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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.)

Demeter Éva

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-
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két; ez a szótár ebbe az utóbbi csoportba 
tartozik.

A bevezetésből azt is megtudhatjuk, 
hogy a megközelítőleg 60 000 tagot szám
láló siket közösségbe nagyothalló, sőt halló 
személyek is tartoznak. A régebben süket
némának nevezett csoport újabb megneve
zése - a siket - még sokak számára ismeret
len, ezért szükségszerű és fontos volt az 
elnevezés magyarázata. Eszerint a süketné
ma két szempontból is helytelen: a siketek 
nem némák, illetve a süket szó negatív kon- 
notációi miatt.

A bevezetés taglalja a siket emberek sa
játos kétnyelvűségének kérdését is; több 
„prelingvális siket”-nél ugyanis a jelnyelv 
az elsődlegesen elsajátított, a magyar pedig 
a tanult nyelv. Sokféle kétnyelvűségről be
szélhetünk attól függően, hogy a siket sze
mély mikor vesztette el hallását, illetve hogy 
a szülei hallók-e vagy siketek. Vannak töké
letesen halló, de a jelnyelvet anyanyelvként 
elsajátító személyek is, hiszen előfordul, 
hogy két siket szülőnek ép hallású gyermeke 
születik. A siketek többsége a jelnyelvet a 
siketiskolában egymástól - vagy későbbi 
hallás-vesztés során is sorstársaitól - tanulja 
meg. (Igaz, hogy a siketiskolákban még ma 
is uralkodik az oralitás elve, amely szerint a 
gyermekeket a beszédre kell tanítani, ami 
önmagában nagyon is szükséges; ugyanak
kor, sajnos, a jelnyelvet hátráltató tényező
nek tekintik a beszédre tanítás folyamatá
ban.) Érvként szolgál a jelnyelv létjogosult
sága mellett, hogy míg a magyar nyelvet 
magyarórákon („idegen nyelvként”) tanít
ják nekik, addig a jelnyelvet természetes 
úton, egymástól tanulják meg a siket gyer
mekek.

Olvashatunk még pár sorban a magyar 
jelnyelv és a jelelt magyar közötti alapvető 
különbségekről is, melyek ismerete nélkül 
könnyen azt hihetnének, hogy a jelnyelv 
nem más, mint a beszélt nyelv jelekkel kife
jezve; más szavakkal az egyes jelek a beszélt 
nyelv szavainak, az őket összekötő szabá
lyok pedig a beszélt nyelv szabályainak fe
lelnek meg. Ezt szinte mindegyik jelnyelv

cáfolja, hiszen sajátos grammatikával ren
delkeznek, melyben például a ragokat vagy 
az igeidőket a tér tudatos használatával fejezik 
ki, nem pedig - ahogy azt a jelelt magyarban 
- nyelvtani formuláknak megfelelő jelek 
használatával. A szótár csupán különálló jele
ket és kifejezéséket tartalmaz, melyek mind a 
„jelelt magyaréban, mind az igazi magyar 
jelnyelvben használhatók.

Információkat kaphatunk az ujj-ábé- 
cé(k)ről is. Érdekes módon, a magyar jel
nyelvben kétféle ujj-ábécé is van: a „daktil” 
és a „fonomimikai” ábécé, mégsem olyan 
népszerű a használatuk, mint más országok 
ujj-ábécéi esetében; szinte kizárólag csak 
tulajdonnevek esetén használatosak. A szer
ző eloszlatja azt a tévhitet is, hogy jelnyel
ven lassabban lehet kommunikálni, vagy 
hogy minden nemzet siket közössége ugya
nazt a jelnyelvet használja.

A jelek „manuális” (kézforma, jelelési 
tér, mozdulat, orientáció) és „nem manuá
lis” (arckifejezés, tekintet, testtartás, fejtar
tás) építőelemekből állnak. Ez a rendszer 
eltér a beszélt nyelvekben megszokottól; 
egy jelnyelvi szótárnak is ezt a rendszert kell 
követnie. Ezért a szótárban szereplőjelek az 
alap-kézformák szerint vannak felsorolva. 
A magyar jelnyelvben 16 alap-kézforma 
van, valamint ezek változatai (pl. az ujjak 
görbítettségétől függően). A kézformák lis
táját megtalálhatjuk a tartalomjegyzékben. 
Az ugyanahhoz a kézformához tartozó jele
ket szerkesztve mutatja be a szótár, először 
az egykezes, majd a kétkezes jelek láthatók, 
majd ezeken belül pedig a jelelési tér szerint 
következnek a jelek.

