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nált 100 frazális ige bemutatására és gyako
roltatására vállalkozott a magyar megfelelő
ik megadásával, így ideális nyelvi anyagot 
nyújt az iskolai tananyag kiegészítéséhez, és 
elsősorban önálló tanuláshoz középhaladó 
szinten.

A könyv gerincét a 100 ige + viszonyszós 
szerkezet képezi ábécérendben történő elren
dezésben, majd pedig ismétlésként az igéhez 
kapcsolódó viszonyszók szerinti betűrend
ben gyakorolhatjuk az előzőekben elsajátí
tott kifejezéseket. A jelentés és használat a 
szerzők által javasolt következő hat lépésben 
könnyen megérthető és elsajátítható.

Minden egységet az élő nyelvből váloga
tott magyar megfeleltetésük által is bemuta
tott példamondatok vezetnek be, amelyek a 
jelentés egyértelmű megértetése mellett utal
nak az illető igei szerkezet grammatikai sa
játosságaira is, például:

• a tárgy helyére a viszonyszóhoz képest 
(You ’ve made up the whole story. He didn ’t 
know the true facts so he made them up vagy 
Once he’d got over the shock of seeing me 
again, we had a good time. My pride was 
hurt, but I’ll get over it);

• melyek fordulnak elő folyamatos alak
ban (Time is running out and we still have 
loads to do);

• melyek használatosak szenvedő szerke
zetben is (Would you like to be dropped off?).

Másodikként a jelentés és a nyelvtan pon
tos megértését ellenőrző feladatok következ
nek. A harmadik lépésként az aktív nyelv
használat elsajátításához adnak meg igen 
változatos feladatokat, pl. mondatkiegészí
tés, hibajavítás, szituációs feladatok (pl. A 
barátja fogyni akar. Fogalmazzon meg né
hány tanácsot számára), kérdésre válasz
adás, mondat-átalakítás a jelentés megvál
toztatása nélkül, feleletválasztós teszt, teljes 
mondattá alakítás két félmondatból, a helyes 
mondat kiválasztása, a főnév helyettesítése 
névmással, a megfelelő tárgy kiválasztása 
stb. Az átfogó gyakorlást negyedikként a 
származékszavakat tárgyaló szókincsfejlesz
tő rész követi. Közismert tény, hogy sok fra
zális igének van főnevesült, pl. blow-up (rob

banás), illetve melléknevesült változata is, 
pl. a broken-down car (lerobbant kocsi). 
Ezenkívül a jelentés árnyaltabb kifejezésé
re ebben a részben találunk szinonimákat 
(split up - break up [szakít valakivel]), ha
sonlójelentésű kifejezéseket (bring up -fel
nevel, grow up ~ felnő), ellentétpárokat (log 
on - belép <->log off- kilép a rendszerből), 
idiómákat (pick up the pieces ~ újraszervezi 
az életét), valamint további jelentéseket is 
(sort out a problem ~ megold problémát, sort 
out papers ~ elrendez, rendbe rak papírokat).

Végezetül a könyv végén található ismét
lő feladatok révén lehet elmélyíteni a tudást, 
ahol is a viszonyszók szerint csoportosítják 
az igéket (down, off, out, up, egyéb szócs
kák). Az ugyanitt található miniszótár és 
megoldókulcs nemcsak abban segít, hogy a 
helyes válaszokat megtudjuk, hanem egyéb 
nyelvtani tanácsokat és kiejtési szabályokat 
is tartalmaz.

Meggyőződésem, hogy ez a kitűnő könyv 
nagy sikert arat mind a diákok, mind a taná
rok körében. Jelentősen megkönnyítheti, ér
dekesebbé és eredményesebbé teheti a fra
zális igék tanulásának és tanításának fárad
ságos és buktatókkal teli folyamatát, ezért 
minden érdekeltnek csak ajánlani tudom ezt 
az autentikus nyelvi anyagra épülő, találó 
rajzokkal illusztrált, igen jól sikerült gyakor
lókönyvet.

Kovács Éva

Kósa Ádám, Lovászy László,
Tapolczai Gergely
A hallássérült személyekre 
vonatkozó jog áttekintése 
Fogyatékosok Esély Közalapítvány:
Budapest, [é. n.]. 102 p.

A Jelnyelvi tolmácsképzés sorozatban meg
jelenő kiadvány minden hallássérültekkel 
foglalkozó pedagógusnak, szociális munkás
nak, segítőnek és családtagnak a házi könyv
tárában kellene, hogy szerepeljen. Magyar
országon ez idáig nem jelent meg a hallás-
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sérültek jogi helyzetét, a magyarországi jel
nyelv használatára vonatkozó törvényeket 
összegző kiadvány.

