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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.
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A könyv három fő részre tagolódik. Az 
első néhány oldalon lévő bevezetőben (7- 
16) Litovkina Anna - a világszerte ismert 
közmondáskutató, két másik könyv szerző
je és főiskolai tanár - betekintést nyújt né
hány fontos, (különösen az amerikai) köz
mondásokkal kapcsolatos kérdésbe. A szer
ző felsorol néhány okot, amely amellett szól, 
hogy a közmondások fontos szerepet tölte
nek be az amerikai angol nyelv oktatásában. 
A közmondások és a szólások a nemzeti kul
turális örökség fontos alkotórészei. így a 
közmondások hiányos ismerete korlátozza a 
beszédpartnereket az általuk folytatott kom
munikációs aktusokban. Továbbá, a nem 
anyanyelvi beszélő nem képes megérteni a 
reklámszövegeken, a képregényekben és ka
rikatúrákban, valamint az összes médiában 
egyre gyakrabban szereplő elferdített mo
dem antiproverbiumok üzenetét. Litovkina 
Anna hipotézise, miszerint idegen nyelveket 
tanító pedagógusok igen ritkán és ráadásul 
rendszertelenül vezetnek be közmondásokat 
a tanórán, akkor nyert bizonyítást, amikor 
megkérte a negyed-, illetve ötödéves angol 
szakos hallgatóit, hogy írjanak le hét ameri
kai vagy angol közmondást. Több mint fele 
nem tudott eleget tenni a kérésnek, néhányan 
nem ismertek egyetlen egy proverbiumot 
sem. Ezt a hiányt a szerző az „Angol és 
amerikai közmondások” elnevezésű szemi
náriumával igyekezett pótolni. A budapesti 
Eötvös Loránd Tudományegyetemen, a pé
csi Janus Pannonius Tudományegyetemen 
(ma Pécsi Tudományegyetem) és a szekszár
di Illyés Gyula Pedagógiai Főiskolán (ma a 
Pécsi Tudományegyetem Főiskolai Kara) 
meghirdetett kurzus keretében született meg 
és valósult meg e könyv koncepciója is.

A továbbiakban a szerző értékes informá
ciókkal szolgál az olvasó részére, ami a köz
mondások mesékben és rövid történetekben 
való eddigi megjelenését, valamint a köz
mondások és a mesék között kapcsolatát il
leti. Litovkina Anna gyakorlati tanácsokkal 
és ötletekkel kívánja segíteni azokat a taná
rokat és nyelvészeket, akik az (elsősorban) 
amerikai közmondások iránt mutatnak ér

deklődést. A könyv bevezetőjében és a vá
logatott bibliográfiában (105-106) néhány 
fontos angol nyelvű közmondás- és mese
gyűjtemény címe éppúgy megtalálható, mint 
a témához kapcsolódó szakirodalom.

A könyv második, s ezzel együtt fő részét 
(17-92) rövid, „közmondásokkal tarkított” 
mesék és történetek teszik ki. A könyv 34 
rövid történetet tartalmaz, ezen belül nem
csak klasszikus, közismert („Piroska és a far
kas”, „Hófehérke és a hét törpe”, „Hamupi
pőke”, „Jancsi és Juliska” stb.), hanem mai, 
teljesen új, közmondások segítségével átírt 
meséket is ajánl az olvasó figyelmébe. A mű 
sajátosságához és érdekességéhez az a tény 
is hozzájárul, hogy a mesék szerzői Litov
kina Anna diákjai, akik a fentiekben már em
lített kurzusára jártak.

Már az első néhány oldal után az olvasó 
megérti és átéli az ismert, a kötetben is sze
replő közmondás üzenetét: Appetite comes 
with eating. (Evés közben jön meg az étvágy). 
A történetek kifejezetten humoros és szóra
koztató jellegűek, a szerzőknek sikerült oly 
módon beágyazni a megfelelő közmondáso
kat a szövegekbe, hogy ez a „beavatkozás” 
ne tűnjön erőltetettnek. A játékos átírás nem
csak a meséket érintette, hanem magukat a 
proverbiumokat is, ami még jobban fokozta 
a humoros hatást. így például a „Hófehérke 
és a hét törpe” című mesében, összhangban 
a történettel és a szereplők számával, a köz
ismert közmondás Two ’s a company, three ’s 
a crowd (Ketten kedvesen, hárman redvesen) 
új formát ölt: Seven’s company, but eight’s 
a crowd (Heten kedvesen, nyolcán redvesen). 
A közmondások dőlt betűvel való jelölése a 
szövegben segíti a felismerésüket. Az isme
retlen proverbiumok megtalálhatók a könyv 
utolsó részében (93-104), ahol Litovkina 
Anna egy ábécé szerint rendezett listában 
felsorolja mind a 192, a könyven előforduló 
amerikai közmondást, és ellátja őket rövid, 
könnyen érthető magyarázatokkal.

