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nak újraközlése. A pécsi nyelvész két írása 
jól kiegészíti egymást. Az első az általános 
nyelvpolitika/nyelvi emberi jogok témakö
rébe tartozik; a második folytatja az elsőt, de 
emellett külön kifejti a (magyar) anyanyelv
vel kapcsolatos emberi jogokat. A viszony
lag friss két írás jól hozzáférhető, ezért nem 
kommentálom őket. - Szépe György: „A 
nyelvi jogok a nyelvész szemével” (pp. 
118-131). A javított szöveg a Lengyel Zsolt 
és társai Szocio-lingvisztika Ó-tc (Budapest, 
Pécs, Veszprém, 1996) című tankönyvének 
egyik fejezete: némileg rövidebb változata 
megjelent a VígíZíóban az 1996. évi 7. szám
ban, pp. 501-507. - Szépe György: „Az 
anyanyelv-használat, mint emberi jog” (pp. 
132-150). Ez pedig eredetileg a Nyelvünk és 
Kultúránk című periodikában jelent meg: 
vol. 94-95, pp. 101-117 (1996).

A harmadik magyar írás szerzője Nádasi 
Edit, címe „Nemzetiségi jogok alkalmazása 
a magyarországi német kisebbség oktatásá
ban” (pp. 179-200). A szerző (a Veszprémi 
Egyetem oktatója) ezt a tanulmányt ezen 
kötet számára készítette, ezért részleteseb
ben írok róla. írásában a szerző azt vizsgálja, 
hogy az 1993. évi LXXVII. törvény (a nem
zeti és etnikai kisebbségek jogairól) milyen 
nyelvi, művelődési és oktatási jogokat biz
tosít a magyarországi németajkúak számára, 
és ezek mennyiben valósultak meg a min
dennapok gyakorlatában. Rövid történeti át
tekintés után rátér a magyarországi német 
nemzeti kisebbség jelenlegi nyelvhasznála
tának kérdéseire. Megállapítja, hogy három 
kommunikációs eszköz játszik benne szere
pet: a helyi német nyelvjárások, a német 
irodalmi nyelv és a magyar nyelv (annak is 
több változata). Leszögezi, hogy a német 
kisebbség oktatása és művelődése - a sta
tisztikát tekintve - biztosítva van az óvodá
tól az egyetemig. A vonatkozó törvényes 
előírásokat szembesíti a gyakorlatban való 
érvényesülésükkel. Ennek alapján megálla
pítja, hogy feléledtek azok az önszerveződő, 
a megvalósítás módjait kereső törekvések, 
amelyek az identitástudat erősödését ered
ményezik, és segítik a kisebbségeket abban,

hogy helyüket megtalálják az egész társada
lomban.

Mindent összevéve elmondhatom, hogy 
ennek a hasznos gyűjteménynek az elolva
sása minden nyelvvel foglalkozó szakember 
számára ajánlható. Lassanként eljön annak 
az ideje, hogy az emberi jogok és ezen belül 
az emberi nyelvi jogok az értelmiségi mű
veltség nélkülözhetetlen részei legyenek.

ÚzÉva

Lendvai Endre (szerk.)
Applied Russian Studies in 
Hungary
Krónika Kiadó: Pécs, 2000. 170 p.

A szerkesztő előszavában (pp. 3-4) írja, 
hogy ezt a kötetet a Papp Ferenc szerkeszté
sében megjelent Contrastive Studies: Hun
garian-Russian (Akadémiai Kiadó: Buda
pest, 1984) című tanulmány  gyűjtemény je
lenkori folytatásának tekinti. A kötetben 
szereplő 11 (8 orosz és 3 angol nyelvű) 
tanulmányban a magyarországi orosz alkal
mazott nyelvészet főbb kutatási területei és 
eredményei tárulnak elénk. Az orosz nyelv 
presztízse az utóbbi évtizedben nagy mér
tékben csökkent; ez a kötet azt demonstrálja, 
hogy a magyarországi russzisták ebben a 
helyzetben össze tudtak fogni eredményeik 
bemutatásában és terjesztésében. - A tanul
mányokat tematikai csoportonként mutatom 
be; a következőkben az egyes írások címét 
saját magyar fordításomban adom meg; jel
zem a közlés nyelvét is.

