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jelenségeket a felszínen kognitív háttér nél
kül utánzó módszerek is adhatnak hasznos 
eredményt. Bár ez nem új felismerés (Be
gona Villada írása nem áttörés, de nagyon jó 
összefoglaló), nem lehet elégszer hangsú
lyozni, hiszen az alkalmazott nyelvészek 
ezáltal kerülhetnek igazán közel a számító
géphez mint kutatási eszközhöz, ha számít
hatnak arra, hogy általa új ismereteket sze
rezhetnek egyik vagy másik nyelvről. A jó 
hír: ezek az eredmények a magyar nyelvű 
szövegek feldolgozásában sem váratnak már 
sokáig magukra.

Kis Balázs

G. Láng Zsuzsa
Tolmácsolás felsőfokon
A hivatásos tolmácsok képzéséről 
Scholastica: Budapest, 2002. 207 p.

A tolmácsolás és tolmácsképzés mai ma
gyarországi helyzetét feltáró kötet napjaink
ban különösen is aktuális, hiszen az európai 
integráció előrehaladtával az érdeklődés 
központjába kerül a tolmácsolás mint szak
ma. A szerző G. Láng Zsuzsa, az ELTE BTK 
Fordító- és Tolmácsképző Központjában ta
nít, az angol-magyar programokat irányítja, 
és már 25 éve foglalkozik a tolmácsolás ok
tatásával. Erről tanúskodnak eddig megjelent 
művei is: Introduction to Consecutive Inter
preting: Basic Concepts, Strategies and Skills 
(1995) és Note-taking in Consecutive Inter
preting (1995). Jelen könyvében most feltár
ja a tolmácsképzés elméleti hátterét, ismer
teti a főbb képzési fajtákat és módszereket, 
valamint gyakorlati útmutató szerepet vállal 
mindazok számára, akik a tolmácsolást el
sajátítani, gyakorolni vagy épp oktatni kí
vánják.

A kötet kilenc nagyobb fejezetre oszlik, az 
elsők általános érvényűek, áttekintik a tol
mácsolás főbb kutatási eredményeit és a tol
mácsolási modelleket, a képezhetőség felté
teleit és a módszertani irányelveket. A kö
vetkező fejezetek a magyarországi képzés

konkrét menetét tárgyalják, különösen nagy 
figyelmet szentelve a konszekutív és a szink
rontolmácsolás oktatásának.

A bevezető tájékoztat arról, hogy a tolmá
csolás mint kutatási terület komplex megkö
zelítést kíván, több tudomány is vizsgálja a 
folyamatát és eredményeit. Megtudhatjuk, 
hogy az 1980-as években a tolmácsolásról 
megjelent publikációk főként pszichológiai 
és szövegnyelvészeti kutatások eredménye
iről számolnak be. Az 1990-es években nagy 
lendületet vett a tolmácsolás vizsgálata, in
terdiszciplináris kutatások indultak, konfe
renciák és nemzetközi eszmecserék szerve
ződtek.

Az első rövidebb fejezet a tolmácsképzés 
kezdeteit ismerteti, melyek a XX. század kö
zepére nyúlnak vissza, amikor is a tolmács 
már nem mint „nyelvi kisegítő” játszott sze
repet a mindennapi kommunikációban. A 
konferenciatolmácsolás megjelenésével már 
szakszerű teljesítményt kellett a tolmácsnak 
nyújtania, és ehhez a kiváló emberi adottsá
gok helyett/mellett már szakszerű képzésre 
és tudatos, alapos felkészülésre volt szükség. 
Ezt szolgálta az 1950-es években megjelent 
két kis könyvecske, mely praktikus taná
csokkal látta el a kezdő tolmácsokat a gya
korlat (Herbert útmutatója tolmácsoknak) és 
a jegyzetelés terén (Rózán jegyzeteléstech
nikája).

A második fejezet a tolmácsolást érintő 
főbb kutatási eredményeket és modelleket 
ismerteti. Az első modellek gyakorló tolmá
csok tollából születtek, igyekeztek feltárni az 
agy működését tolmácsolás közben, és meg
fejteni a kognitív funkciók és a nyelv kap
csolatát. Az interpretativ modell szerint a 
beszéd értelmének megragadása után dever
balizációs folyamat (a gondolat a nyelvi for
mától elszakadva őrződik meg) játszódik le 
az agyban, és ez után következik a célnyel
vi megfogalmazás. Ez spontán megy végbe, 
nem kíván tudatos erőfeszítést a tolmácstól. 
A képzés során a szószinttől való elszakadá
son van a hangsúly. A „tudományos iskola” 
hívei szerint empirikus megfigyelésekre van 
ahhoz szükség, hogy tudjuk, mi játszódik le
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tolmácsolás közben az agyban. Az agyfélte
kék aktiválása, a celebrális lateralizáció és 
a beszédértési nehézségek vizsgálati ered
ményei hozzájárultak a képzési módszerek 
hasznosságának megállapításához. A kogni
tív-információfeldolgozó modellek szaka
szokra bontják a tolmácsolást, a feldolgozás 
korlátáit és a kapacitás végességét hangsú
lyozzák. A tolmácsoláshoz tudatos erőfeszí
tésre van szükség, az eredményes munkához 
fejleszteni kell a részkészségeket és kész
ségeket. A globális, funkcionalista-szöveg- 
nyelvészeti megközelítés szerint a tolmácso
lás cél vezérelt és hierarchikus elvű tevékeny
ség, az agyi működésekről nem nyilatkozik. 
A kognitív-pragmatikai modell a kognitív 
folyamatokat mutatja be. A nyelvi jelentés 
felépítése után egy mentális modell értelme
zi a hallottakat, és analógiákat épít az új és 
már meglévő ismeretek között, így lehetőség 
van az ellenőrzésre és módosításra.

