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Keszler Borbála:
Írásjeltan
Az írásjelhasználat szabályai, problémái és története
Nemzeti Tankönyvkiadó Rt., 2004.
276 oldal, 106 egész oldalas illusztráció (!)
ISBN 963 19 5147 2
Ár: 3999 Ft

A kedves olvasó elsõ kérdése talán az lehetne, hogy egy írásje-
lekkel foglalkozó felsõoktatási tankönyvrõl ugyan miért kell
(mert bizony kell!) egy kifejezetten az orvostudományi szak-
nyelvvel foglalkozó lapban szólni.

A válasz persze magától értetõdõ: a helyes, pontos és szaba-

tos íráshoz, a megjelentetendõ-megjelenõ írások készítéséhez, il-
letve (s ez kiemelten fontos!) ezek világos megértéséhez elen-
gedhetetlenek az írásjelek (ábécék, szövegtagoló vagy mást tisz-
tán értelmezõ jelek, szimbólumok, grafikai objektumok) megfe-
lelõ szintû ismerete. Különösen igaz mindez a tudományos, pél-
dául az orvostudományi szövegekre (gondoljunk csak a kötõjele-
zés vagy a kötõjel- és nagykötõjel-használat tartalmat, jelentést
is befolyásoló szakmai fontosságára – e témákról már szóltunk s
fogunk is még szólni lapunkban).

Ám a fentebbiekkel, úgy vélem, nem mondtam világren-
getõen újat, mert e mûnek sokkal nagyobb értékei is vannak!
Bár tankönyvrõl van szó, de ez nem csupán egy „átlagos” tan-
könyv.

Egy figyelemre méltó 
könyvcsemege
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Ez az alkotás világos megfogalmazású, áttekinthetõ, könnyen
érthetõ, érdekes, szórakoztató: nem kell a nem nyelvész szakem-
bernek rögtön, az elsõ betûtõl az utolsóig „bevágni”. Bármikor
föl lehet ütni és az adott oldalakon böngészkedni: sorban érde-
kességekre, különlegességekre, kulturális csemegékre fog talál-
ni az olvasó s a tájékozottság, a mûveltség magában is érték és
élvezet. (Arról most nem is szólnék, hogy például a szakmai te-
vékenység szempontjából is mekkora a különbség az orvosi és az
értelmiségi lét között...).

Természetesen a könyv színvonalával kapcsolatosan említet-
tekben nincs semmi meglepõ: Keszler Borbála (aki rendkívül iz-
galmas szaknyelvtörténeti tanulmányaival rendszeresen és fá-

radhatatlanul dolgozva nagy élvezetet szerez a Magyar Orvosi
Nyelv olvasóinak) évek óta tanulmányozza az írásjeltant, annak
legkiemelkedõbb magyar tudósa, kutatója: így érthetõ, hogy gon-
dolatai nemcsak átfogóak, de letisztultak, kikristályosodottak is.

A könyv külön kiemelendõ értéke a több mint száz csodála-
tos, egész oldalas illusztrációja: különféle betûtípusokkal (glago-
lita, indus, akkád, ibériai, föníciai stb.) írott szövegek, gyönyörû
iniciálék, szövegmutatványok – mindez már magában külön esz-
tétikai kalanddá teszi ezt a hasznos, nagyon szép és élvezetesen
tanulságos könyvet.

Magam csak egy hibáját éreztem e mûnek: szerintem túl rö-
vid...


