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a munkafüzet közötti kapcsolódási pontokat 
és a feladatok megoldását is. Az egy-egy 
feladathoz kapcsolódó alternatív javaslatok, 
további gyakorlási lehetőségek és számos 
projektum-ötlet lehetővé teszik a tanár szá
mára, hogy a csoportjának legmegfelelőbb 
megoldást találja meg, ill. a különböző fel
készültségű tanulók igényeit szem előtt tart
va differenciáltan taníthasson. A kézikönyv 
két utolsó fejezete tartalmazza a hanganya
gon hallható szövegek leírását, valamint ki
egészítő szövegeket az egyes leckékhez. Ez 
utóbbi fejezet jellemzi a koncepciót: a szerzők 
nem zárt tudásanyag közvetítésére vállalkoz
tak. A kiegészítő szövegekkel is arra bátorítják 
a tanárokat, hogy csoportjuk érdeklődésének 
és igényének megfelelően alakítsák az anya
got, akár tankönyvbeli szövegek, témák elha
gyásával, akár aktuális anyagok bevonásával. 
Ez utóbbit segítik az egyes témákhoz kapcso
lódó Internet-címek feltüntetése is.

A szép kiállítású, színes fotókat és rajzo
kat tartalmazó tankönyvet és a fekete-fehér 
munkafüzetet érdemes áttekinteni a közép
iskolai nyelvtanítást a közeljövőben jelentő
sen meghatározó új típusú érettségi szem
pontjából is. A három kötetesre tervezett 
tankönyvsorozat utolsó kötete a két szintű 
érettségit célozza majd meg. A jelen első 
kötet azonban minden bizonnyal alkalmas 
lesz a középfokú érettségire készülők ismét
lő-rendszerező felkészítésére is.

Szénié h Alexandra
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Litovkina
Twisted Wisdom
Modern Anti-Proverbs

The University of Vermont, 
Burlington, Vermont, 1999. 254p.

A Twisted Wisdom [Elferdített bölcsesség] 
című könyv a Proverbium című nemzet
közi, közmondáskutatással foglalkozó év

könyvhöz kapcsolódó supplementum soro
zat negyedik tagjaként látott napvilágot. 
Ahogy az alcímből is kiderül, a kötet elfer
dített, parodizált közmondásokat tartalmaz, 
így az angol nyelvet tekintve az első ilyen 
jellegű vállalkozás, s szervesen illeszkedik 
Wolfgang Mieder német nyelven megjelent 
eddigi gyűjteményeinek sorába (pl. Anti- 
Sprichwörter. Bd. I—II. Verlag für deutsche 
Sprache, Wiesbaden, 1985; Verdehte Weis
heiten. Antisprichwörter aus Literatur und 
Medien. Verlag Quelle & Meyer, Wiesba
den, 1998).

A könyv több mint 3000 szövegrészletet 
tartalmaz, amelyekben mintegy 320 ismert 
amerikai angol közmondás fedezhető fel. A 
példák forrásai változatosak: szójátékokat, 
idézeteket, aforizmákat stb. tartalmazó kö
tetek és tanulmányok, hirdetések, karikatú
rák, újságcikkek címei, különböző médiu
mokból származó illusztrációk. (A korpusz 
túlnyomó része Wolfgang Mieder nemzet
közi közmondás-archívumából származik, 
amelynek forrásait a szerzők a kötet végén 
megadják.)

A kötet rendező elveként a közmondás
elferdítések alapját képező standard alakok 
(és jelentések) szolgálnak, melyek a biblio
gráfiai adatok alapján gyűjteményekben 
visszakereshetők, akárcsak a közmondás
elferdítéseket tartalmazó szövegpéldák is, 
melyek ábécésorrendben követik a standard 
változatot.

A szerzők rámutatnak a bevezetőben ar
ra, hogy a beszélők mindig is tisztában vol
tak azzal, hogy a „bölcsesség drágakövei” 
(sapiential gems), a közmondások nem ab
szolút igazságokat tartalmaznak, s nem uni
verzális törvényeket és viselkedési szabá
lyokat fogalmaznak meg. Ezt mutatják 
szemléletes módon azok a közmondások is, 
amelyek egymással ellentétes értelműek, 
például Out of sight, out of mind <-» Absence 
makes the heart grow fonder (p. 1).

