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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 fogalmaz
za meg a szerző vizsgálódásainak legfőbb 
célját: 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
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 
eufemizmus a kellemetlen, illetlen vagy 
nyers jelenségek, fogyatékosságok enyhítő 
megnevezésén túlmenően nem pusztán meg
fogalmazás, hanem pszichológia is, amely 
elsősorban 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, 
esetleges sikertelenségét, még gyógyíthatat
lan 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 
jellemző eufemisztikus kifejezések közti 
kapcsolat. Szórakoztató kulturális élményt 
jelent - az ismert vagy kevésbé ismert bán- 
talmakra vonatkozó - különböző korok sa
játos gondolkodását tükröző szóhasználat.

Az ötödik fejezet a könyv legfontosabb 
része, terjedelmében is, valamint empirikus 
kutatási eredményeit, értékeit tekintve. L. 
Yardley diszkurzív modellje szolgált kiin
dulópontul a kutatások létrejöttéhez. Ezen 
modell szerint az egyén identitását, viselke
dését és kifejezett meggyőződéseit nagyban
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befolyásolja kulturális háttere és szociális 
pozíciója. A diszkurzív modell továbbgon
dolása juttatta el a szerzőt annak a kérdésnek 
az empirikus vizsgálatához, hogy milyen 
mentalistásbeli változások eredményeztek 
egyre nyíltabb diszkurzusokat korunk mo
dem tabuiról (halál, rák, gyógyíthatatlan be
tegségek stb.), és milyen késztető tényezők 
járulnak hozzá az egészségügyi nyelvben az 
eufemizmusok megjelenéséhez. A könyv 9 
törvényszéki orvosi esettanulmány bemuta
tása után a következő megállapításokat te
szi: a törvény széki esetekben az egyes tabuk 
megsértésének, valamint az elkövetett bűn
tettek eufemizmussal történő enyhítésének 
lehettünk tanúi a vádlottak részéről minden
képpen, de néhány esetben a sértettek részé
ről (bár az ő esetükben a szeméremérzés is 
közrejátszott). Az eufemizmus egyaránt 
alapséma és hajlékony kommunikációs esz
köz a törvényszéki szóhasználatban és az 
orvosi nyelvben egyaránt: míg az orvosi 
nyelvben azonban főleg a megkímélés ját
szik döntő szerepet és az orvos önmagával 
szembeni nyelvi-érzelmi védelme, addig a 
jogi esetekben a vádlott büntetés alóli kisik
lását célozza. Az orvosi esettanulmányokat 
a szerző három tabu (szemérem, rossz prog
nózis, önvédelem) eufemisztikus elkerülési 
mechanizmusa köré csoportosítja. Mind
egyik esetet alapos elemzés egészíti ki, majd 
egy részletes táblázat foglalja össze témák 
szerint kategorizálva az egyes esetekben el
hangzott eufemizmusokat. A fejezet zárása
képpen a szerző utal még olyan jelenségekre 
is (elhallgatás, hang lehalkítása, nem-verbá
lis kommunikáció megnyilvánulásai stb.), 
melyeket természetükből adódóan nem le
hetett a táblázatba illeszteni, azonban eufe- 
mizáló szerepük vitathatatlan.

A hatodik fejezetben a szerző összefog
lalja a korábbi fejezetek alapgondolatait; 
ennek során két újszerű felfogásra hívja fel 
a figyelmet: egyrészt rávilágít arra, hogy 
kultúránk 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 
folyamatát hangsúlyozva újfajta szempont
ból, a nyelvész szemszögéből tekinti át rész
letesen a nyelv és gondolkodás elválasztha
tatlan viszonyát az egészségügy területén. A 
tabu és eufemizmus szerepének vizsgálata 
az egészségügyi nyelvben meglehetősen 
feltáratlan terület, meggyőződésem, hogy a 
könyv új távlatokat nyit az orvos-beteg 
kommunikáció további megítélésében.

(Kutatásait a szerző nemrég bemutatta 
folyóiratunkban is: Cselovszkyné Tarr Klára. 
„Nyelvi tabuk és eufemizmusok az egészség
ügyben.” in: Modem Nyelvoktatás, vol.6, 
nr. 2-3, pp. 70-76 [2000]. - A szerk.)
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Lancz Edina és Steven Berbeco (szerk.) 
A Magyar Jelnyelv szótára 
Siketek és Nagyothallók Országos 
Szövetsége: Budapest, 1999. 265 p.

Ez a szótár jelentős lépés a magyar jelnyelv 
státuszának megfelelő szintre emelésében; 
megjelenése előtt a magyar jelnyelv jelkin
cse iránt érdeklődők- nyomtatott formában 
- szinte csak a jelnyelvi tolmácsokat képző 
csekély számú kurzusok tankönyveit lapoz
hatták fel. Vasák Iván kifejti a szótárhoz írott 
előszavában, hogy a szótár megjelenése 
fontos mérföldkő lehet jelnyelv hivatalos 
elismeréséért folyó küzdelemben.

Alapvetően kétféle jelnyelvi szótár léte
zik: az egyik a beszélt nyelvből indul ki, 
ahhoz viszonyít; a jelek a beszélt nyelv sza
vainak alfabetikus sorrendjében sorakoznak 
fel az egyes jelek; ebben a típusban a beszélt 
nyelvet tekintik normának, és a jelnyelv stá
tuszát nem ismerik el. A másik típusú szótár 
a jelnyelvet önálló nyelvnek tekinti, mely
nek sajátos grammatikája, sajátos „betű
rendje” van, s ez alapján tárja elénk a jele-