A könyv első öt fejezete a fontosabb el
méleti tudnivalókat tartalmazza, a második 
felében pedig jogi szaknyelvi jelgyűjtemény 
található.

Az első fejezet (Történeti áttekintés) a tör
ténelem hallássérültekkel és a jelnyelvvel 
kapcsolatos legfontosabb állomásairól tesz 
említést. A fejezet kissé nyúlfarknyira sike
redett, érdemes lett volna a következővel (A 
hallássérültek jelenlegi jogi helyzete) össze
vonni, teljesebb lenne a fejezet, ha az egyes 
történelmi fordulópontokat jobban részletez
ték volna, illetve ha az 1846-tól napjainkig 
tartó időszak hallássérültekkel kapcsolatos 
eseményeire is tennének utalást, hiszen azo
kat a későbbi fejezetek részletezik.

A hallássérültek jogi helyzetéről szóló fe
jezetben először a magyarországi nagyothal
lók és siketek számának alakulásáról kapunk 
információkat népszámlálási és a SINOSZ 
(Siketek és Nagyothallók Országos Szövet
sége) nyilvántartások alapján. Ezt követően 
a szerzők érintőlegesen említik az oktatás és 
a tolmácsszolgálatok helyzetét, majd a hal
lássérültek általános szociális hálójáról ol
vashatunk, szintén számadatokkal illusztrált 
formában.

A harmadik fejezet (Nemzetközi jogi átte
kintés) általánosságban foglalkozik az em
beri jogok megjelenésével és fejlődésével, 
kitérve az alkotmányos jogok három gene
rációjára is. Ezt követően az a nemzetközi 
jogi terminológiák rövid magyarázatát, rész
letesebben pedig az Egészségügyi Világszer
vezet és az Európai Unió fogyatékosügyi po
litikáját ismerheti meg az olvasó. A fejezet 
végén számos állam (pl. Németország, Finn
ország, Hollandia, Belgium, Nagy-Britan- 
nia, USA, Franciaország stb.) hallássérültek
re vonatkozó szabályozását mutatják be a 
szerzők, igaz nem a a legfrissebb, hanem az 
1996. évi adatok alapján.

A soron következő részben (Jogi alapfo
galmak) először az alkotmányjog ide vonat
kozó részeiről esik szó. Az alkotmányjog fo

gyatékosokra vonatkozó rendelkezéseinek 
bemutatásakor érezhető a szerző(k) érintett
sége, személyes elégedetlensége, ugyanak
kor gyakorlati tapasztalata is a témában. 
Állításaik illusztrálásaként idézik az alkot
mányjog egyes részeit is. Logikus átvezetés
sel kerül tárgyalásra a jelnyelvi tolmácsszol
gálatok szerepe és a jelenlegi (a jegyzetírás 
ideje alatti) helyzete.

À fejezet következő szakasza a polgári jog 
siketekre és nagyothallókra vonatkozó leg
fontosabb alapelveit, terminusait („a polgá
rijog hatálya”, „a polgári jog alaki forrásai”, 
„a polgári jog főbb alapelvei”, a polgári jogi 
norma szerkezete” stb.), illetve a polgári pe
res eljárások legfőbb fogalmait tisztázza, tö
mör, szabályszerű megfogalmazásban, aho
gyan az a téma jellegéből is adódik.

Ezt követően a jelnyelvi tolmácsolás egy 
másik jelentős részének, a büntetőjog terü
letének alapelvei és fogalmai következnek az 
előzőekhez hasonlóan, jogi szaknyelvi meg
fogalmazásban. A fejezet végén pedig a köz
igazgatási jog idevágó rendelkezéseinek ma
gyarázatát olvashatjuk.

Az ötödik fejezet (A fogyatékos emberek 
esély egyenlőségéről szóló törvény) az 1998. 
évi XXVI. ún. „esélyegyenlőségi törvény”, 
előzményeit, megalkotását, újdonságait és 
módosításait részletezi, illetve a törvénybe 
foglalt terminusok definícióját, magyaráza
tát adja. Részletesen bemutatja a fogyatékos 
személyek törvénybe foglalt jogait, az Or
szágos Fogyatékosügyi Tanács munkáját, 
illetve az Országos Fogyatékosügyi program 
szempontjait, követelményeit, célkitűzéseit. 
Ezt követően kitér a fogyatékossági támoga
tás folyósíthatóságának kitételeire.