Noha nem elméleti munkáról, hanem 
gyűjteményes kiadványról van szó, a szer
zők röviden kitérnek a közmondás-elferdí
tések módozataira is. Vizsgálataik azt mu-
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tátják, hogy a legegyszerűbb lehetőség a 
szócsere. Olykor egy hang felcserélése is 
elegendő, hogy egy másik értelmes szó ke
letkezzék, s létrejöjjön a közmondás-paró
dia: Time is honey (lásd a kötet címlapját). 
Gyakoriak azok a közmondás-elferdítések 
is, amelyek a közmondás első felét változat
lan alakban megtartják, míg a második felét 
teljesen megváltoztatják: Early to bed and 
early to rise and you never meet any promi
nent people (p. 1).

A talán leggyakoribb közmondás-paró
dia nem változtatja meg az eredeti közmon
dás szerkezetét és összetételét, hanem egy 
humoros kiegészítéssel megkérdőjelezi azt 
vagy egyenesen ellentétébe fordítja: A new 
broom sweeps clean, but an old broom 
knows all the corners (p. 2); Absence makes 
the heart grow fonder - for somebody else 
(p. 1 ); A barking dog never bites. But a lot 
of dogs don 7 know this prowerb (p. 7).

A kötetben számos közmondáson alapu
ló vicc és wellerizmus is helyet kapott. Ez 
utóbbiak köztudottan hármas szerkezetűek: 
általában egy közmondással kezdődnek, 
majd a beszélő megnevezése következik, s 
végül a harmadik rész a közmondást egy 
adott szituációba helyezi, például: „How 
time flies ”, as the monkey said when it threw 
the clock at the missionary (p. 212); „Too 
much of a good thing”, as the kitten said 
when she fell into the milks pail (p. 217).

A közmondás-paródiák keletkezésének 
okairól szólva a szerzők megjegyzik, hogy 
nagy részük pusztán kreatív szójáték ered
ménye, de szatirikus jellegük folytán társa
dalomkritikai jelleggel is bír(hat)nak. A 
közmondás-elferdítések változnak a korral, 
s ily módon egy adott kor nyelvközössé
gének a szemléletét tükrözik, görbe tükröt 
tartva a társadalom elé. A kötetben található 
vicces-humoros, olykor szatirikus közmon
dás-elferdítésekből a XX. század végének 
posztmodem ember-, erkölcs- és társada
lomszemlélete bontakozik ki. Ezért az úttö
rő jellegű, olvasmányos és igen szórakozta
tó munkát nem csupán a nyelvészeknek - 
közöttük különösen a parömiológusoknak

-, hanem a nyelvtanároknak és a nyelvtanu
lóknak, sőt az angol nyelvet értő széles ol
vasóközönségnek is figyelmébe ajánlhatjuk.

Forgács Erzsébet

Kovács Ferenc
A magyar nyelvtudományi 
terminológia kialakulása 
Akadémia Kiadó: Budapest, 2001. 
222 p.

A könyv szerzője több mint négy évtizede 
foglalkozik a magyar szókincs rétegződésé
vel és a társadalmi differenciálódás nyelvi 
tükröződésének kérdéseivel (rétegnyelvek, 
szaknyelvek, terminológia), valamint a ma
gyarországi nyelvészet történetével. A be
vezetésben visszatekint a terminológiai kér
désekkel való foglalkozás nemzetközi múlt
jára is; megtudjuk, hogy először német 
nyelvterületen vetődött fel a terminológiá
val való foglalkozás, méghozzá társadalmi 
szükségletek kielégítése céljából.

Hazánkban az anyanyelv tudományos 
fejlesztése kívánta meg nemcsak a magyar 
nyelv objektív törvényszerűségeinek a fel
tárására való törekvést, hanem az alapve
tő kategóriák pontos meghatározását, ter
minus technikusok megteremtését, illetve 
rendszerük állandó továbbfejlesztését. A 
könyv a továbbiakban a magyar nyelvtudo
mány terminológiai kutatásainak múltjával 
és jelenével foglakozik, ami azonban elvá
laszthatatlan az általános nyelvészeti kite
kintésektől; sőt általános nyelvészeti tanul
ságok levonását is lehetővé teszi. A szerző 
azáltal is hozzájárul a további hasonló célú 
munkához, hogy a könyvhöz irodalomjegy
zék, valamint egy igen kiterjedt betűrendes 
szómagyarázat is tartozik a lapszámok meg
jelölésével.

A mű két nagy részre osztható: az első 
öt fejezet tulajdonképpen a további kilenc 
elméleti alapvetésének tekinthető. Az első 
részben a szerző számos példán igazolja azt


