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G. MUZSAI VIKTÓRIA

Változó presztízs, változó funkció: 
az orosz nyelv perspektívái

1. (Nyugat-)magyarországi pillanatkép
1.1. Igények és lehetõségek
Az utóbbi néhány évben az orosz–magyar kapcsolatok rendeződni látszanak: tárgya-
lások folynak, egyezmények köttetnek, sokoldalú érdekszférák mentén érzékelhető 
jelei láthatók az Oroszország és az Orosz Föderáció iránt megélénkülő sokoldalú ér-
deklődésnek. Felértékelődik az orosz nyelvtudás; orosz érdekeltségű cégek ösztönzik 
munkatársaikat orosz nyelvi tanfolyamon való részvételre; magánszemélyek (kezdők 
és újrakezdők) jelentkeznek, hogy aktivizálják korábban megszerzett orosz tudásukat; 
a cégek honlapjain orosz nyelvű ajánlatok olvashatók.

Nyugat-Magyarországon szakmai körök és civil szervezetek sokféleképpen reagál-
nak ezen igényekre.

Orosz szakos tanárok kezdeményezésére egy évvel ezelőtt jött létre az Orosz nyelvi 
klub Győrben. A Hatos Nyelviskola támogatásával foglalkozások indultak azzal a cél-
lal, hogy az orosz nyelvtudást és kompetenciát erősítsék. A klub havi rendszeresség-
gel működik, tagjai győri általános iskolák, középiskolák és felsőoktatási intézmé-
nyek orosztanárai, russzistái. A klub programjában nyelvi anyagok feldolgozásán, 
kommunikatív gyakorlatokon és különböző aktuális témák prezentálásán, megvitatá-
sán túl a mai – sok változást megért – orosz valóság bemutatása szerepel. A klub 
munkáját Bakonyi István, a Széchenyi István Egyetem professzora irányítja, nagy 
szakmai segítséget nyújt ebben a budapesti Orosz Kulturális Központ Iván Boytsovval 
az élen (G. Muzsai 2008b: 82–83)

Az orosz kultúra és nyelv kedvelői ugyancsak Győrben néhány évvel ezelőtt meg-
alapították az Orosz–Magyar Egyesület (OME) civil szervezetet. Célja, hogy élő, napi 
kapcsolatokat építsen és tartson fenn Oroszországgal, orosz szakemberekkel, az orosz 
kultúrát közvetítő szervezetekkel. Félévente 2–3 alkalommal rendez irodalmi, művé-
szeti rendezvényeket, színházi esteket, kiállításokat, kirándulásokat, koncerteket, tu-
dományos előadásokat. Szervezésében nagy lelkesedéssel és sikerrel léptek fel a bu-
dapesti Orosz Stúdió-színház művészei Zinaida Zicherman vezetésével az Apáczai 
Csere János karon, tartottak koncertet, rendeztek kiállítást szentpétervári művészek 
közreműködésével.

1992 és 2007 között, kereken 15 évén át működött Győrben a Győr-Moson-Sopron 
Megyei Pedagógiai Intézet bázisán az Észak-dunántúli Régió Orosztanári Egyesülete 
(ÉDROTE), amelynek alapításában és programjai szervezésében e sorok szerzője 
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(mint az intézet szakmai igazgatóhelyettese) is aktívan részt vett (Gönczölné 2007: 
51–57). Az egyesület tevékenységéről (nemzetközi találkozók, estek, konferenciák, 
kiállítások, rendezvények stb.) ezen időszak alatt az általa kiadott tudományos-isme-
retterjesztő periodika, a Русский язык на завтра 37 rendszeres és 10 külön-száma 
adott gazdag információt (Fülöp 2007: 57–61). Meg kell említeni Viczai Péternek, a 
Budapesti Gazdasági Főiskola docensének nevét, aki V. Viszockijról tartott elő-
adásáival, cikkeivel érdekes színt jelentett az egyesület munkájában (G. Muzsai 1998: 
113–117).

