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jegyeket aktiválja; ez utóbbiaknak sorba 
rendezéséről azonban csak a kitüntetett po
zíciókra vonatkozólag tartalmaz utasítást. A 
második szakasz, a „Finom-programozás” 
feladata az addig részben ömlesztve előhí
vott jegyeknek pozíciónként való elrendezé
se.

A szerző fonológiai keretként - névroko
na - Szépe György „Az alsóbb nyelvi szin
tek leírása” (Általános Nyelvészeti Tanulmá
nyok. vol. 6, pp. 359-466 [1969]) című írá
sában levő modellt választotta, mivel „a 
vizsgálatok idején ez bizonyult a legtelje
sebbnek és a leginkább iránymutatónak az 
[...] afáziás jelenségeknek a legszélesebb 
körben való leírhatóságát illetően” (p. 60).

A korpusz vizsgálata során a szerző 
meggyőzően bizonyítja, hogy a fonológiai
fonetikai programozás két szakasza külön- 
külön, vagy együttesen lehet kitéve informá
ció-hozzáférési gátlásnak. Ezek egymástól 
különböző fonémikus parafáziák létrejöttét 
okozzák. Ha a hozzáférési nehézség a Glo
bális Előhívás szakaszában jelentkezik, a 
beteg nem tudja a számára szemantikailag 
jelenlevő egység hangtani megfelelőjét 
megtalálni. Ilyenkor az egészségesek nyelv
botlásaihoz hasonló kompenzációs stratégi
ához folyamodhat, mondhat például olvast 
ír helyett (p. 159).

Ha viszont a hozzáférési nehézség a Fi
nomprogramozás szakaszában lép fel, „ak
kor a programozás a szükséges és a lehetsé
gesen választható jegyek teljesnek tekinthe
tő halmazát egy - ehhez viszonyítva - kisebb 
elemszámú halmazra korlátozza” (p. 160- 
161). Ez Szépe Judit felfogásának igazi új
donsága. Túllépett az afázia-kutatásban ha
gyományosan használt sorrendi tévesztések 
(anticipáció, perszeveráció, metatézis) je
lenség-szintű magyarázatán, a fonéma-he
lyettesítéseknek az előbbieknél jóval tágabb 
körére is érvényes magyarázatot tudott adni. 
A Globális Programozás Elvének az afázia- 
kutatásban való gyümölcsöző alkalmazása 
új perspektívákat nyit az egészséges beszéd
produkció hibáinak, a nyelvbotlásoknak a 
kutatásában is. - Reméljük azt is, hogy, mint

könyvében ígéri, a szerző a jövőben a „ma
gasabb nyelvi szinten” jelentkező afáziás je
lenségeket, például a szóparafáziákat is fog
ja vizsgálni.

A könyv igényes szakmai tartalma elle
nére sem fárasztó olvasmány. A szerző meg
fogalmazásai pontosak, okfejtései világo
sak, stílusa lendületes. A gondos szerkeszté
sért és ízléses kivitelezésért a sorozatszer
kesztőt, Hegedős Attilát illeti a dicséret.
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A budapesti Semmelweis Egyetem Nyelvi 
Intézetében orvosi német és magyar nyelvet 
oktató szerző széleskörű szociokulturális és 
történeti ismeretek birtokában tekinti át a 
tabu és eufemizmus szerepét kezdve a pri
mitív kultúrák mágikus viselkedésétől egé
szen korunk tabuiig és eufemizmusáig. A 
könyv legfőbb gyakorlati értéke azonban a 
tabu és eufemizmus napjainkban betöltött 
szerepének feltérképezése mellett az egész
ségügy nyelvében való visszatükröződésük 
és használatuk értelmezése. A szerző az 
egészségügyi nyelvhasználatra vonatkozó 
megállapításait alapos empirikus kutatásra 
építi, esettanulmányokat mutat be az orvos
tudomány több szakterületéről.

A hat fejezetre tagolódó könyv bevezető 
fejezetében nyelv és világszemlélet elvá- 
laszthatatlanságáról olvashatunk Sapir és 
Whorf elméletének tükrében. Itt fogalmazza 
meg a szerző vizsgálódásainak legfőbb cél
ját: a nyelvi tabu kialakulásának nyomon 
követését, valamint azt, hogy hogyan pró
báljuk a nyelvi tiltásokat kerülni az eufemiz
musok segítségével. A könyv másik célja 
annak a megragadása, hogy a tabuk és eufe-
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mizmusok hogyan jelentek meg az orvosi 
nyelvben, illetve milyen módon fejezi ki 
magát az orvos és a beteg a súlyos vagy 
kevésbé súlyos, valamint „intim” betegsé
gek esetében.