A humán interakciók interkulturális jel
legére mutat rá Bakonyi István (Budapest/ 
Győr) orosz nyelvű cikke: „Kultúrakutatás 
és üzleti kommunikáció a századfordulón” 
(pp. 5-13). A szakmai nyelvhasználat egyik 
legmarkánsabb és legfrekventáltabb válfa
ját, az orosz nyelvű üzleti kommunikációt 
vizsgálva rávilágít a kulturális háttérismere
tek jelentőségére. - A kulturális ismerkedés
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a célnyelv lexikális elemeinek elsajátítása 
révén már a nyelvtanulás első szakaszában 
megkezdődik. - Pogány Béla (Debrecen) 
orosz nyelvű cikke: „Orosz szavak egy in
gyenes hirdetési újságban” (pp. 129-139); a 
szerző egy olyan empirikus kutatás eredmé
nyéről számol be, amely orosz nyelvű újság
hirdetések elemzése útján igyekszik feltárni 
és rendszerezni a mindennapi életben való 
eligazodáshoz nélkülözhetetlen alapszókin
cset. - V. A. Fedoszov (Nyíregyháza) orosz 
nyelvű tanulmányában („Idegennyelv-okta- 
tás mint kétnyelvűségi probléma,” pp. 
65-84) az anyanyelvnek az idegen nyelv 
tanítási, tanulási folyamatában betöltött sze
repét illetően a két nyelv sajátos integrációja 
mellett foglal állást. Az anyanyelv és az ide
gen nyelv közötti folyamatos átkapcsolás 
ugyanis hozzájárul a nyelven kívüli fogalmi
szemléletbeli különbségek tudatosításához, 
tudatosulásához.

Dobos Csilla és Simigné Fenyő Sarolta 
(Miskolc) orosz nyelvű írásában („Körülírá- 
sos igei szerkezetek és egyszerű igei megfe
lelőjük néhány szintaktikai tulajdonsága,” 
pp. 47-64) a névszói és igei tagból álló pa
rafrázisok sajátos szintaktikai-szemantikai 
polarizáltságát mutatja be, szembeállítva 
ezeket a parafrázisokat a velük szemantika
ilag többé-kevésbé ekvivalens önálló igék
kel. Vizsgálódásukból kitűnik, hogy a para
frázisok alkalmazásával változatossá, sőt 
választékossá tehető a kifejtés, s precízebbé, 
árnyaltabbá a kifejezésmód.

Fordítástudományi kérdésekről két írás 
szól. Cs. Jónás Erzsébet (Nyíregyháza) „El
veszi az Úr a bábát, és szüzet ad helyette” 
(címmel magyarítható) orosz nyelvű írásá
ban (pp. 33-45) a Viktor Jerofejev magyar 
fordításának kritikai elemzését adja, rámu
tatva a kommunikatív ekvivalencia megte
remtésének problémájára. Kiemeli az iro
dalmi művek fordítási műveletében a szöveg 
érzelmi és kognitív tartalmának megőrzését, 
az expresszivitás és az emocionalitás ér
vényre juttatásának fontosságát. - Klaudy 
Kinga (Budapest/Miskolc) „Kifejtési [expli- 
citációs] stratégiák lexikai és nyelvtani for

dítási műveletekben” című angol nyelvű írá
sában (pp. 101-112) a fordítástechnikai mű
veleteket az explicitáció szempontjából 
vizsgálja: három fordítási műveletet (lexikai 
konkretizáció, lexikai disztribúció és gram
matikai konkretizáció) elemezve a fordítói 
stratégia okait, a kiegészítés forrásait, az 
explicitáció és az implicitáció összefüggését 
igyekszik földeríteni.

Lendvai Endre (Pécs) az „Orosz és ma
gyar viccek rendszerei érintkezésben” című 
angol nyelvű írásában (pp. 113-127) négy 
évtized magyar-orosz vicctermésének ösz- 
szevető elemzését tárja az olvasó elé. Az 
impozáns mennyiségű példaanyagon (mint
egy 3000 politikai anekdota) elvégzett társa
dalmi, politikai és ideológiai kontextusba 
ágyazott strukturális vizsgálatok egyértelmű 
bizonyítékát adják a nyelvi és nyelven túl
mutató kölcsönzésnek.

Jászay László (Budapest) „Az imperfek
tiv igék jelen idejű alakjainak jelentéséről” 
írt orosz nyelvű cikket (pp. 85-99). Az as
pektus kategóriájával szervesen összefonó
dó időbeli viszonyok speciálisan orosz nyel
vi értelmezésének leírását célzó tanulmány 
kiválóan alkalmas az „időben másképp gon
dolkodás” tudatos elsajátítására, ami elen
gedhetetlen azok számára, akik igényes 
nyelvhasználóivá kívánnak válni.

Pete István (Szeged) a „Térbeli jelensé
gek sajátosságai az oroszban” című orosz 
nyelvű kontrasztív tanulmányában (pp. 
141-161) a térbeli vonatkozású verbális 
megnyilatkozások hátterében meghúzódó, 
de azokat jelentős mértékben meghatározó 
fogalmi struktúra és térbeli reprezentáció 
alkotta kettősségét is bemutatja. Szemléletes 
példák sora kalauzolja az olvasót az orosz 
nyelvi térjelölés rendszerében.