2007-ben az egyesületet átszervezték. Jogutódja a Régiók Interkulturális és Orosz 
Nyelvi Egyesülete (RIONYE) kettős célt tűzött maga elé: kapcsolatot tartani – mintegy 
a híd szerepét betölteni – a magyar russzisták között, kitekinteni más nyelvekre és 
kultúrákra, és egyidejűleg megjelentetni tudományos-szakmai tanulmányokat, infor-
mációkat a tartalmában és nevében is ugyancsak megújított Русский язык сeгодня 
című periodikában (G. Muzsai 2008a: 113).

1.2. Az orosz nyelv a XXI. század elsõ évtizedében Nyugat-Magyar-
országon
Engedtessék meg a szerzőnek (aki orosz nyelv és irodalom szakos középiskolai ta-
nárként pályája elején-közepén nagy kedvvel, elhivatottsággal és – tanítványai ered-
ményei alapján talán nem is eredménytelenül – tanította az orosz nyelvet az általános 
iskola 4. osztályától kezdve középiskolai évfolyamoknak is), hogy rövid és szemé-
lyes kitérőt tegyen. Érdemi személyes kapcsolata az utóbbi 10 évben sem a nyelvvel, 
sem annak anyanyelvi beszélőivel nem volt, aktív nyelvtanárként nem dolgozott. 
Egyet tehetett: igyekezett nem elfelejteni a nyelvet, az érdeklődését az ország és a 
kultúra iránt. Az elmúlt évben a már említett Hatos Nyelviskolában induló orosz klub 
aktív tagjaként váratlanul felkérést kapott orosz nyelvi kezdő és újrakezdő csoportok 
indítására, céges tanfolyamok vezetésére. A felkérést szakmai kihívásnak tekintve, 
izgalommal látott munkához, szem előtt tartva a hallgatók igényeire való állandó 
reflexiót.

1.3. Mini kutatás: (nyelv)tanulói motiváció
A szerzőnek a győri Hatos Nyelviskola oroszul tanuló (kezdő, újrakezdő, ismétlő és 
haladó) diákjai körében 2007 tavaszán indult és azóta folyamatosan végzett (nem rep-
rezentatív) kutatómunkája nyomán az alábbi helyzetkép rögzíthető.

A „Miért az orosz nyelvet választottam?” kérdésre az alábbi válaszok jellemzik a 
tanulók személyes/munkahelyi indítékait:

„Mindig szerettem volna románul tanulni, de Győrben nem találtam tanárt. A Hatos 
nyelviskola angol, német, francia, olasz, orosz ajánlatából ez utóbbi nyelv volt a leg-
szimpatikusabb.”

„Középiskolában kezdtem oroszul tanulni. Lehetőség volt harmadik nyelvként vá-
lasztani az olasz mellett. Az olaszt sokan választották, én az oroszra szavaztam… 
Most egyetemistaként a Hatos Nyelviskolában folytatom… Diplomamunkámat is e 
kultúrkörhöz kapcsolódó témában tervezem.”

„Középiskolás vagyok, harmadik nyelvként választottam, s jó választás volt, mert 
korosztályomból kevesen beszélik.”
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„Két kisgyermekkel vagyok otthon. 15 éve érettségiztem oroszból, a német nyelv 
mellett oroszul is vezettem turistacsoportokat. Mindig is tetszett az orosz nyelv. Most 
úgy látom, egyre többen érdeklődnek Oroszország kultúrája, nevezetességei iránt, 
egyre több orosz turista kíváncsi hazánk értékeire is. Lehetőségem nyílt feleleveníteni 
orosz tudásomat, s nem bántam meg.”

„Általános iskola 5. osztályától tanultam oroszul, a gimnáziumban érettségiztem 
belőle, azóta (19 éve) nem használtam. Tetszik a nyelv, és mindenképpen szerettem 
volna az angol mellé még egy nyelvet tanulni. Hát most megvalósítom.”

