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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-
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beliségű kisebb nyelvek viszont gyakran 
modernizálják ennek a szókincsnek az írá
sát. H. Schmidt bemutatja, milyen nehezen 
illeszkednek az esetvonzattal járó német 
prepozíciók közé a latinból átvettek (pl.pez; 
pro). J. Schiewe azt elemzi, hogy amikor az 
egyetemek nyelvhasználata latinról németre 
váltott, a felsőoktatási adminisztráció nyel
ve az egyetemek külső kapcsolatai miatt 
németül már készen állt, míg a tudományok 
szóhasználatában a váltás lassan ment vég
be. Egy 30 szóról készült öt nyelvű összeve
tés mutatja, hogy a középkori egyetemi 
szervezet kifejezései a mai nyelvekig gyak
ran egységesek. A művelődési egységet 
jelző közös szavak mellett kitűnik a helyi 
hagyomány is, pl. a brit egyetemek közül 
csak az oxfordi használja a rektor elneve
zést. A közös terminológia jól szolgálja az 
európai felsőoktatási rendszerek mostani 
összehangolását is. A szaknyelvek közös 
gyökereinek számbavételéhez járul hozzá 
kora újkori német adatokkal M. Haber
mann.

Az angol szókincsben a görög és latin 
elemek szerepét történetileg elemzi M. 
Scheier. Ch. Schmitt sok adattal igazolja, 
hogyan terjedt el Európa-szerte a franciá
ból két képző (amelyeket pl. a historiogra
phe és astrologue szavakban láthatunk). Az 
eurolatinizmusok datáláhatóságáról szól a 
francia szókincs alapján M. Höfler. W. Rettig 
pedig azt fejtegeti, milyen számításokkal lehet 
megítélni, hogy a francia vagy az olasz szó
kincs „latinabb”.

A nyugati és a keleti kultúrkör összefüg
gésére mutatnak rá H. Keipert és H.-P. Stof
fel orosz nyelvre vonatkozó írásai. Bár a 
cirill (és görög), illetve a latin betűk külön
bsége s a bizánci és a római egyház hatása 
elválasztotta a két kultúrkört, a latin műve
lődés elemei az oroszba is eljutottak. Pl. a 
latin hónapnevek már az ószlávban meg
gyökereztek. Egyedi a példa, amint a latin 
eredetű elemeket az orosz - a latin művelt
ségű szlávoktól távolabb esve, általában 
más nyelvek (német, francia, lengyel) köz
vetítésével - befogadta, jelentősen hozzájá

rulva, hogy ma Európában sok mindent ha
sonlóan mondhatunk.

A nyelvi internacionalizmusok kapcsán 
többször van szó olyan módszerekről is, 
amelyekkel ez a szókincs egyszerre több 
nyelvben megragadható, s így a második, 
harmadik tanulandó nyelvbe könnyen átvi
hető. J. Volmert a nemzetközi morfémákra 
(intermorfémák) hívja fel a figyelmet, arra, 
milyen sajátságaik révén válnak szinte ha
tártalan aktivitásúvá az új tudományos ter
minológia létrehozásában. A. Kirkness az 
aero- előtagú szavak példáján a lexikográfia 
számára javasol programot. H. Henne a né
met Akt, az angol act és a francia acte szavak 
jelentéseit összevetve az eurolatin szavak 
nyelvspecifikus szemantikai különbségeire 
mutat rá.

A kötet lezárásaként E-J. Meißner kife
jezetten a nyelvtanítás gyakorlata szemszö
géből értékeli az eurolexika jelentőségét. A 
fiatalokat a nyelvoktatásnak arra kell fogé
konnyá tennie, hogy az anyanyelvükön kí
vül két (vagy több) élő nyelvet tudjanak. 
Ezért hódít az egyszerre több nyelvre kon
centráló didaktika (Mehrspachigkeitsdidak- 
tik), amely a leggazdaságosabb módszerek
kel igyekszik több nyelvre érvényes kompe
tenciát kialakítani. Ehhez ideális anyagot 
nyújt az eurolatin lexika, mert jelentős mér
tékű transzferbázist kínál: elemei a közös, 
illetve nyelvspecifikus tendenciák ismereté
ben gyakran átvihetők egyik nyelvből a má
sikba.

Külön említésre méltó a harminc oldal
nyi válogatott bibliográfia. A nyelvi jelensé
gek szerint pedig a tárgymutató tájékoztat. 
(A „hamis barátok” témához pótlandó a 
120. lap.)

A kötet kitűnő tanácsadó a nyelvtanítás
ban az eurolatin szókincs megközelítéséhez. 
Egyúttal egy egyszerre több nyelvet átfogó 
oktatási módszert is kínál. Általában is segít 
kialakítani egy olyan igen időszerű nyelvta
nári magatartást, amely fokozottan érzé
keny az európai szókincs közös elemeire. 
Az eurolatin szókincs befogadóinak itteni 
sorához pedig a magyart, a finnt, és az észtet
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is csatolhatjuk (a finnre találunk egy rövid 
utalást). Sok transzferlehetőség a mi nyel
vünkben is adott, a könyv ötletet adhat ki
használásukhoz.