A második fejezet a tabu fogalmának és 
típusainak ismertetése után alapos áttekin
tést ad a tabu gyökereinek kialakulásáról a 
primitív kultúrákban, az ókori mitológiában 
(különös tekintettel a zsidó vallásra és kép
zőművészetre), valamint az ókeresztény vi
lágban. Ismerteti a modem kor tabuizált fo
galmait és példákkal szemlélteti a nyelvi 
mágia szerepét az emberi tapasztalat, gon
dolkodás és nyelv vonatkozásában.

A harmadik fejezet az eufemizmus értel
mezésével és fogalmi jelentésének pontosí
tásával indít, német, angol és magyar nyelvű 
értelmező szótárak meghatározásai alapján, 
bőven idézve példákat a nyelvhasználat kü
lönböző területeiről. Megtudjuk, hogy az eu
femizmus a kellemetlen, illetlen vagy nyers 
jelenségek, fogyatékosságok enyhítő meg
nevezésén túlmenően nem pusztán megfo
galmazás, hanem pszichológia is, amely el
sősorban az egészségügy területén hathat 
gyógyító, reményt adó módon. A továbbiak 
során a szerző áttekinti a beteg tájékoztatá
sára vonatkozó legfrissebb törvényi és etikai 
szabályzókat, melyek szemléletváltozást is 
tükröznek: egyértelműen kimondják, hogy a 
betegnek joga van megismerni az ellátása 
során az egyes vizsgálatok eredményét, eset
leges sikertelenségét, még gyógyíthatatlan 
betegségre vonatkozóan is. Innen pedig 
egyenes út vezet a tabu és eufemizmus hasz
nálatának alapos vizsgálatához az egészség
ügy különböző területein.

A negyedik fejezetben az orvoslás törté
netét mutatja be a szerző nyelvi szempont
ból. Egyértelműen kirajzolódnak az orvos
lás vallási gyökerei és az orvosi nyelvre jel
lemző eufemisztikus kifejezések közti kap
csolat. Szórakoztató kulturális élményt je
lent - az ismert vagy kevésbé ismert bántal- 
makra vonatkozó - különböző korok sajátos 
gondolkodását tükröző szóhasználat.

Az ötödik fejezet a könyv legfontosabb

része, terjedelmében is, valamint empirikus 
kutatási eredményeit, értékeit tekintve. L. 
Yardley diszkurzív modellje szolgált kiindu
lópontul a kutatások létrejöttéhez. Ezen mo
dell szerint az egyén identitását, viselkedését 
és kifejezett meggyőződéseit nagyban befo
lyásolja kulturális háttere és szociális pozí
ciója. A diszkurzív modell továbbgondolása 
juttatta el a szerzőt annak a kérdésnek az 
empirikus vizsgálatához, hogy milyen men- 
talistásbeli változások eredményeztek egyre 
nyíltabb diszkurzusokat korunk modern ta
buiról (halál, rák, gyógyíthatatlan betegsé
gek stb.), és milyen késztető tényezők járul
nak hozzá az egészségügyi nyelvben az eu
femizmusok megjelenéséhez. A könyv 9 tör
vényszéki orvosi esettanulmány bemutatása 
után a következő megállapításokat teszi: a 
törvényszéki esetekben az egyes tabuk meg
sértésének, valamint az elkövetett bűntettek 
eufemizmussal történő enyhítésének lehet
tünk tanúi a vádlottak részéről mindenkép
pen, de néhány esetben a sértettek részéről 
(bár az ő esetükben a szeméremérzés is köz
rejátszott). Az eufemizmus egyaránt alapsé
ma és hajlékony kommunikációs eszköz a 
törvényszéki szóhasználatban és az orvosi 
nyelvben egyaránt: míg az orvosi nyelvben 
azonban főleg a megkímélés játszik döntő 
szerepet és az orvos önmagával szembeni 
nyelvi-érzelmi védelme, addig a jogi ese
tekben a vádlott büntetés alóli kibújását cé
lozza. Az orvosi esettanulmányokat a szerző 
három tabu (szemérem, rossz prognózis, ön
védelem) eufemisztikus elkerülési mecha
nizmusa köré csoportosítja. Mindegyik ese
tet alapos elemzés egészíti ki, majd egy rész
letes táblázat foglalja össze témák szerint 
kategorizálva az egyes esetekben elhangzott 
eufemizmusokat. A fejezet zárásaképpen a 
szerző utal még olyan jelenségekre is (el
hallgatás, hang lehalkítása, nem verbális 
kommunikáció megnyilvánulásai stb.), me
lyeket természetükből adódóan nem lehetett 
a táblázatba illeszteni, azonban eufemizáló 
szerepük vitathatatlan.