A hatodik fejezet a korábban tárgyalt el
méleti ismeretek gyakorlati alkalmazásában 
segít a fontosabb fogalmak és megnevezések 
jelnyelvi megfelelőinek bemutatásával. Az 
egyes jeleket tematikus csoportokba sorol
va, ábrákkal kiegészített fényképsorozatok
kal mutatják be a szerzők. Amellett, hogy az 
olvasó megismerheti a jogi szaknyelv leg
fontosabb alapjeleinek kivitelezési módját - 
ahol szükséges - még az adott jogi szakzsar-
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gon magyarázata is megtalálható. Ez elsősor
ban a jelnyelvi tolmácsok munkájához szük
séges, de - ahogyan azt a szerzők maguk is 
lefektetik - a siketek számára is hasznos len
ne, mivel a szakzsargon jeleit ők sem min
dig ismerik, jelentésüket pedig még kevés
bé. így a gyakorlatban a jelnyelvi tolmácsok 
feladata gyakran túlmutat a hagyományos 
értelemben vett tolmácsolási feladaton: sok 
esetben magyarázattal kell kibővíteniük a 
tolmácsolást.

A kiadványban - megkérdőjelezhetetlen 
szükségessége és érdemei mellett - hiányos
ságok is felfedezhetők. Mint minden könyv 
esetében, itt is hasznos és elvárható lenne 
egy tömör bevezető a célok és a tartalom elő
revetítéseként. Az egyes fogalmak visszake
resését, a tartalmi lefedettség ellenőrizhető
ségét nagyban segítené az index megszer
kesztése. Bár a kiadvány írásához felhasznált 
anyagokra találunk utalást az adott oldalakon 
lábjegyzetben, mégis elvárható lenne a 
könyv végén megadni a felhasznált szakiro
dalomra vonatkozó pontos adatokat. A szö
vegben található rövidítéseket nem minden 
esetben magyarázzák meg a szerzők (ez el
várható lenne még akkor is, ha jól ismert 
rövidítésekről van szó, pl. 16. lap: ILO, IRO, 
22. lap: NACEPD, DPTAC stb.).

A kiadvány magába foglalja a cím alap
ján elvárható tartalmat: áttekintést ad a ma
gyarjogrendszer hallássérültekre vonatkozó 
részeiről, de ahhoz, hogy valódi referencia
könyvként szolgálhasson, egyes részek kibő
vítése szükséges lenne. Ugyanakkor a szer
zők csokorba gyűjtve, logikus felépítésben, 
szakszerű segítséget nyújtanak minden gya
korló jelnyelvi tolmácsnak, illetve a hallás
sérültek jogi ügyeivel kapcsolatba kerülő 
személynek a jog hatalmas - és laikusok szá
mára átláthatatlan - anyagának szelektálásá
val, rendszerezésével.

A Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 
gondozásában megjelent sorozat elemeként 
is, de önálló kiadványként is ajánlható min
denkinek, aki bármilyen jogi területen kap
csolatba kerül(het) hallássérült személyekkel.

A szerzők mindannyian szakterületük ki

váló képviselői, elhivatottságuk a téma iránt 
részben valószínűleg érintettségükkel is ma
gyarázható, hiszen mindhárman hallássérült, 
a jelnyelvet jól ismerő, jogi végzettségű sze
mélyek.

Horváth Brigitta

María Begona Villada Moirón 
Data-driven Identification of 
Fixed Expressions and Their 
Modifiability
Rijksuniversiteit: Groningen, 2005.

A recenzió tárgyául talán lehetett volna a 
téma (korpusznyelvészet, nyelvtechnológia) 
valamelyik alapművét is választani, hiszen 
egyes számítások szerint már maga a kor
pusznyelvészet is 16 éves - ha John Sinclair 
1989-ben írt alapművét vesszük alapul. Ez 
a doktori disszertáció - amely az észak-hol
landiai Groningen egyetemének kiadványa 
- emblematikus az alkalmazott nyelvészet 
mai világában: eredetileg filológiai képzett
ségű spanyol (pontosabban: galíciai) szerző, 
Hollandiában, angolul írt értekezést az alkal
mazott nyelvészet leginkább matematikai 
ihletésű részterületéről.

Magyarországi alkalmazott nyelvészek 
számára az értekezés konkrét tartalmától füg
getlenül is érdekes lehet, hogy egy „bölcsész” 
hátterű kutató hogyan merül egyre mélyebb
re a statisztikai nyelvfeldolgozás részletei
ben, hogyan ismerkedik meg a filológiától 
első ránézésre idegen, de valójában azzal in
tegrális egységet képező tudománnyal. A 
disszertáció szövegén alig vesszük észre a 
küzdelmet: talán csak az árulja el, hogy az 
átlagosnál sokkal inkább törekszik a világos 
fogalmazásra, gondolatai megértetésére.

Az értekezés szűkebb témája a kollokáció- 
kutatás. Minél többet foglalkozunk kolloká
ció-kutatással, annál inkább érezzük, hogy 
a szó nem természetes egysége a nyelvnek. 
Ellentmondásos dolog: a számítógép számá
ra mégis „természetes” egység a szó, mert az 
írásunkat jól definiált elválasztójellel - a szó-