M. Nagy Ilona

Koháry Ilona
Magyar iskola
Hungarian Language School és 
Fabylon Kiadó: Budapest, 1999.
5 füzet és 5 kazetta

A Magyar iskola a magyar nyelvet kezdő 
szinten tanuló felnőtt korosztályú külföldi
ek számára készült. A tananyag azzal a tisz
teletre méltó, de a gyakorlatban annál nehe
zebben megvalósítható szándékkal íródott, 
hogy a gazdag morfológiájú magyar nyelvet 
könnyen és gyorsan, a mindennapi élethez 
kötődő szituációkon keresztül sajátíttassa 
el, mégpedig úgy, hogy közben a négy alap
készségből legalább hármat: a beszédkész
séget, a beszédértést és az írásbeli kifejező
készséget folyamatosan gyakoroltassa. Mi
vel sem tanári kézikönyv, sem a tananyag 
nyelvpedagógiai szándékát megfogalmazó 
bevezető nem tartozik az anyaghoz, így csak 
az egyes füzetek hátoldalán található 
összegzésben olvashatunk a szerző alapvető 
szándékáról, miszerint a ,Magyar iskola 
egyesíti a legkorszerűbb kommunikáció
központú nyelvoktatás módszereit és a tra
dicionális nyelvtanítás eredményeit”. Itt ol
vashatjuk azt is, hogy azt a módszert, amely 
erre az anyagra támaszkodva „hatékonyan, 
gyorsan és élvezetesen” tanítja a magyar 
nyelvet, a budapesti Hungarian Language 
School tanárai dolgozták ki, és hogy az an
yagot a tanítási folyamatban annak formai 
újszerűsége miatt a különböző nyelvtanulók 
különböző igényeihez alkalmazkodva ru
galmasan lehet használni.

Miben is rejlik ez a formai újszerűség? 
A meglehetősen nagyméretű nyelvoktató 
csomag nem hagyományos nyomtatott könyv

formáját ölti, hanem leginkább irodai map
pára emlékeztető gyűrűs könyvét. Ily mó
don minden egyes lap tetszés szerint kiemel
hető, egymás mellé tehető, párosítható, cso
portosítható a tanár vagy a diák vágya, taní
tási vagy tanulási szándéka szerint például 
attól függően, hogy csak a turizmushoz fel
tétlenül szükséges elemi kommunikációs 
fordulatokat akarja-e elsajátítani vagy ennél 
lényegesen többet. Öt füzet sorakozik egy
más mellett a mappában, az A betűjellel 
ellátott Beszélgetések 1. és 2., a B betűvel 
jelzett Képes szókincsépítő és a C betűt vi
selő Nyelv, nyelvtan 1. és 2. Az öt füzet 
végén két nyelvi társasjáték is található, 
amelyekkel a magyar birtokos személyje
lek, illetve a határozóragok és az irányhár
masság gyakorolható. Az A, B, C és D (a 
nyelvi társasjátékok jele) részek lapjai nin
csenek megszámozva, hanem különböző je
lekkel vannak ellátva. Minden egyes lap 
jobb sarkán egy betűjelzés és két szám lát
ható. A betű (A, B vagy C) azonosítja, hogy 
a lap a Beszélgetés, a Szókincsépítő vagy a 
Nyelv, nyelvtan részhez tartozik-e. A betű 
utáni két szám közül az első a leckére mint 
nagyobb egységre, a második pedig azon 
belül annak valamely részegységére utal. A 
lap alján további betűket és számokat talá
lunk. Ezek azt mutatják, hogy a lapon sze
replő szöveg milyen más részekhez kapcso
lódik a Beszélgetésben (A) a Nyelvtanban 
(C jelzés) vagy a Képes szókincsépítésben. 
így aztán az anyag elvileg a tanár egyéni 
felkészültségének és fantáziájának megfele
lően sokféleképpen használható, a saját ta
pasztalatom azonban nem volt ennyire poz
itív. A lapok forgatása rengeteg időt rabolt 
el, a tanítási óra pedig szétfolyt. Azt gondo
lom, hogy a szerző elgondolása sokkal hasz
nálhatóbb és követhetőbb lenne, ha a köny
ve CD-rom formában jelent volna meg. A 
Magyar iskola érdeme, hogy kiváló minősé
gű hangos anyag is tartozik hozzá. Az öt 
kazetta az előbb felsorolt öt egység nevét 
viseli. A dialógusai, rövid történetei és az 
azokat feldolgoztató gyakorlatok jól hasz
nálhatók a hallás utáni megértés tanítására,