Az empirikus kutatások négy területet ölel
nek fel, ezek a szimultaneitás, a „shadowing” 
(az elhangzó beszéd szó szerinti ismétlése, 
néhány másodperces lemaradással), a redun
dancia és a szegmentálás. A modellek és a 
kutatási eredmények tanulsággal szolgálnak 
a tolmácsképzés oktatása számára.

A harmadik fejezet a különböző tolmácso
lásfajtáknak megfelelő programtervezést, az 
általános és speciális képzési célokat, a tan
tervet és a kurzusok tartalmát taglalja. A tol
mácsolás oktatásában, mivel nincs lehetőség 
a nagyfokú specilizációra, csak három ál
talános szintet és képzésfajtát szoktak meg
különböztetni. Részletesen megismerhetjük 
az általános összekötő tolmácsolást - mely
nek két típusa a kísérőtolmácsolás és a kö
zösségi tolmácsolás -, a szaktolmácsolást, 
amely tulajdonképpen szakszövegek kon
szekutív tolmácsolása jegyzetelés segítsé
gével, és végül a konferenciatolmácsolást. 
Megtudhatjuk, hogy az ELTE-n folyó tol
mácsképzés egy európai mesterkurzus kere
tében zajlik, mely 15 európai egyetem rész
vételével, összehangolt tanterv és követel
ményrendszer alapján működik.

A következő fejezet azt vizsgálja, hogy ki

képezhető tolmáccsá, milyen ismeretekkel, 
készségekkel és képességekkel rendelkezik 
a jó tolmács. Betekinthetünk az alkalmassági 
vizsga értékelési kritériumrendszerébe, a fel
vételi írásbeli és szóbeli vizsga feladataiba, 
és megtudhatjuk azt is, hogy miről nem kap 
a felvételi bizottság képet a felvételi vizsga 
közben. A tolmácsképző kurzusra való alkal
masság feltételei: a nyelvek („A”, „B”, „C”) 
megfelelő szintű ismerete, a kognitív képes
ségek elvárhatóan magas szintje (elemzés, 
szintetizálás, problémamegoldás, tanulás te
rületén) és kiváló kommunikációs készség, 
általános műveltség és tájékozottság.

Az ötödik fejezet a tolmácsképzés főbb 
módszertani irányelveit tartalmazza, melyek 
segítik a leendő tolmácsot abban, hogyan 
aktiválja, rendszerezze és bővítse a már meg
szerzett ismereteit, hogyan erősítse a beszéd
értéssel és produkcióval kapcsolatos készsé
geit, és hogyan sajátítson el új, speciális tol
mácsolási készségeket. Megismerhetjük itt 
továbbá a 24 hétig tartó, posztgraduális szak
tolmács-képzés és konferenciatolmács-kép
zés programját. A konszekutív és szinkron
tolmácsolás során leggyakrabban alkalma
zott stratégiák is ismertetésre kerülnek, így 
a jegyzetelés, a kivárás és a „vattázás”. Meg
tudjuk, mi az approximáció, a „szalámitech
nika”, az anticipáció, a monitoring, és ho
gyan kerülhető el az interferencia jelensége.

A hatodik fejezet témája a tolmácsképzés 
előkészítő szakasza. Az előkészítő szakasz
nak két fontos célja van, az egyik, hogy a 
tolmácsjelöltek megismerjék a tolmácsolás 
elméleti és gyakorlati alapjait, a jó tolmácso
lás kritériumait és követelményeit. Ezen fe
lül megismerik az alkalmazott stratégiákat és 
elkezdik a legfontosabb készségek célzott 
fejlesztését. A tanulók megismerik ebben a 
szakaszban a tolmácsolás folyamatát, mód
jait, fajtáit és a tolmácsolási helyzetet, ezek 
után a hallás utáni megértéshez szükséges 
készségek kerülnek fejlesztésre speciális 
problémák megoldásával és feladatok elvég
zésével. A stresszkezelés gyakorlása, a nyil
vános beszédek tartására való felkészítés, a 
beszédépítési ismeretek elsajátítása és a pre-
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zentációs gyakorlatok is elengedhetetlen ré
szei a képzésnek.

