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Kalandozások az orosz nyelvű
Interneten - balti országok

Az alábbi írás műfaja nehezen meghatározható. Terjedelmi okokból a tárgyi ismerethal
maz tudományos igényű, szisztematikus bemutatása csak méla vágy maradhat. Az ilyen
szándékot ezen túl óhatatlanul szubjektív megállók szakítják meg. A szerző nyelvész
és gyakorló nyelvtanár, ezért ha - korántsem céltalan - kalandozásai során ilyen té
mákra bukkan, nem megy el szó nélkül mellettük. Az Internet mindkettőhöz, tehát az
átgondolt kereséshez és a laza bolyongás közbeni rácsodálkozásokhoz is ragyogó esz
köz. Szinte gyakorlati szociológiai tanulmányokra is lehetőséget nyújt. Az írás a Szov
jetunióból kiszakadt, magát egyre inkább megtaláló, Európához csatlakozó, rekapita
lizálódó országok új problémáit, szemléletmódját, valamint az oroszokhoz való vi
szonyt, a mindenkori nyelvpolitikai helyzetet mutatja be néhány mozaikkockán.

Népességi arányok és Internet-penetráció
Az orosz kisebbség aránya az együttesen csaknem 7 millió ember lakta balti országok
ban a lakosság ötödé, bár országonként számottevő eltérések mutatkoznak. Az 1998.
évi adatok szerint a népesség millió főben kifejezett számát és összetételét az alábbi
táblázat megfelelő oszlopai, illetve az első ábra mutatja [1]. A népességi arányok
„egyéb” oszlopában szereplők is alapvetően szláv gyökerűek - főként beloruszok, len
gyelek, ukránok -, jobbára a szovjet időkben települtek be, és az egyes balti államok
függetlenné válásakor feltételezhetően közelebb állt hozzájuk az orosz, mint a helyi
többségi nyelv.
Az Internet penetrációja eléggé eltérő az egyes országokban. Egy elemzés 2000. végi
valós adatai és 2005. évi prognózisa [2] szerint az Internetet használók aránya egyrészt
mindhárom országban dinamikusan növekszik, másrészt Észak-Dél irányban haladva
folyamatosan csökken, ahogy a táblázat utolsó két oszlopa és a második ábra is mutat
ja. A prognózis legalábbis Észtország tekintetében minden bizonnyal alulbecsült, mi-
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vei 2002 nyarán már 41% körül volt az Internethez csatlakozottak aránya [3]. Csak
összehasonlításul: Közép- és Kelet-Európa országainak sorában hazánk Észtország és
Lettország közötti egy főre jutó mutatókkal rendelkezik, Oroszország pedig Litvániá
nál is gyengébb [3], [4]. Az észt előny nem meglepő annyiban, hogy az európai élme
zőnyben lévő skandináv államok, ezen belül különösen Finnország mintája és közel
sége itt érvényesül a legjobban.
A fenti adatok alapján megbecsülhető a térség orosz ajkú internetezőinek jelenlegi
száma is. Az elterjedés népességen belüli egyenletes eloszlását feltételezve ez körül
belül 160 + 200 + 40, azaz kereken 400 ezer fő lehetett az ezredfordulón. Ma már biz
tosan meghaladja a félmilliót.

A DELFI portálok
A DELFI a Baltikum egyik vezető portálja, egy közös kiadói vállalkozás tartja fenn.
Különlegessége, hogy mindhárom országban hasonló, de a helyi sajátosságokat is tük
röző mutációban létezik. Az észt és a lett mutáció a nemzeti nyelven kívül orosz - elő
zőekkel majdnem egyenértékű, tehát alig szűkített - változatban is elérhető.
Az aktualitások és hírek a minőség igényességével készülnek, napi legalább két
frissítéssel. Természetesen van nap fotója, nap kérdése, időjárás, valuta árfolyamok,
SMS-küldés balti mobil-szolgáltatók előfizetőinek.
A portálon szereplő katalógus legfelső szintű címszavai az észt mutáció eredeti
sorrendjében a következők: autó, szórakozás, számítógép és Internet, média és sajtó,
művelődés és kultúra, társadalom, mezőgazdaság, kereskedelem, üzlet, étel és ital, gépek
és eszközök, egészség, szolgáltatások, ipar, építkezés és közlekedés. A második szint
is még orosz nyelvű, de ezt követően a tételes végpontokon a katalógus már észtbe vált.
A lett mutációban a katalógus fejlettebbnek és bővebbnek tűnik, és az alacsonyabb
szinteken is majdnem teljesen orosz nyelvű, ráadásul minden katalógusba felvett vég
ponti lap nyelvét vagy nyelveit is jelzi (általában lett, orosz, angol vagy német). Némi
túlzással azt mondhatjuk, hogy akár innen is felgöngyölíthető a teljes balti Internet.
Regisztrált felhasználók a My DELFI cím alól saját Internet-lapokat hozhatnak lét-