„A gazdasági életben egyre jelentősebb partnereink az orosz cégek. A turizmusban 
dolgozom, az utóbbi időben egyre több orosz turista érkezik hozzánk. Fontos a nyelv 
tudása a munkahelyem szempontjából, hiszen a legtöbb turista nem tud más nyelven. 
De a hivatalos kapcsolatokon túl, szívesen beszélgetnék is vendégeinkkel.”

„Cégünk vezetése szorgalmazta az orosz nyelvtanfolyam indítását munkatársaink-
nak. Ui. az európai szintű vállalkozásnak fontos partnerei vannak Moszkvában, Uk-
rajnában, és más – orosz nyelven kommunikáló – országokban.”

„60 oroszóra távlatából már nem ijesztő számomra, ha oroszul szólnak bele a tele-
fonba, vagy nekem kell telefonálnom…”

„A minap kézzelfogható hasznát is vettem a tanfolyamon tanultaknak: munkatársa-
inknak szállást kellett foglalnom oroszországi és ukrajnai hotelekben. Ui. sok helyen 
nem beszélnek a recepciósok nyelveket.”

A válaszadók között férfiak és nők, életkorukat tekintve 18 és 45 év közöttiek sze-
repeltek, foglalkozásukra nézve középiskolás diák, egyetemi hallgató, gyesen lévő 
anyuka, külkereskedelmi koordinátor, utazási iroda vezetője, idegenvezető, hivatásos 
katona, titkárnő és menedzser-asszisztens is van közöttük.

2. az orosz nyelv presztízse a világban
Ma a világ mintegy 230 államában 6–10 ezer nyelvet beszélnek. A nyelvek földrajzi 
eloszlása és beszélőik száma szerint azt mondhatjuk, hogy a Föld lakosságának na-
gyobbik hányada két vagy többnyelvű környezetben él, s egynél (gyakran kettőnél-
háromnál is) több nyelvet használ mindennapi érintkezéseiben. Európa ma nyelvileg 
a legegységesebb kontinens (a világ nyelveinek 3%-a jut a földrészre). A napjainkban 
zajló társadalmi, gazdasági és politikai változások, a modernizáció és a globalizáció, 
valamint a nemzetközi migráció, az elektronikus kommunikációs technológiák roha-
mos fejlődése a többnyelvűség új formáinak kialakulásához vezet (Bartha 2000: 
773).

Az utóbbi évek kutatásai egyértelműen bizonyították, hogy a kulturális (nyelvi, 
etnikai stb.) sokféleség megőrzése jótékonyan befolyásolja a Föld biológiai diverzitását, 
melynek csökkenése az emberiség túlélésének talán legnagyobb veszélyforrása napja-
inkban (Skutnabb-Kangas 1998: 7–25). Éppen ezért a Föld nyelvi és kulturális sokszí-
nűségének megőrzése, valamint a nyelvek fejlődése szempontjából a nyelvi jogok 
nem pusztán létfontosságúak, hanem egyben a legfontosabb nyelvi emberi jogok.

Jelenleg Földünk lakói közül majdnem félmilliárd az oroszul tudók száma, közülük 
nagyjából 170 millió az orosz anyanyelvűek száma, körülbelül 350 millióan írnak, 
olvasnak és beszélnek oroszul. Az orosz nyelv presztízse nemcsak a közelmúltban, 
hanem az elmúlt másfél évszázad során állandó szoros összefüggésben állt a cári 
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Oroszország, a Szovjetunió, az Orosz Föderáció politikai, gazdasági helyzetével,  
a világban elfoglalt szerepével.

Az Élő Nyelvek Tanárainak Világszövetsége (FIPLV) az angol mellett a szomszé-
dos országok nyelvének preferálását is javasolja: az angol után fontossági sorrendben 
a német, az orosz, a francia és az olasz nyelvet. Vezető magyar nyelvészek publikáci-
óikban osztják ezeket a nézeteket (Szépe 1997: 10–18).