A hatodik fejezetben a szerző összefog
lalja a korábbi fejezetek alapgondolatait; en-
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nek során két újszerű felfogásra hívja fel a 
figyelmet: egyrészt rávilágít arra, hogy kul
túránk a korunk nagy kérdéseit és a nagy 
emberi témák tabuvá válását hogyan képes, 
illetve hogyan nem képes kezelni, másrészt 
felhívja a figyelmet arra a szerepváltásra, 
amely újfajta kommunikációt igényel orvos 
és páciense között.

Cselovszkyné Tarr Klára könyve az or
vos-beteg interakciók átértékelődésének fo
lyamatát hangsúlyozva újfajta szempontból, 
a nyelvész szemszögéből tekinti át részlete
sen a nyelv és gondolkodás elválaszthatatlan

viszonyát az egészségügy területén. A tabu 
és eufemizmus szerepének vizsgálata az 
egészségügyi nyelvben meglehetősen feltá
ratlan terület, meggyőződésem, hogy a könyv 
új távlatokat nyit az orvos-beteg kommuni
káció további megítélésében.

(Kutatásait a szerző nemrég bemutatta 
folyóiratunkban is: Cselovszkyné Tarr Klá
ra. „Nyelvi tabuk és eufemizmusok az 
egészségügyben.” in: Modern Nyelvoktatás. 
vol.6, nr. 2-3, pp. 70-76 [2000].)
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A LANG/Waster interaktív 
angol nyelvész sorozat 
Magyarországon kiadja: CyberstonE 
Entertainment, CD-ROM Kiadó és 
Fejlesztő Kft.

A LANGMaster sorozat az egész világon 
elterjedt nyelvtanulást segítő programcso
mag. Egyéni és csoportos tanuláshoz egy
aránt használható, több éve kapható Magya
rországon is.

A sorozat bemutatásának az aktualitását 
leginkább az adja, hogy az angolul tanulók 
körében nálunk is egyre népszerűbbek a 
könnyített olvasmányok.

A tananyag a Heinemann Kiadó angol 
nyelvű könnyített olvasmányaira épül. A tör
ténetek könyv alakban jelentek meg először, 
legfontosabb jellemzőjük, hogy a nyelvtani 
szerkezetet és a szókincset tekintve egy-egy 
tudásszintet céloznak meg, részben eleve 
már ebben a formában íródtak, részben 
adaptált művek. A programcsomag ezeknek 
a könyveknek a multimédiás változata. Egy 
csomag négy CD-ROMot tartalmaz, melyek 
mindegyike egy-egy különálló olvasmány, 
történet.

Mindegyik CD központi része a szöveg
könyv, melyet az olvasást megelőző, és az 
olvasást követő feladatok egészítenek ki.

Többféle olvasási-tanulási stratégiával is vé
gig lehet haladni a szövegen. A feladatok 
választhatóak (úgy is végig lehet olvasni a 
könyvet, hogy valaki semmilyen feladatot 
nem old meg), felcserélhetőek és ismételhe- 
tőek.

Ha fellapozzuk a könyvet (a grafikai 
megoldás is a könyv lapozásának az illúzió
ját kelti), akkor a fejezetek elején mindig 
három, az olvasást megelőző feladatot, illet
ve lépést találunk:

Az olvasást megeló'zőfeladatok

Az első a „mozilátogatás”. Ha erre rákattin
tunk, akkor állóképekben végignézhetjük az 
adott fejezetet, és közben halljuk a narrátort, 
aki a történetet mondja el. A „filmet” bármi
kor megállíthatjuk és visszatekerhetjük, 
megnézhetjük felirattal vagy anélkül is.