58

Cserhátiné Ács Adrienne

re. Ezen túl ingyenes levelező szolgáltatással, keresőgépek folyamatosan megújított
listájával, virtuális áruházzal (ez már nem orosz nyelvű) is rendelkezik.
Lényeges eleme a lettországi mutációnak a DELFI Woman. Ők is tudják, hogy az
internetes társadalom egyre nagyobb mértékben épül a nőkre, elébe kell menni tehát
az ő speciális igényeiknek is. Az egyes alcímek ezeknek az igényeknek próbálnak keretet
nyújtani: Légy egészséges, Otthon és család, Divat és szépség, Szerelem és szex, DELFI
Doktor.
Egy sor ráadást tartalmaz a DELFI extra. Elektronikus képeslap vagy igazi virág
küldése, esti programajánlat Tallinnban vagy Rigában, térképek és még sok-sok más,
érdekes, hasznos információ. Különleges pontja a DELFI extrának a „Detranszliterátor”.
Ez a furcsa név ötletes szolgáltatást takar. Ha nincs cirill klaviatúránk, itt egy ablakba
alkalmas módon latin betűkkel is beírhatjuk az orosz szöveget, majd egy gombnyo
mással átalakíthatjuk cirillé. Onnan kivágható és más alkalmazásba illeszthető. A sza
bályok egyszerűek. Amennyire lehetett, minden betűt a hangérték vagy forma szerint
„a maga helyén” hagytak, másokat így kell beírni: :Ж - ZH / 4 - CH / Ш - SH / Щ SCH / ь - ‘ / Э - -E / Ю - JU / Я - JA stb.
Szükség is van erre, mert a portál fenntartói számítanak az olvasók (inter)aktivitására
is. A napi néhány tíz-száz új cikkhez, minden hírcsoporthoz kommentárokat lehet fűzni,
amelyek a lapok részévé válnak. A kommentárok csatlakozó véleményeket, kiegészí
téseket és javításokat tartalmazhatnak. Bárki ismeretlenekkel megvitathatja a feltett
kérdéseket. Itt is érvényesek persze a szokásos illemszabályok és meg van szabva a
vitakultúra minimuma. A szabályok ellen vétők megnyilvánulásait a moderátorok el
távolítják, súlyosabb vagy ismétlődő esetekben az illetőt IP címe alapján kitiltják.
Ugyancsak a bevett eljárásokat követik felhasználóik azonosíthatósága, adatvédelme
és a szerzői jogok védelme terén. [5]