A következő fejezet a memória működé
sével, a tolmácsolásban betöltött szerepével, 
valamint a jegyzeteléssel foglalkozik. Meg
tudhatjuk, hogy a tolmácsképzés során mi
lyen memóriagyakorlatok kerülnek alkalma
zásra, és mit nem érdemes gyakoroltatni a 
szerző tapasztalatai szerint. A jegyzetelés 
különböző funkciókat lát el a memóriával 
kapcsolatban, így tehermentesítheti azt, elő
segítheti az előhívást, fenntarthatja a kon
centrációt, és elősegítheti az elemzési-vizu
alizálási-felidézési folyamatokat is. G. Láng 
Zsuzsa ismerteti a saját/egyéni jegyzetelési 
módszer kialakításához szükséges irányelve
ket, a leggyakoribb rövidítéseket és szimbó
lumokat, valamint gyakorlati példákat hoz az 
eredményes jegyzetelés megvalósítására.

A nyolcadik fejezet kifejezetten a konsze
kutív tolmácsolás oktatását tárgyalja, ahol is 
két fontos dologra kell ügyelni, a jegyzete
lés helyes használatára és a tolmácsolás 
kommunikatív, közvetítő jellegére. A képzés 
ezen szakaszában megkezdődnek a valódi 
gyakorlatok, ahol életszerű tolmácsolási 
helyzeteket szimulálnak. A konszekutív tol
mácsolási feladatokat rendszeresen értéke
lik, megismerhetjük az értékelés szempont
jait és az értékelőlapot.

A kilencedik, egyben utolsó fejezet fő té
mája a szinkrontolmácsolás oktatása. Meg
ismerhetjük a tolmácsolás kapcsán fellépő 
nehézségek áthidalására kifejlesztett kom
penzációs stratégiákat, például a kivárást, az 
approximációs stratégiát, a transzkódolást és 
a prevenciós stratégiákat. A szinkrontolmá
csolást megelőző előkészítő gyakorlatok kö
zött - melyek célja az értelemközpontú meg
közelítés fenntartása - megtalálhatjuk a 
blattolást, a figyelemmegosztó gyakorlato
kat, az egynyelvű követő és késleltető követő 
gyakorlatokat, valamint a gyors átváltási fel
adatokat is. Napjainkban az írott szöveg 
alapján történő tolmácsolás egyre inkább ter
jedőben van, a fejezetből megtudhatjuk, mi
lyen gyakorlatokkal és előzetes felkészülés
sel könnyíthetjük meg az ilyenkor fellépő

nehézségek leküzdését. A szerző szakmai 
tapasztalataira alapozva hasznos tanácsokkal 
látja el a leendő tolmácsot a „B” nyelvre való 
és közvetítő nyelven keresztül folyó tolmá
csolási problémák leküzdésére. Szó esik vé
gül a szakmai felkészítésről és a szakmai 
gyakorlat elvégzéséről is.

A kötetet értékes glosszárium, jegyzete
lés-technikai mellékletek és több oldalas iro
dalomjegyzék zárja, mely széleskörű kite
kintést nyújt a tolmácsolás iránt érdeklődő 
olvasóknak.

Paffné Figura Krisztina

Anna T. Litovkina
Once upon a Proverb: 
Old and New Tales Shaped 
by Proverbs
Szekszárd, 2004. 108 p.

„Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy köz
mondás: régi és új mesék közmondásokkal 
tarkítva.” így fordította magyarra a könyv
bemutatóra szóló meghívón maga a szerző 
- Tóthné Litovkina Anna - nemrég megje
lent, legújabb angol nyelvű könyve címét. S 
ez a mesevilág varázslatára való utalás nem 
csak szójáték vagy üres ígéret. Már első pil
lantásra megnyeri a könyv az érdeklődő tet
szését, hiszen az első és hátsó borítón, vala
mint a könyvben található, igazán élvezhe
tő, a tartalomhoz szorosan kapcsolódó színes 
illusztrációkat két kifejezetten tehetséges 
fiatal lány készítette - a tízéves, moszkvai 
Anasztaszija Szidjakova és a tizenkét éves 
budapesti Fedoszov Júlia. A könyvbe bele
lapozva lehetetlen nem felfigyelni az ízléses 
tipográfiai kivitelezésre - az iniciálék, a fej- 
és lábléc Litovkina Anna és Kányi Kriszti
án műve.

A könyvben is közölt egyik amerikai köz
mondás szerint: „ You can’t judge a book by 
it’s cover” (Hem lehet a könyvet a borítója 
alapján megítélni). Itt az ideje, hogy a mű 
jellegére és tartalmára is figyelmet fordít
sunk.