3. az orosz nyelv presztízse magyarországon
3.1. Rövid történelmi visszapillantó
Magyarországon az orosz nyelv oktatásának három nagy korszaka jellemző:

Az első korszak kerek 100 évet foglal magában 1849-től 1949-ig, mely elsősorban 
a magyar–orosz kapcsolatok történetének feldolgozást jelentette archív anyagok alap-
ján a felsőoktatásban. Ez időben a szlavisztikában-russzisztikában érdekelt tudósok, 
nyelvészek nagy érdeme, hogy létrehozták az ún. Kruzsok-ot, amely hetenkénti talál-
kozók során a nyelv gyakorlására szolgált (Bakonyi 2007: 67–68).

A második korszak a kötelező orosz nyelvoktatás 40 évét jelentette 1948-tól 1989-
ig, és minden ellentmondásossága ellenére tartalmazott fejlődési momentumokat, pél-
dául a grammatikai-fordító módszert követte a kommunikatív nyelvoktatás módszere, 
az audiovizuális módszertanok meghonosodásával belépett a kontrasztivitáson alapu-
ló funkcionális grammatika, majd a társadalmi igényekre építő beszédközpontú okta-
tás. Mindeközben új tantervek, tananyagok, metodikai eljárások, reformkísérletek is 
feltűntek a napi gyakorlatban. S nem feledkezhetünk el a hazai szlavisztika és 
russzisztika, az alkalmazott nyelvészet és nyelvpedagógia neves kutatóiról, a kutatá-
sokról hírt adó tudományos folyóiratokról, konferenciákról. Meg kell említeni a – kü-
lönösen a felsőoktatásban jellemző – szakmai nyelvoktatás irányába mutató kezdemé-
nyezéseket (például közgazdász, külkereskedő, pénzügyi szakemberek orosz nyelvi 
képzése).

Ugyanakkor az említett 40 év alatt a magyar iskola szakmai autonómiájának meg-
erősödésével szétesett a tradicionális iskolai intézményi rendszer tartalmi-strukturális 
kerete, és az orosz nyelv tanítása egyre bonyolultabb feltételrendszerben működött, 
melynek főbb mérföldkövei a következők:

1949 – a kötelező oroszoktatás bevezetése a nyolcosztályos általános iskolában;
1960-as évek – az orosz mellett más idegen nyelvek tanulására is mód nyílik;
1978 – az iskolai dokumentumokban bevezetésre kerül a kommunikatív nyelvokta-

tás fogalma és módszertana, a nyelvtanításban reformfolyamatok indulnak,
• egyre több konferenciát szerveznek, folyóiratok és szakcikkek jelennek meg,
• publikálásra kerülnek az alkalmazott nyelvészet és nyelvpedagógia eredmé-

nyei,
• a felsőoktatásban kezdetét veszi a szaknyelvi terminológia és az üzleti orosz 

nyelv tanítása;
1989 – a „szabad nyelvválasztás” bevezetése (G. Muzsai 1998: 113).
A harmadik korszak a politikai rendszerváltással párhuzamosan zajlott 1989 és 

1999 között. Ez a periódus változások egész sorát eredményezte. Ettől a pillanattól 
gyökeresen megváltozott az orosz nyelv státusza és szerepe: egyrészt a szabad nyelv-
választás eredményeként egyre kevesebben választották az orosz nyelvet, másrészt 
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átértékelődtek a személyes kötődések: változások figyelhetők meg mind az utódál-
lamokhoz, mind Oroszországhoz, mind az orosz nyelvhez és kultúrához való viszo-
nyunkban.