Az észtországi Orosz portál elágazásai
Külön lapcsalád az Orosz portál, amely balti információkat nyújt, szórakoztat. Most
nem is a laptörzset mutatom be, hanem inkább az elágazásokat sorolom fel, mert jobb
összképet ad barangolásom tárgykörében:
• SiiN (magyarul Itt), ifjúsági portál - fórumok, АпельSiiN csevegés (ez egy fiata
los nyelvi lelemény: az orosz narancsot észt végződéssel látták el). Fiatalok ír
nak fiataloknak aktuális gondokról, örömökről, álmokról. Tervezik, hogy a SiiN
egyesület mindent összegyűjt a fiatalok számára.
• B&D Data, európai Internet katalógus - tág teret biztosít Észtországnak is. Ti
zenkét nyelvű (ezen belül orosz és észt) a keresés; bárki könnyen hozzáadhatja
saját lapjait; minden ténykedéshez partnerre lelhet látogatója.
• Body Building - a megnevezés önmagáért beszél. Az észt testépítés felvirágozta
tására szolgál. Majdnem minden a testgyakorlásról, étkezésről, táplálék kiegészí
tésről, kémiáról.
• Narva Tribuun - hírportál az ország északkeleti régiója számára.
• Etemos - mára az észtországi orosz nyelvű hírlap- és folyóirat-terjesztés megha
tározó cége. Skandináv keresztrejtvény terjesztésével futott fel, később kiadói te
vékenységbe kezdett, fokozatosan meghódítva a piacot. Bővítette a profilját képes
lapokkal, emléktárgyakkal, írószerekkel, játékokkal. Az internetes lapon kevés az
önálló tartalom, inkább csak több mint 400 papír alapú kiadványuk áttekintése,
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terjesztésének támogatása a fő cél, azt viszont ragyogóan megoldják. Újdonsá
gokat, árukat és árakat, főbb eladóhelyeket ismertetnek. Címlistájukban 153 orosz
országi, 7 észtországi újság, folyóirat elektronikus változatának linkjeit hozzák.
Azt közük még magukról, hogy most készülnek az oroszországi periodikus ki
adványok észtországi előfizetésének teljes körű közvetítésére. Ez azt jelenti, hogy
ilyen lehetőség eddig nem volt az országban. Elgondolkodtató. Megfordult a vi
lág: interneten már most, papíron nemsokára.
All-Advertising.com - minden a reklámról. Az igazi értéke nem a működő tömér
dek hirdetési lehetőség és csatorna áttekintése, hanem a régiókra rendezett szoci
ológiai és demográfiai adatok, nyilvános marketing felmérések.
Tallinn Urban Legends - mindez a Dobro.ee lapokon (lám, megint egy fantázia
dús orosz-észt-internetes nyelvi kapcsolódás: az orosz „jó” melléknév vége átlé
nyegül az észtek országjelére, az ,,.ee”-re). A lap maga művészibe hajló, képek
sokaságát mutatja az észt fővárosról. Nem csak a mairól; egy kicsit időben is
utazhatunk a múltba.
Humántudományi- és Kultúrintézet - kissé megtévesztő a név magyarra fordítva.
Valójában színművészeti, táncművészeti és kórus vezetői főiskola. Karok, szakok,
jelentkezőkkel szemben támasztott követelmények.
WW2.EE - II. világháborús hadtörténet. Eredetileg adattár, haditechnikai gyűj
tés, volt, majd kiteljesedett dátumokkal, eseményekkel, statisztikákkal, szemé
lyiségekkel, egyenruházattal, kitüntetésekkel, makett építéssel stb.
MUZ.EE - a legnagyobb balti zenei portál, Észtország egyetlen orosz nyelvű zenei
hálószeme. Show hírek, koncertek, lemez előzetesek, körképek és körkérdések,
interjúk, slágerlisták, retró, vélemények, versenyek, adatbázis, előadók, techni
ka és sok más, ami mind-mind a zenéhez kapcsolódik. [6]

Női és gyermeklapok - színesen, oroszul
A teljesség igénye nélkül csak két példát említek. A lettországi Szeretlek! (Люблю!)
női magazin elektronikus változata talán egy fokkal magasabbra helyezi a mércét a hazai
KiskegyednéX, de a célcsoportok nyilván hasonlóak. Külön értéke, hogy a papíron
megjelenő hetilap korábbi cikkei 1999. augusztusától kezdve elérhetők a hálón, tehát
eléggé nagy anyagot halmoztak fel. [7]
Az észtországi Napocska orosz nyelvű gyerekportálról legjobban a fő címei árul
kodnak: Játékpolc, Szülőknek, Kép-tár, Névadás, Folyóirat, Ünnepek, Mesék, Gyer
mekeink web ring (aki nem tudná, a web ring avagy „hálógyűrű” azonos tematikában
különböző szerzők lapjainak hosszú lánca, mindegyik egy következőre, az utolsó az
elsőre mutat). Negyedik éve havonta jelenik meg a folyóirat új száma, de idővel portál
épült köré, amely folyamatosan frissül. Csak az interneten elérhető, olvasói köre messze
túlnyúlik Észtország határán. A portál 2002-ben elnyerte az Orosz Internet Akadémia
díját. Majdnem egyszemélyes alkotás, szabad idejében Tatjána Jevtyukova az „anyu
kája”, szerzője, szerkesztője, dizájnere, web-mestere és a web ring adminisztrátora (ta
nult szakmája amúgy repülőgépes irányítástechnikai rendszermérnök). [8]
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Az Óra - rigai orosz nyelvű internetes napilap
A papíron is megjelenő újság internetes változata nagyon gazdag tartalommal rendel
kezik. A címlap mögött sorakozó rovatok: politika, gazdaság, világ, bűnügy, sport,
társadalom, kultúra. Ezen túl folyamatosan jelennek meg a hírek az on-line rovatban.
Tematikus összeállítások, interjúk bővítik tovább a kínálati palettát. Most mégis egy
szűkebb kérdéskört ragadnék ki, néhányat a napi kérdések megszavaztatott válaszai
ból, avagy mini közvélemény-kutatások eredményeiből. A nyelvhasználatra, az orosz
nyelv és orosz ajkú lakosság jogi státuszára irányuló kérdéseket tettem át magyarra és
ide. A válaszok magukért beszélnek. Az értékelésekor azért jó figyelembe venni, hogy:
a) a kérdésre elsősorban a nyelvi változások által hátrányosan érintett oroszok vá
laszoltak;
b) közülük is az aktív Internet-használók, akik az átlagnál vélhetően jobb anyagi
körülmények közt élnek, nyitottabbak.
Miért hanyagolja a lett elit az UNESCO anyanyelvi napját?
213 fő, 2002. február 20.