Bibok Károly (Szeged) „Konceptuális 
jelentéstani vizsgálatok az oroszban és a ma
gyarban” című angol nyelvű dolgozatában 
(pp. 15-32) rámutat a magyar és az orosz 
nyelv hasonló és eltérő lexikalizációs me
chanizmusaira, a fogalmi struktúra moduljai 
közötti átkapcsolások, illetve a fogalmi dif
ferenciálás jelentőségére, s felhívja a figyel-
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met a szótárak gyakorta tapasztalt hiányos
ságaira a jelentések meghatározásában.

A kötet végén Barics Ernő, a pécsi Hor- 
vát Nyelv és Irodalom Tanszék vezetője („A 
mai horvát irodalmi nyelv” című orosz nyel
vű írásában, pp. 163-169) arról az örvende
tes nyelvpolitikai fordulatról számol be, 
amelynek folytán a horvát nyelv - megsza
badulva a szerb nyomástól - újra önálló ar
culatot ölthet. Bemutatja a horvát lexikográ
fusoknak és grammatikusoknak irodalmi 
nyelvük megújhodásáért folyó munkáját.

A kötetben alkalmazott nyelvészek és 
russzisták egyaránt megtalálhatják az érdek
lődésüknek megfelelő területet, legyen az 
kulturológia, fordítástudomány, kontrasztív 
nyelvészet, oktatás-módszertan vagy nyelv
politika. Ma, amikor rendkívüli erőfeszíté
seket kell tenni az orosz nyelvhez kapcsoló
dó tudás fenntartására, az ilyen tanulmány
kötetre nagy szükség van.

Jakab Edit

Anna T. Litovkina
A Proverb a Day Keeps 
Boredom Away
IPF-könyvek: Pécs-Szekszárd, 2000. 
386 p.

Minden nyelvtanár nagy gondja, hogyan le
het nyelvi szempontból és intellektuálisan is 
érdekfeszítővé tenni az idegen nyelvben va
ló további elmélyülést olyan nyelvtanulók 
illetve nyelvvel foglalkozók számára, akik 
az adott idegen nyelvet már jól beszélik, 
szokványos kurzuskönyveket viszont nem 
szívesen forgatnak. Ezen a gondon kíván 
enyhíteni a közmondások alapos vizsgálatá
val Anna L. Litovkina A Proverb a Day 
Keeps Boredom Away című munkája (sza
bad fordításban: Napi egy közmondás és 
nincs unalom).

A könyv célja, hogy megismertesse a 
nyelvtanulókat a leggyakoribb angolszász, 
főként az amerikai angolban használt köz

mondásokkal. A megismertetés nem egysze
rű listaszerű felsorolást jelent ez esetben: a 
szerző rendkívül sok érdekes, intellektuáli
san is stimuláló feladatot tervezett. Ezek se
gítségével megérthetjük, hogy egyrészt az 
angolszász kultúrában mit is jelent pontosan 
az adott közmondás, másrészt a magyar 
nyelvi megfelelőket is megvizsgálhatjuk, ha 
vannak ilyenek. A szerző arra is ösztönzi a 
nyelvtanulókat, hogy fejtsék ki véleményü
ket egy-egy közmondás erkölcsi tartalmával 
kapcsolatban. A jelentés megértését rendkí
vül gazdag és érdekes szépirodalmi művek
ből (regények, elbeszélések, költemények), 
folyóiratokból és újságcikkekből vett sze
melvénygyűjtemény, valamint számos talá
ló és jól kiválasztott kép, karikatúra, fest
mény és egyéb képzőművészeti forrás segíti. 
A kimondottan a könyv anyagához készült 
illusztrációk Oleg Dobrovol'skij dicséretes 
munkái. Újszerű és remek ötlet a közmon
dások illetve az általuk generált szójátékok, 
viccek, wellerizmusok humorának vizsgála
ta különféle feladatok segítségével, melyek 
az igazi csemegére vágyó nyelvtanulónak 
jelenthetnek tanulságos szórakozást. A 
könyv 450 közmondást vizsgál részletesen, 
de ezret meghaladja a teljes gyűjtemény, 
amely ritkábban használt amerikai és más 
kultúrákból származó közmondásokat is tar
talmaz.

Az A Proverb a Day Keeps Boredom 
Away a szerző célja szerint egyetemi jegy
zet, különböző csoportokban már ki is pró
bálták (budapesti Eötvös Loránd Tudo
mányegyetem, Pécsi Tudományegyetem). 
Kurzusanyag-jellegét erősíti, hogy egy-egy 
nagyobb egység után tudásmérő teszteket is 
tartalmaz. Itt jegyzem meg, hogy a könyv 
kiválóan alkalmas lehet egyéni tanulásra is, 
hiszen a megoldókulcs segítségével bárki 
ellenőrizheti megoldásainak illetve teszt
eredményeinek helyességét.

Hogyan rendezi a szerző imponálóan 
széleskörű anyagát tanulási és tanítási elve
ket is figyelembe vevő szemszögből? A 
majd 400 oldalas munka 47 részből áll, és ez 
négy fejezetre tagolódik. Az első fejezet,