A szótár következő kiadásában a kézfor
mákra nagyobb figyelmet kell fordítani (pél
dául a B kézforma megrajzolt változata és a 
jelek között eltérés van: a jelek többségét nem 
a tenyérre fekvő hüvelykujj állapotban képez
zük, a G], G> és a Gll, L) kézformák jelölve 
vannak, de a szótár példákat nem tartalmaz, a 
G], G) és az L) kézformákat jelölő szimbólu
mok nehezen megkülönböztethetőek).

A jelcikkek több részből állnak: leg
alább egy fényképből, melyen anyanyelvi
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jelelőmutatja be a jel képzését, s amely ki
egészítő szimbólumokkal (nyilakkal) teszi 
egyértelműbbé a jel kivitelezését; szöveges 
magyarázatból, mely leírja a jel kivitelezé
sének módjait; a jelnek a jelentéséből (ma
gyar nyelven); s gyakran olyan megjegyzés
ből, melyben a hasonló képzésű, de mégis 
különbözőjelentésűjelek kivitelezésének ár
nyalati különbségeit tudhatjuk meg.

Angol szószedet is található a szótár vé
gén, mely hozzájárulhat a magyar jelnyelv 
népszerűsítéséhez és kontrasztív vizsgálatá
hoz. A szószedetben szereplő kifejezések 
írásmódja követi a nemzetközi normát: a 
kifejezések szavait kötőjellel kapcsolják 
össze, hiszen ezekre a kifejezésekre egyet
len jelet használnak a siketek (pl. nem
tudom). - A következőkiadásnál figyelni 
kell arra is, hogy a jel, a jelentés és az angol 
szószedet ugyanarra a dologra utaljon: pél
dául a 420. jel jelentéséhez a gond szót írták, 
az angol szószedetben viszont a think [‘vél, 
gondol’] szócikk utal a jelre.

A szerzők is tudatában vannak, hogy 
művük nem teljes és nem is elégít ki minden 
igényt. így például a szótár magába foglalja 
a budapesti nyelvjárás legfontosabb eleme
it, de nem tartalmazza a nyelvtani kiegészí
tőket, a szleng-jeleket és az archaikus jele
ket. Nem szabad figyelmen kívül hagynunk, 
hogy a 750 jel mintegy 2-3000 magyar szó 
megfelelőit fedi. - A szótár hiánypótló kiad
vány, mely minden halló jelnyelvet tanuló 
hasznos és alapvetősegédeszköze lehet; ezért 
köszönet illeti a két szerzőt.

Horváth Brigitta

Horst Haider Munske és
Alan Kirkness (szerk.)
Eurolatein
Das griechische und lateinische 
Erbe in den europäischen 
Sprachen
Max Niermeyer Verlag: Tübingen, 
1996.341 p.

A kötet egy konferencia anyaga, amelyen a 
klasszikus görög és latin, az újlatin, a szláv 
és a germán nyelvek kutatói tanácskoztak az 
egyes nemzeti nyelvek „eurolatin” öröksé
géről. Az eurolatin terminust a szerkesztők 
alkották az eurocity, eurovizió stb. összeté
telek mintájára, s összefoglalóan jelölik vele 
az ókor, illetve a reneszánsz továbbélő nyel
vi örökségét az európai nyelvekben. A kon
ferencia rá kívánta irányítani a figyelmet, 
hogy fontos a közös nyelvi örökség elemeit 
feltárni, s a közzétett anyag érzékelteti, mi
lyen sokrétűen aknázható ki e közös európai 
nyelvi anyag összehasonlítása a különböző 
nyelvekben. A szempontok között ott a 
nyelvoktatásé is, hiszen az eurolatin elemek 
a híd szerepét töltik be a nyelvek között. A 
konferencián az eurolatin szókincsre kon
centrálták a vizsgálódást.

Bevezetőül N. Holzberg illusztrálja él
vezetesen, hogy a mai görögök számára a 
klasszikus kultúmyelv örökösének lenni 
nem csupán előny. A görög elemekből kép
zett eurolatin szavak sokszor bizonyulnak 
„hamis barátokénak az ókori jelentésüket is 
nemegyszer őrző újgörög szavakhoz képest. 
A legtöbb írás a német nyelvet érinti, ami a 
konferencia helyéből következik, de tükrözi 
azt is, hogy a német filológia nagy gonddal 
kezeli a klasszikus nyelvi örökséget. H. H. 
Munske a németben élő eurolatin elemek 
néhány általánosabb jellemzőjét veti fel a 
grafémák és a frazeológia szintjén. Például, 
hogy a régi írásbeliségű nagy nyelvek (né
met, angol, francia) általában konzervatívan 
őrzik az eurolatin szókincs grafematikus ké
pét, s az íráskép állandósága segíti a terje
dést egyik nyelvből a másikba. A késői írás-


