi 
kiadással ellentétben orosz helyett magyar 
szófaj neveket használva.

A nyelvpáronként 60 000 szócikket ma
gába foglaló szótárpár széles körű szó- és 
példaanyagot tartalmaz. Ezzel nemcsak a 
mai magyar, illetve orosz nyelvben előfor
duló szavak és kifejezések helyes használa
tának elsajátításában nyújt biztos eligazo
dást, hanem nagyban segíti a közép- és fel
sőfokon oroszul tanulók felkészülését is, va
lamint fordítók, tanárok, az orosz nyelvet 
mindennapi tevékenységük során használók 
munkáját. Az új szótárak útmutatóul szol
gálnak egyúttal a közgazdasági, kereskedel
mi, illetve pénzügyi világ szókincsével fog
lalkozók számára is.

Azt, hogy az átalakítás után a szótár 
orosz oldala is autentikus és a magyarral 

ekvivalens maradjon, a magyart is kitűnően 
beszélő orosz anyanyelvi lektorok közremű
ködése biztosította. A nyelvész rasszista 
szerkesztők munkája a nyelvileg, lexikográ- 
fiailag korrekt korpusz másik nagy garanci
ája.

Ahogy Uzonyi Pál a Magyar-orosz szó
tár előszavában hangsúlyozza, a szócikke
ken dolgozó teamnek bőven volt munkája, 
ugyanis a forrásszótár 40 000 szavas anyagát 
közel 60 000-re kellett bővíteni, hogy az 
megfeleljen a kiadó kéziszótárakra kidolgo
zott koncepciójának. A bővítésen belül ará
nyát tekintve mindenképpen a gazdasági, 
kereskedelmi, üzleti szókincs van túlsúly
ban, mivel ezeknek a területeknek a jelentő
sége felértékelődött az orosz-magyar kap
csolatokban. A magyar oktatási rendszer 
idegennyelv-oktatási lehetőségeit alapul vé
ve, szintén fontos szerephez jut a gazdasági, 
társadalmi és technikai változásokat követő 
szakszókincs, a kereskedelmi, üzleti élet és 
az informatika rohamosan változó szóanya
ga. Az orosz nyelv magyarországi oktatása 
már középfokon is a funkcionális, szakma
orientált, rövid távú képzés irányában kap 
szerepet, így ez a kéziszótár-szakszótár ket
tős profil a nyelvtanárok meglátása szerint is 
jótékonyan egészíti ki egymást. Ezáltal az új 
szótárak az általános kéziszótári anyagon túl 
kisebbfajta gazdasági-üzleti szótárként is 
használhatóak.

Ízelítőként - az új magyar-orosz szótár 
változásait érzékeltetendő - bemutatunk há
rom szócikket, a jelentésében bővülő régi 
szavak, a használatában immár a múlthoz 
kötött „szoc r” minősítésűek, s az idegen 
eredetű, de az oroszban már elfogadott neo- 
logizmusok köréből véve példáinkat:

eglér (~ere, -eret, -erekjyh 1. áll мышь 
(n) (Mus sp.) 2. infor манипулятор 
„мышь”; biz мышь (n); hanyatt -ér 
трекбол az egereket itatja tréf лить 
слёзы, плакать

Az egér szócikk az új jelentések között 
nemcsak a közismert számítógépes kézi irá
nyítót, a „manipulátor”-t tartalmazza, ha
nem a már szakszókincsnek tekinthető, bár
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a fiatal számítógép-használó korosztály szá
mára széles körben ismert angol trackball 
„hanyatt egér” neologizmusnak számító 
orosz változatát is.

tervelőirányzat (~a, ~ot, ~ok) fn szoc r 
3aAáHne по шгёну

tervfegyellem (~me, -met, -) fn szoc r 
шгановая дисципли’на

Példáink azt mutatják, hogy a terv gaz
dálkodás hosszú ideig közhasználatú, ma 
már egy lezárult történelmi korszakhoz, a 
szocialista rendszerhez kapcsolódó kifeje
zéseit külön minősítés jelöli.

Az orosz informatikai szaknyelv új an
gol eredetű átvételeire, s azoknak a szócikk
ben való megjelenésére már láthattunk egy 
példát az egér szócikken belül a hanyatt egér 
трекбул szavánál. Az új angol eredetű átvé
telek a médianyelv szóösszetételeiben is 
megjelennek: рад!«дайджест/п [1] (rádió- 
jhírösszefoglaló, tallózó

Példáinkkal érzékeltetni akartuk a szótár 
szócikkeinek felépítését, a jelentések mély
ségeinek kifejtését, s az új lexikai egységek 
néhány típusát, amelyek mind a mai kor 
lenyomatát viselik magukon.

A szótár nemcsak tartalmát és formáját, 
de létrejöttének körülményeit tekintve is ta
gadhatatlanul az ezredvég terméke. A szá
mítástechnika az utóbbi években a lexiko
gráfiát is forradalmasította: a szótári adat
halmaz immár nem dobozokban sorjázó cé
dulákra körmölve, hanem intelligens adat
bázisokban áll a szerkesztők és újraszer- 
kesztők rendelkezésére. A megjelenő szótá
rak új, digitálisan rögzített formátumban, 
HoverR® módszerrel szerkesztett, SGML 
alapú adatbázisban készültek, melynek 
egyik legfontosabb előnye, hogy a szótár 
szerkezete egységes és könnyen áttekinthe
tő, használata gyors és egyszerű.

A szerkesztőkkel együtt bizakodva re
méljük, hogy az ember és a humán informa
tika együttműködése egy korszerű, jól hasz
nálható új középszótárt eredményezett.

Cs. Jónás Erzsébet
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1999. 227 p.

Ez a szép kötet a Kecskeméti Főiskola Taní
tóképző Karán rendezett két Európa-szemi- 
nárium előadásait tartalmazza. Olyan könyv 
jött ilyen módon létre, amely az európai 
országok nyelvi, nyelvpolitikai, társadalmi, 
művészeti és oktatási sokrétűségét figye
lembe véve kínál olvasmányokat, mutat be 
példákat.

A szerzők barcelonai, freiburgi, kecske
méti, kremsi, perugai és szegedi felsőoktatá
si intézmények oktatói. A tanulmányok két 
- néha három - elterjedt európai nyelven is 
olvashatók: angolul, németül, olaszul, illet
ve spanyolul.

A kötet öt fejezetben mutatja be az euró
pai társadalmi-kulturális tematikát. Egyes 
írások végén a témához feladatok is kapcso
lódnak; ezért is tekinthető a kötet tankönyv 
jellegűnek.

Az I. fejezet az európai nyelvekkel fog
lalkozik. - Janurik Tamás az európai nyelvi 
hierarchiákat tárgyalja: az Unió népcsoport
jai többnyelvűségének történetét tárja fel, 
majd a kontinens mai nyelvi konstellációját 
rendezi négyszintű hierarchikus rendbe. Be
mutatja a kisebbségi nyelvek, a vegyes nyel
vű lakosság és a migráció által okozott nyel
vi-kulturális presztízs-jelenségeket. Hang
súlyozza a kisebb etnikumok nyelvi és kul
turális identitásának, illetve azok megőrzé
sének fontosságát - elsősorban az „árva ki
sebbségek”, vagyis nyelvrokonsági háttér 
nélküliek fennmaradása érdekében. - Földes 
Csaba a Kárpát-medence nemzeti kisebbsé
geinek problémáit vizsgálja a negatív törté
nelmi tapasztalatok megvilágításában, majd 
a mai Magyarország nyelvi kisebbségeinek