A könyv számos erénye tükrében majd
nem jelentéktelennek tűnik az egyetlen, ál
talam tapasztalt „gyengébb” pont, amely egy 
kis kívánnivalót hagy maga után. Mivel a
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könyv nem anyanyelvű beszélőknek, hanem 
az angol, illetve amerikai angol nyelvet ta
nulóknak készült, feltételezhető, hogy az ol
vasók nem ismerik az előforduló közmon
dások túlnyomó részét. Ha olvasás közben 
találkoznak egy ismeretlen, átírt, vagy a mon
datba beágyazott közmondással, elképzel
hető, hogy nehézségekbe fognak ütközni a 
listában való keresés során. Lehetséges meg
oldást jelentene a listában szereplő prover
biumok sorszámozása. Ezeket a sorszámo
kat lehet használni felső indexként a mesék
ben levő közmondásoknál, ami lényegesen 
megkönnyíthetné az eredeti forma és a hoz
zá fűződő magyarázat kikeresését.

A bemutatott könyv viszonylag könnyű 
nyelvezete miatt elsősorban az angol nyel
vet tanuló és jobban ismerni kívánó általá
nos és középiskolai tanulóknak, valamint fő
iskolai és egyetemi hallgatóknak íródott. Az 
olvasó könnyebben megérti és megjegyzi a 
szövegkörnyezetben „elrejtett” közmondá
sokat, így a későbbiekben tudja használni 
őket a szóbeli és írásbeli kommunikáció so
rán. Az amerikai proverbiumokban és azok
kal alkotott szójátékokban gazdag kötet fon
tos és a mindennapi kommunikációra jel
lemző nyelvi és kulturális háttér-információt 
nyújt a nyelvtanároknak, nyelvészeknek és 
folkloristáknak. Fontos megemlíteni, hogy - 
ahogyan a kiváló parömiológus Wolfgang 
Mieder is személyesen megerősítette ezt a 
tényt - e kötet az első olyan jellegű „úttörő” 
munka, ahol a közmondások segítségével a 
régi mesék új életre kelnek. Bár a könyv kez
dő oldalán találkozunk egy közmondással, 
amely szerint „Curiosity killed the cat" (A 
kíváncsiság megölte a macskát), ez egyszer 
érdemes eltekinteni a közmondásban meg
fogalmazott népi bölcsességtől és belelapoz
ni ebbe a hasznos és szórakozató kötetbe.

Hrisztova-Gotthardt Hrisztalina

Michel Candelier (szerk.)
Janua Linguarum - 
The gateway to languages 
The Introduction of language 
awareness into the curriculum:
Awakening to languages
European Centre for Modern 
Languages. Council of Europe, 2004. 
206 p.

Janua linguarum reserata (A nyelvek kapu
ja). A latin címnek kettős olvasata van: egy
részt ez a címe Comenius 1631-ben kiadott 
könyvének, amely a nyelvtanításról szól. A 
közelmúltban ugyancsak Janua Linguarum 
- The gateway to languages címmel jelent 
meg Michel Candelier szerkesztésében, tíz 
európai társszerző közreműködésével egy 
kötet, ugyanarról a tárgyról. Másrészt, talán 
napjainkban is igaz, hogy a latin sokak sze
mében még mindig egyenlő a NYELV fogal
mával, nem kötődik egyetlen ma élő nép 
nyelvéhez sem, ugyanakkor mély kultikus 
gyökerekkel rendelkezik. Az már tényleg 
csupán zárójelbe kívánkozik, hogy a könyv
ben következetesen használt rövidítés, a Ja- 
Ling divatos keleti filozófiai műszóként hat, 
és mintegy varázserővel bír.

A nyelvoktatás történetében az idegen 
nyelvek, az iskolai kurrikulumokban hagyo
mányosan önállóan, konkrét nyelvekként je
lentek meg mint tantárgy. A csupán kevés ta
nulót érintő Nemzetközi és Európai Iskolák 
tanmeneteiben találhattunk már példákat 
több nyelvet is magába foglaló, vagy általá
nos nyelvi programokra. Általános érvényű, 
a közoktatás szintjén való megvalósulás igé
nyével fellépő hasonló elképzeléssel azon
ban csak a kilencvenes évek második felétől 
találkozhatunk. Az Európa Tanács Nyelvi 
Referenciakeretében (2001) is kulcskompe
tenciaként megjelenő pluralisztikus megkö
zelítés lényege az, hogy a tanuló nem egy 
konkrét nyelvet tanul, hanem egyszerre több 
nyelvvel ismerkedik, és ez által egyfajta ál
talános kompetenciára, „bizonyos integrált