3.2. Oroszul tanulók és tanítók – magyarországi adatok
Ma már oroszországi nyelvpolitikusok is beismerik, hogy az orosz nyelv tanulása iránti 
érdeklődés Európa-szerte megnyilvánuló hanyatlásának fő oka az egykori nagyhatalom 
népszerűségének rohamos csökkenése, valamint a politikai, gazdasági, katonai kudar-
cok sorozata. Többek között ezzel is indokolható, hogy a Magyarországon a 90-es évek-
ben fakultatívvá vált orosz az angol és a német után – a francia és az olasz nyelvvel 
együtt – váltakozva kerül a harmadik, negyedik helyre a választott nyelvek listáján.

Az Országos Közoktatási Intézet kutatási adatai alapján általános iskolában a tanu-
lók körülbelül 1%-a, a szakközépiskolában 2,4%-a, gimnáziumokban 3,5% tanulja az 
orosz nyelvet (OKSZI 1997). A felsőoktatásban korábban nagy létszámú orosz nyelvi 
bölcsész- és tanár-képzés visszaszorult, évfolyamonként országosan és átlagosan 20–
22 fő tanul. Meg kell azonban jegyezni, hogy a nyelvigényes szakok esetében (pél - 
dául üzleti-gazdasági szakokon) az utóbbi években az a tendencia figyelhető meg, 
hogy a hallgatók harmadik és negyedik nyelvként felveszik az orosz nyelv tanulmá-
nyozását. Erre példa a győri Apáczai kar turizmus–idegenforgalom szakos hallgatói-
nak választása, akik közül többen az orosz kultúrkörhöz tartozó turisztikai célponto-
kat választanak szakdolgozati témaként.

A korábban nagy létszámú (3.000–5.000 fős) orosztanári kör Magyarországon el-
tűnt. Többségük másik nyelvet (angol, német, francia vagy olasz) választott az állam 
által támogatott átképzés során 1990–1995 között. Ma szerény hányaduk, mindössze 
5–10%-uk tanítja az orosz nyelvet (Bakonyi 2007: 66).

Mindennek ellenére a hazai russzisztikai és nyelvtudományi kutatások és fejleszté-
sek tovább folynak, egyesületek, civil szerveződések nyelvi, kulturális programjai 
fogják össze az orosz nyelv és kultúra iránt érdeklődő köröket.

4. orosz nyelv a XXI. században
4.1. Az Európai Unió nyelvi kihívásai és az orosz nyelv
Alapvető változást jelenthet az Európai Unió 12 országgal (köztük Magyarországgal) 
történt 2004. és 2007. évi bővítése. Az Unió nyelvpolitikai dokumentumaiban tallóz-
va megállapíthatjuk, hogy az idegen nyelvtudásnak még soha nem volt akkora gazda-
sági, társadalmi és politikai jelentősége, mint napjainkban. A hasznosítható nyelvtu-
dás felbecsülhetetlen érték minden szakterületen, mely megkönnyíti az emberek kö-
zötti szabad kommunikációt, és ily módon segíti az országok közötti hatékonyabb 
együttműködést (G. Muzsai 2008a: 115).

A Római és a Maastrichti Szerződésben (1987 és 1991) létrehozott egységes euró-
pai piac a megfelelően képzett munkaerő mellett átfogó nyelvoktatási koncepciót is 
igényel, mely az EU egyes tagországainak hagyományaival és eredményeivel, illetve 
egymással összhangban lévő alapelveken nyugszik. Ezen kulcsfontosságú irányelvek 
szerint a mindenki számára elérhető nyelvtanulás az európai állampolgár joga és szük-
séglete, valamint az életmóddá váló nyelvtanulás olyan gyakorlati készségeket és 
kompetenciákat fejleszt, amelyek a mindennapi élethelyzetekben sikeres kommuni-
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kációhoz vezetnek, s amelyek a nyelvtanuló személyes igényeire, érdeklődésére, 
egyéni képességeire és a számára elérhető ismeretszerzési és gyakorlási-alkalmazási 
forrásokra alapulnak.