Ki hat az orosz nyelv lettországi státuszának javítására?
346 fő, 2002. március 20.
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A lett az egyedüli államnyelv. Mi erről a véleménye?
429 fő, 2002. május 15.

Melyik a legfontosabb „orosz kérdés" ma Lettországban?
509 fő, 2002. augusztus 20.

Iskolai nyelvtanítás kívánatos aránya (anyanyelv:államnyelv)
502 fő, 2003. május 12.
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Meeting.lv
Bár a lap megnevezésében az angol találkozás szó másra is utalhatna, nemes egysze
rűséggel így határozza meg magát: minden Rigáról, oroszul. Orosz ajkú utazókat csa
logat a városba, nem is rosszul. Ismerteti a nevezetességeket, turisztikai célpontokat.
Gyakorlatias tanácsokat ad a vízum, biztosítás, utazási jegyek beszerzéséhez, szállás
helyek megtalálásához. Nyugtatja az oroszokat: ne féljenek, semmilyen negatív élmény
ben nem lesz részük azért, mert oroszok. Egyik érve: Rigában ma is több orosz lakik,
mint lett.
A turisták a lapon egy képes-térképes rigai kiránduláson - előre vagy utólag - min
den fontos nevezetességet megnézhetnek. A múzeumok felsorolásánál kis ikonszerű
képecskék keltették fel érdeklődésemet. Egy-egy görbe hátú, emelt farkú macskát áb
rázoltak. Kisvártatva megtaláltam a magyarázatot is. A legenda szerint egy lett nemze
tiségű gazdag kereskedőt 1910 tájékán nem akartak felvenni a város akkoriban németek
által dominált szakmai egyesületébe (Gilde). A sértődött illető erre egy házat építtetett
a Gilde épülete mellé, és a tetőre hátsójukkal az egyesület felé fordított vas kandúrokat
rakatott.
Kiemelten foglalkozik továbbá a lap a várostól mintegy 30 km-re, a Rigai öböl
partján fekvő Jurmalával, a hosszan elnyúló, tiszta vizű, nyírek és fenyők szegélyezte
stranddal. Egyéb városokra is kitekintést ad, a falusi turizmust is propagálja.
Üzletemberek ugyancsak találnak hasznos tudnivalókat. Szerepel az ajánlatban banki
számlanyitás, kártyás és csekkes fizetés, valuta, ingatlan információk, szakkonferen
ciák és kiállítások, valamint munkaközvetítés (munkaerőt is és munkalehetőséget is
ajánlanak). Nyelvészeknek felkeltheti a figyelmét a lap egy következő kis részlete, il
letve a csatlakozó okfejtés:
„Hogyan tanuljunk meg lettül egy év alatt? (...) Minden Lettországban élő, de let
tül nem tudó orosz ajkúnak általában gondosan felépített magyarázat-rendszere van
arra, miért nem tanulja a nyelvet, és miért nincs is rá szüksége. Gyakorta mondják
például, hogy - ha már rászánom magam, akkor inkább angolul, németül stb. tanu
lok, azzal többre jutok. Persze, angolt könnyebb tanulni. Senkit sem kapnak pofon
egy teáskannával [никого не били по морде чайником] azért, mert nem tud ango
lul. Sőt, a gördülékenyen, jó kiejtéssel kimondott ‘máj ném iz Vászja’ a tanerők
tetszésével, a társak irigységével találkozik, és egyfajta dicsfényt kölcsönöz a be
szélőnek.
Mindez azon a régi szovjet alapvetésen nyugszik, hogy igazán jól csak egy nyel
vet, anyanyelvűnket beszélhetjük, egy másodikat csak akkor, ha természetfeletti erő
feszítéseket teszünk (különórák, külön tanár hosszú évekig). Ezért aztán a válasz
tást a lehető legalaposabban meg kell fontolni, majdnem életünk párjának kiválasz
tásához hasonlóan.
De nicsak, európai szomszédainkkal találkozva rájövünk: három-négy nyelv is
merete elég gyakori, kettő aztán már igen régóta. Hollandiában az autóbuszsofőr
vagy a rendőr majdnem biztosan válaszol nekünk angolul vagy németül. A finn lehet, hogy kis hibákkal, ezt nem tudjuk ellenőrizni - beszél svédül, valamire jut
társával, és végül mindketten elégedettek.
Szerintem ahhoz, hogy nekilássunk, egy dolgot kell megérteni: a nyelvtanulás
nem örökké tartó sziszifuszi munka, hanem belátható kezdettel és véggel rendelke-
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ző vállalkozás. Nem túl nagy idő alatt az alapok lerakhatok, a további már gyakor
lat dolga.”
A „Hova menjünk?” kérdésre a pillanatnyi válasz az Aqua Villa városi élményfürdő, a
Babák klubja vacsorával, műsorral és 11 aktuális mozifilm. Mind célratörő orosz is
mertetéssel. Esti programként igényes zenei élményeket, de kaszinót, éjszakai klubo
kat is felsorol. Utóbbiak zöme péntek este van a tetőponton, és - mondjuk így - ismer
kedési szolgáltatásokat is nyújt. Partner kereséséhez persze nem kell a klubokba elmen
ni, a web-lapon is találhat mindkét nem magának az ártatlan levelezéstől a leplezetlen
szexig terjedő széles spektrumon valakit. [10]

