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és az oktatók is félnek igényelni. Az állami 
egyetemen továbbra is elvétve vesznek fel 
magyar tanerőt. … Az Újvidéki Egyetem 
»multi-kulturálisnak« indult, de immáron 
szinte egynyelvűvé vált.” (p. 209)

A konferencián elhangzott előadásokat 
Péntek János tanulmánya zárja le Tanulságok 
– szentencia nélkül címmel. Határozottan 
kijelenti, hogy „az anyanyelvű felsőokta-
tás kiépítésében nem szabad megállni” (p. 
239), valamint azt is, hogy súlyosan téved 
az a kívülálló, aki a magyar tannyelvűséget 
azonosítja az egynyelvűséggel. A kétnyel-
vűség a kisebbségi oktatási rendszerben ez 
idő szerint még a többségi nyelv és kultúra 
dominanciáját és az anyanyelv háttérbe 
szorulását jelenti – ugyanakkor az állam-
nyelv környezetnyelvként való oktatása az 
alap- és középfokú intézményekben súlyos 
didaktikai problémákkal küszködik. „Gyors 
lefolyású zsilipkétnyelvűségnek” nevezi a 
többségi államok kétnyelvűség-ideálját, mert 
a felcserélő kétnyelvűségben érdekeltek, nem 
pedig a kisebbség számára is elfogadható, sőt 
kívánatos hozzáadó típusban.

A most ismertetett kötet tanulmányai nem-
csak a 2004-es helyzet áttekintését szolgálják, 
hanem a felvetett számos, azóta is megoldat-
lan probléma több oldalú megfogalmazása 
alkalmas lehet akár arra is, hogy a kisebbségi 
magyar felsőoktatásért felelős szakemberek 
kidolgozzák egy közös Kárpát-medencei ma-
gyar felsőoktatási tannyelv-stratégia kereteit.

Nádor Orsolya

Demeter Zayzon Mária
Kisebbségek a világhálón
Gondolat: Budapest, 2003. 166 p.

Már az alcím majdnem minden lényeges tartal-
mat elárul erről a munkáról: a magyarországi 
nemzeti, etnikai kisebbségekkel kapcsolatos 
tájékoztatás az interneten, tartalmak, szolgál-
tatók, felhasználók.

Számomra különösen érdekes volt ez a 
könyv, miután a kisebbségi lét, a nyelvpolitika 
és az internetes nyelvhasználat témaköré ben 
jó ideje vizsgálom az egyes volt szovjet tag-
köztársaságok orosz nyelvű hálószemeit. A 
magyarországi kisebbségekről olvasva most 
hazaértem, sok dologgal újra szembesültem, 
egyebeket újdonságként éltem meg.

Kevés olyan könyv került az elmúlt évek-
ben elém, amelyben ennyi adat, főleg ennyi 
internetes cím van. A 112 lapnyi alapszöveget 
még 54 lapnyi melléklet és bibliográfia követi, 
mind telis-tele a http://…, www… vagy egyéb 
kezdetű linkekkel. Stílszerűen folytatva: a 
„Demeter Zayzon kisebbségek világhálón” 
keresőszavakra a Google kereső 2006 őszén 
kb. 150 találatot ad. A találatok közt do minál-
nak a könyvbemutatások. A spektrum széles, 
a könyvkereskedői figyelemfelkeltéstől a 
könyvtári gyarapodási lista elemén keresztül 
a tartalmi elemzést adó ismertetésekig (www. 
mmi.hu/szin/szin9_1/pardany_internet. 
rtf) minden előfordul. Legtöbbször persze – 
részben vagy egészben – a könyv hátlapján 
szereplő szöveg (például http://nemzetisegek.
hu/konyvek/dzm_hatlap.htm) bukkan fel.

A könyvről tehát anélkül is nagyon sokat 
meg lehet tudni, hogy kezünkbe vennénk, 
még a címlapjának a képe is sok helyen meg-
tekinthető. Mi értelme van akkor egy újabb 
ismertetésnek, főként már 3 évvel a megjele-
nés után? Az, hogy nyelvésznek is van mit ta-
lálni benne (az alapvető célközönség maguk 
a kisebbségek és a velük foglalkozó állam 
volt, így mások eddig nemigen tudósítottak 
erről). Az eltelt idő pedig csak megerősítette 
azt az adott kötetben is markánsan testet öltő 
szemléletet, hogy az internetes kutatás, az 
elektronikus információforrások használata 
a régi papír alapú módszerek mellett – nem 
helyett! – már ma is teljes értékű. Alább 
ezért jobbára a könyvnek a nyelvi, illetve az 
internet jelentőségéhez kapcsolódó dimen-
ziójára térnék ki.