Európa politikai, társadalmi és gazdasági fejlődése több idegen nyelv – köztük kis 
népek nyelveinek – ismeretét követeli meg a polgároktól annak érdekében, hogy egy-
re változó világunkban a más anyanyelvet beszélők képesek legyenek mind szemé-
lyes, mind szakmai kapcsolatokat teremteni egymással (Európa Tanács 7706/84. sz. 
dokumentuma).

Az utóbbi években élénkülő – és vélhetően a továbbiakban erősödő – gazdasági, 
kereskedelmi, kulturális, oktatási kapcsolataink nyomán bízhatunk az orosz nyelv stá-
tuszának megszilárdulásában. Ennek igen fontos elemét képezheti az orosz oktatásá-
nak stratégiai, módszertani megújítása, a megváltozott társadalmi igényekhez való 
igazítása (G. Muzsai 1998: 113).

4.2. Nyelvtanulói igények
A fent említett mini kutatás során a nyelvtanulói elvárások feltárására irányuló kér-
déskörben az oroszul tanulók válaszai alapján az alábbi igényeket összegezhetjük:

(1) A kezdő és újrakezdő tanulók világosan definiálni tudják személyes elvárásaikat. 
Ezek között – rangsorolás nélkül – az alábbi megfogalmazások olvashatók: érdeklődés 
a kultúra iránt; a nyelv dallama, hangzása; 8–12 éves nyelvtanulás emlékei (akár sikerei 
is), nosztalgia; érdeklődés az országban végbement változások, helyzet iránt; a nyelv-
tudás – az oroszé is – emberi minőség, érték, amelyet óvni, fejleszteni kell.

(2) A cégek által motivált nyelvtanulók arról számolnak be, hogy munkahelyük 
elsősorban az üzleti-szakmai kapcsolatépítésben és a kapcsolatok fenntartásában, va-
lamint a mindennapi rutin feladatok elvégzésében kívánja alkalmazni orosz tudásu-
kat. De nem rejtik véka alá a közvetlen piaci jelenlét iránti igényt, sőt a gazdasági 
haszon nyelvtudás általi fokozását sem.

4.3. Szakmai elvárások és következtetések
Áttekintve a megkérdezettek által megfogalmazott igényeket, a nyelvtanár számára 
fontos szakmai, nyelvi-metodikai elvárások és azokból levonható következtetések fo-
galmazhatók meg:

(1) A tanítási tartalomra utaló „mit tanítsunk és miből tanítsunk?” kérdésre egyér-
telmű lehet a válasz: mind a személyes, mind a céges igények a szakmai terminológia, 
az üzleti orosz nyelv irányába mutatnak. Azt azonban meg kell értetni a kezdő tanu-
lókkal, hogy bizonyos általános nyelvi alap nélkül nem lehetséges üzleti nyelvet elsa-
játítani. Ugyanakkor a nyelvtanításban alkalmazható tananyag-csomagok kérdése 
nem egyszer szakmai döntések sorozatát, kreativitást, többféle tananyag kombináció-
ját kívánja a szakembertől. Ugyan egyre több, korunk igényeit kielégítő tananyag és 
eszköz jelenik meg a korszerű oroszoktatáshoz, elsősorban a kezdő szintre, és az álta-
lános, illetve középiskolai korosztályhoz igazított tartalommal. Az újrakezdő, ismétlő 
felnőttek számára szaktanári lelemény kívántatik, hogy az igényeknek, elvárásoknak, 
korábbi nyelvtanulási tapasztalatoknak megfelelő tartalmakat tudjon közvetíteni.