A rigai Szabadtéri Néprajzi Múzeum
Hajdani igazi balti utazásom legemlékezetesebb állomását természetesen újra felke
restem így „számítógéppel közlekedve” is. Hamar megtaláltam róla egy rövid orosz
ismertetőt a lett múzeumok háromnyelvű lapján. Riga ugyancsak háromnyelvű térké
pén szintén felleltem a skanzent. Ahogy az 1924-ben alapított hatalmas, gazdag kiállí
tás a valóságban elbűvölt, úgy most sem kevésbé. Egy VIRMUS - ami bizonyosan a
virtuális múzeum rövidítése - nevű, EU támogatású projektum keretében fantasztikus
csodát tettek pár hónapja az Internetre, modern programozási technológiákat alkalmaz
va. Nem kevés pénzből (96 ezer lat, majdnem 4 millió Ft) hozták létre, de megérte a
ráfordítást. A skanzen madártávlati képe a kiinduló lap. Már ez is különleges. A szél
malmok vitorlái pörögnek, egyes házikók kéményéből füst pöfékel. Kattintással vá
laszthatók ki az épületek. Nemcsak szokványos fotókon, hanem panoráma képeken,
sőt három dimenzióban is megtekinthetők! Utóbbihoz izmosabb számítógép és a bön
gészőnkbe beépülő megfelelő modul szükséges. Ez a lap csak angolul érhető el. [11]

Doska.lv
Nem több, mint egyszerű hirdetőtábla, de azt jól csinálja. Kellően strukturált módon, 9
fő témakörben, 61 témában adhatunk fel, olvashatunk, kereshetünk apróhirdetéseket.
A nyelvezet végletesen kevert. Az orosz szöveg is gyakran latin betűkkel jelenik meg
(van aki nem vacakol, simán beírja).
Csak pár példa. Egy „Pausztovszkij összes” 5 latért elvihető, detektívregények már
30 santim körül. Burdát keresnek nagyméretű férfiruha szabásmintákkal. Másfél lat/
lap árban vállal valaki spanyol, portugál, német, orosz fordítást, oda és vissza. Az
„egyéb” témakör alatt egy illetőnek nagyon kellene borzzsír, gyógyászati célra [для
лечения очень нужен барсучий жир]. Ja, és aki mondjuk Jelgavában akar építési telket
venni, nehogy kihagyja a lapot! [12]