A szerző az összes hazai kisebbséggel 
(bolgár, cigány, görög, horvát, lengyel, német, 
örmény, román, ruszin, szerb, szlovák, szlo-
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vén, ukrán) átfogóan, azonos megközelítéssel 
foglalkozik. Egyebek mellett 26 pontban 
foglalja össze a hazai kisebbségi internetes 
tartalomszolgáltatás tapasztalatait, köztük 
a 15. pontban szerepel a nyelv kérdésköre. 
Fontosabb megállapításai a következők:
– Az internet az anyanyelvhez való ragasz-

kodás eszköze is.
– A honlapok nyelvi megjelenítése három-

nyelvű (magyar, angol, kisebbségi) vagy 
kétnyelvű (magyar, kisebbségi), ritkán 
pedig egynyelvű (német, amely egyúttal 
világnyelv is).

– Magyar nyelvű a tartalom fele (a magyar 
anyanyelvű cigányságé is), angol a harmada 
(megjegyzem, német lapoknál soha sincs 
ilyen!), kisebbségi nyelvű a 80 százaléka.
A kötetben szerepel áttekintés a Magyar-

országon élő kisebbségek anyanyelvén az 
anyaországaikban fenntartott összesen 33 
honlapról is. A fenntartók közt vannak hiva-
talos szervek, civil szféra, magánszemélyek. 
Léteznek lapok a médiáról, gyakoriak a 
véleménycserére lehetőséget adó fórumok, 
kisebbségi hírek, aktualitások, hasznos in-
formációk.

Érdekes rész tárgyalja a honi kisebbségek-
kel foglalkozó angol, német, francia nyelvű 
internetes tartalmakat is. Angol nyelven leg-
több a cigány, szlovák, német, szerb és román 
tárgyú anyag. Német nyelven főként a hazai 
németségről vagy általános kisebbségi témák-
ról találni olvasnivalót, adatokat (ezek zömmel 
hazai lapok). A francia nyelvű lapok száma 
az angolokénál jóval kevesebb, de ugyancsak 
szerteágazó a tematikájuk, és bennük a roma 
kérdéskör kiemelkedő gyakoriságú.

Nagyon kifinomult és tanulságos internetes 
kutatásmódszertanról kapunk képet a könyv 
utolsó fejezetében. Ez nem csak arra isko-
lapélda, hogy egy hozzáértő mi mindent tett 
az információnak a világhálóról való igényes 
összegyűjtése érdekében. Azt is meggyőzően 
demonstrálja (amúgy létével az egész kötet 
is), hogy a munkánkhoz szükséges adatok 
nem kizárólag a könyvtárak polcain lapulnak, 
hanem bizonyos lépések megtétele után jelen-

tős részük az internetről is, vagy csak onnan 
megszerezhető.

A szerző egyebek mellett részletesen 
taglalja, összeveti az alkalmazott keresőket, 
majd hosszasan időzik a legjobb keresőszó-
állomány kialakításánál. Egy tesztben például 
13 kereső  – ebből 5 magyar – vizsgálata folyt. 
Ezeknek a kutatásoknak a többsége még 2002 
februárjában történt. Nyilván nincs a kötetben, 
hanem az eltelt 4–5 év tapasztalata, hogy a 
Google kereső idővel egyre inkább kiemelke-
dett a mezőnyből. Mégsem mondható ki ma 
sem, hogy már kizárólag ezzel az egy kereső-
vel is boldogulhatnánk, így a szisztematikus, 
többkeresős kutatás finomságai és alkalmazása 
ma is aktuális, hasznos ismeretet jelentenek. 
Példák a nem magyar kereső kifejezésekre: 
Roma/Gypsies, Bulgarians, in Hungary; 
Minderheiten in Ungarn; Ungarndeutsche; 
Roms/Tsiganes en/de Hongrie.

Magyarország lakosságának közel 10 szá-
zalékát teszi ki a 13 etnikai kisebbség. Közös 
kiegyensúlyozott életünk és az ő boldogulá-
suk, esélyegyenlőségük érdekében szükséges 
komolyan és érdemben foglalkozni velük. De-
meter Zayzon Mária könyvével pontosan ezt 
tette. Munkája leltár, rendszerezés, elemzés, 
monográfia, szakirodalmi tárház, nemzetisé-
gi és közművelődési szempontból egyaránt 
nélkülözhetetlen címjegyzék.

Cserhátiné Ács Adrienn

Anna Reder
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[Kollokációk a szókinccsel kapcsolatos 
munkában]
Praesens Verlag: Wien, 2006. 254 p.

Egy szó lehet olykor rejtélyes. Úgy, ahogyan 
arról Kosztolányi Dezső ír. „A mondat: ka-
land”. Találó címe ez egy nemrég megjelent 
nyelvészeti témájú szép kötetnek. A szókap-
csolatokat talán a hegyekhez hasonlíthatjuk. 