(2) A „hogyan tanítsunk?” kérdés felveti azokat a praktikus, a kommunikatív kom-
petenciát előnyben részesítő nyelvhasználati aspektusokat, amelyek már 20–25 éve is 
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napirenden voltak, érdemi áttörés nélkül. Erőteljes igény mutatkozik a hétköznapi és 
üzleti élet valós szituációiban használatos nyelvi, kulturális és viselkedésbeli minták 
beemelésére, megismertetésére, az alkalmazás megtanítására. Ugyan a feladat nem 
egyszerű, de lehetőség kínálkozik a kialakult hátrányból előnyt kovácsolni: célszerű 
felhasználni azt az egyszerű tényt, hogy tanítványaink számára az orosz nem az első, 
hanem a harmadik, sokszor a negyedik nyelv. Más – angol, német – nyelvek tanulása 
során kialakultak azok a tapasztalatok, nyelvtanulási stratégiák, viselkedési minták, 
amelyekre visszautalva megkönnyíthetjük számukra az orosz nyelv elsajátítását, az 
orosz kultúra megismerését.

(3) A „milyen keretek között?” kérdés elsősorban arra keresi a választ, hogyan lehet 
megjeleníteni, közelbe hozni a mai hétköznapi orosz emberek és fiatalok mindennap-
jait, valóságát akkor, amikor nehezen szervezhető meg a napi személyes kapcsolatfel-
vétel az Orosz Föderáció területén élő orosz anyanyelvűekkel, nehezen juthatunk írott 
sajtóhoz, drága is, a média pedig nem mutat különösebb érdeklődést ennek bemutatá-
sára. Éppen ezért is a tanulmány elején említett három győri egyesületre és a budapes-
ti Orosz Kulturális Központra nagy reményekkel kell tekintenünk. Vezetőiknek, tag-
ságuknak ennek a problémának az enyhítésében nagy feladatuk és felelősségük van.

Utószó
A fent közreadott gondolatok 2008. március 28-ig akár a szerző személyes víziójának 
is tűnhettek volna, ekkor hangzott el ugyanis ezt a témát felvezető orosz nyelvű elő-
adása az Orosz Kulturális Központ, az ELTE Szlavisztikai Intézete és a Magyarorszá-
gi Orosz Nyelv és Irodalomtanárok Egyesülete (VAPRJÁL) által rendezett a XIII. 
Nemzetközi Tudományos-metodikai Konferencián, Budapesten.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium felsőoktatásért felelős államtitkára, Manherz 
Károly konferencia-megnyitójában hasonló tendenciákról szólt a politika és a kulturá-
lis diplomácia szintjén. Hangsúlyozta az orosz nyelv fontos „híd” szerepét a két ország 
és talán az Európai Unió között; arra biztatott, hogy az orosz nyelvi és russzisztikai 
potenciálra szüksége van a gazdaságnak, benne van a regionális „lingua franca” lehe-
tősége. Jelezte, hogy ennek támogatására még ez évben Moszkva segítségével Debre-
cenben és Budapesten russzisztikai kabinetet hoznak létre, melyek alapját képezik egy 
országos russzisztikai hálózatnak. Egyben felhívta a figyelmet a szakemberek szak-
nyelvi tudásából és szaktudásából eredő felelősségére, a nyelvi-módszertani kérdések 
átgondolására, az új szemlélettel közelíteni tudók potenciális lehetőségeire.

A nemzetközi konferencia anyanyelvű szakmai előadásaiból ebben az utóbbi vo-
natkozásban két új elemre érdemes még felhívni a figyelmet:

(1) A hosszú ideig uralkodó nyelvtan-centrikus megközelítés oldódni látszik, az e 
tekintetben korábban szigorú nyelvészek elismerik a kommunikatív érték és a prakti-
kus nyelvhasználat jogát egyedi, expresszív jellegű megfogalmazásokra.

(2) A magas kultúra értékei mellett elismerik a nyelv praktikus, értékteremtő szere-
pét, valamint a munkaerő-piaci hatásoknak és elvárásoknak a nyelvoktatásban válto-
zásokra ösztönző jogos igényeit.

„Több nyelv – több esély. Esélyt az orosznak is a soknyelvű Európában!”

Változó presztízs, változó funkció: az orosz nyelv perspektívái
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