A litván „Öt kontinens" cég lapcsaládja
A „Penki kontinental” vagy röviden 5ci egy 1992 óta működő, folyamatosan terjesz
kedő nagy informatikai cég, információs-, banktechnológiai, illetve szoftver fejleszté
si tapasztalatokkal. Ha valaki a litván Interneten oroszul kezd keresgélni, előbb-utóbb
munkájuk eredményébe (vagy beléjük) botlik. Sok mindent tettek, de úgy tűnik, étvá
gyuk is csillapíthatatlan. Vannak még persze rajtuk kívül nagy portálok (pl. a Centras,
Info, Laikas, Omni, Sala vagy a már említett DELFI), de azok csak litván nyelvűek.
Az 5ci friss híroldala négynyelvű (LIT, ENG, RUS, GER), bár az egyes nyelvi vál-
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tozatok jelentősen eltérnek egymástól. A hírek a lehető legszélesebb spektrumot ölelik
fel. Sajátos PR stratégiával, nyomulós módon az 5ci a maga céghíreit is hozzáragaszt
ja a listához. Ezek szerint most éppen harcban állnak a kábelcsatornákat birtokló Vilniaus
energija céggel, hogy optikai kábeleiket befűzhessék a meglévő infrastruktúra mellé.
Övék az ugyancsak négynyelvű legnagyobb litván keresőportál is. Szintén ők üzemel
tetik a litván Top 100 lapot, amely a látogatottságokat méri, és a hálószemeket népsze
rűségi sorrendbe rendezi. Megtudjuk azt is a statisztikákból, hogy a litván Internetet
böngészők közül a legtöbben az MSIE 5-öt használják, Windows 98 alatt és Vilniuszban
laknak.
Egy újabb nemzetközi projektbe is belevágott az 5ci, amely az Ambasada nevet
viseli. Ez már ötnyelvű, a fentiek mellé belépett a lengyel is. Az Ambasada nagy rész
letességgel, almanachszerű formában feldolgozott 18 országot (Magyarország egyelőre
nincs köztük) földrajz, történelem, gazdaság, kultúra, társadalom, média, tudomány és
szórakozás szempontjából. Az országismertetések mellé nemzetközi kapcsolati, üzleti
és turista információkat is elhelyeztek. Ha valaki Litvániáról helyi forrásból friss és
hiteles orosz nyelvű ismeretekre vágyik, ezeket a lapokat olvassa. [13]

Az oroszon keresztül elérhető finnugor gyökerek
1997 óta létezik internetes orosz-észt szótár [14]. Lapján a számláló mostanában más
fél millió látogatást mutat. Nem bírja ki a nyelvi érdeklődésű magyar, hogy rá ne ke
ressen néhány elegendően réginek vélt szóra, megbizonyosodva az észt-magyar kö
zös finnugor eredetről. Siker koronázta a következő próbákat: вода - vési (víz) / лёд jää (jég) / камень - kivi (kő) / рука - käsi (kéz) / глаз - silm (szem); de tartozunk az
igazságnak azzal, hogy több sikertelen kísérlet is volt (csak sorolom: fej, folyó, föld,
hó, kutya, láb, nap, nyak, nyíl).
Ha már a közös gyökereknél tartunk, célszerű ellátogatni arra az orosz-angol nyel
vű, portálszerű és folyamatosan frissülő lapra, amely a finnugor népek információs
központja címet viseli és a Komiinform Hírügynökség tartja fenn. [15] Elég bő a hír
anyaga, sok háttéradatot tárol a legtöbb finnugor népre és népcsoportra. Érdekes fotó
kiállítással is rendelkezik, de komi dalok is letölthetők mp3 formátumban, sőt a címek
közt videó-archívum van. A portál feltöltöttsége az egyes címszavak szerint változó.
Az komi után az észt anyagok képezik legfontosabb részét.

Zárszó helyett
Talán sikerült felkeltenem az érdeklődést ez iránt a speciális helyzetben fejlődő, orosz
nyelvű adat-, hír-, információtömeg iránt (ennek a sok mindennek internetes gyűjtő
neve a content, azaz tartalom). Remélem, tudtam újat mutatni, és közben jól szóra
koztak. Talán a szövegbe csempészett nyelvpolitika és nyelvészeti kitérők is haszno
sak, érdekesek voltak.

Kalandozások az orosz nyelvű Interneten - balti országok
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