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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.
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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



66 Könyvszemle

főbb problémáit és az ezek kezelésére irá
nyuló törekvéseket mutatja be. - Ingelore 
Oomen-Welke a nyelvi sokrétűséggel és 
azok emberi vonatkozásaival foglalkozik 
európai példák nyomán. A cikkbe beépített 
feladatokkal a szerző az idegen nyelvek, il
letve kisebbségi nyelvek és beszélőik iránti 
empátiát és értő odafigyelést kívánja fejlesz
teni. - Mercé Costas i Costa Spanyolország 
nyelveinek példaadó konszolidációs folya
matait, a közelmúlt és a jelen nyelvi helyze
tét mutatja be.

A II. fejezet tárgya a társadalmak Euró
pája. Ebben az összeurópai társadalomnak 
azon megnyilvánulásairól esik szó, amelyek 
mindennapjainkat érintik. - Marianne Kolb 
az udvariasságot mint a helyzetnek megfele
lő viselkedési formát elemezi kultúrafüggő 
jelenségként. - Forgács Erzsébet az etno- 
sztereotípiákkal és a bennük rejlő, az inter- 
kulturális kommunikációt segítő lehetősé
gekkel foglalkozik. Bemutatja keletkezésük 
lehetséges okait, jellegzetes megjelenési for
májukat és a nyelvoktatásban való felhasz
nálásukat. - Lipóczi Sarolta az előítéletek és 
az ellenségkép irodalmi megjelenési formáit 
tárgyalja; feltárja azokat az interkulturális 
távlatokat, amelyeket az irodalom nyithat 
ezek megítélése terén; s bemutatja, hogyan 
segíthet hozzá ezzel kapcsolatban az iroda
lom a megismeréshez, megértéshez, az elfo
gadáshoz, az azonosuláshoz - azaz a beállí
tódás megváltozásához. - M. Rosa Capozzi 
a televíziónak és reklámjainak a gyermekek
re gyakorolt hatásmechanizmusát tárgyalja. 
- Horváth Ágnes arra vonatkozó saját kuta
tásait mutatja be, hogy a főiskolai hallgatók 
hogyan ítélik meg, illetve hogyan viszonyít
ják Európához a magyar társadalom egyes 
jelenségeit.

A III. fejezet a művészetek Európájáról 
szól; a művészetek összeurópai hagyomá
nyait igyekszik megragadni. - Sinuta Attila 
írásában arra sorakoztat fel példákat, hogy 
milyen jegyek alapján lehet tájékozódni a 
zenében, s hogyan lehetséges megérteni és 
interpretálni azt. - Gustavo Cuccini a kom
munikációs esztétikáról és a művészi meg

győzés technikájáról ír. - Rudolf Denk arra 
a kérdésre igyekszik válaszolni, hogy létez
het-e, létrejöhet-e az új színházi kezdemé
nyezések nyomán egy olyan európai identi- 
tás-modell, amely ugyanakkor lehetővé te
szi a saját kulturális identitásnak európai 
dimenzióban történő feldolgozását.

A IV. fejezet témája Európa oktatása. 
Ennek keretében az öt érdekelt ország okta
tási rendszeréről olvasható szemléletes átte
kintés. - A további két tanulmány egyikében 
Gemma Pujals a kétnyelvű iskola lehetséges 
szervezési és megvalósítási formáit tárgyal
ja. - Jakab Edit a német nyelv helyzetét 
mutatja be a magyar iskolákban a 90-es évek 
statisztikai adatai és egyéb ismert oktatási 
paraméterek tükrében. Tájékoztat a német
nek mint idegen nyelvnek európai presztí
zséről is.

Az V. fejezet az interkulturális szeminá
riumokkal, illetve az európai országok kö
zötti hallgatói mobilitással foglalkozik. - 
Kruppa Éva, majd a következő tanulmány
ban Lipóczi Sarolta, egy megvalósított 
TEMPUS-projektumról ad sokoldalú törté
neti és funkcionális elemzést. - Ezt követően 
három, a projektumban résztvevő, más-más 
nemzetiségű hallgató személyes élmény-be
számolója olvasható.

A kötetet Ingelore Oomen-Welke szer
kesztőnek az európai együttműködésről írott 
tanulmánya zárja le; ebben a kooperáció ál
talános és átfogó kérdéseit, valamint szerve
zésbeli és csoportdinamikai aspektusait tag
lalja.

A bemutatott könyvet haszonnal forgat
hatják a képzésben és továbbképzésben 
résztvevő tanárok és diákok egyaránt - bár
melyik oktatási szinten. Mindegyikük szá
mára szól a könyvnek - a borítóján is olvas
ható - krédója: az európai egyesülés az Euro 
bevezetésén és a gazdasági rendelkezéseken 
túlmenően olyan folyamat is, amely az em
beri fejekben és szívekben zajlik, s amely
nek egyik legfőbb előmozdítója egymás tár
sadalmának és kultúrájának jobb megisme
rése.

Warga Éva


