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Eddig magyar anyagon végzett afázia-vizs- 
gálatokról csak folyóiratokban, konferen
cia-kötetekben megjelent tanulmányokban 
olvashattunk. (A Corvina Általános Nyelvé
szet sorozatában 1999-ben Bánréti Zoltán 
szerkesztésében jelent meg Nyelvi struktú
rák és az agy. Neurolingvisztikai tanulmá
nyok című kitűnő kötet; ez azonban a téma
kör kutatásának nemzetközi körképét vázol
ta fel.) Szépe Judit monográfiájában az utób
bi évtizedek afázia-kutatására jellemző szin
taktikai-szemantikai orientációtól eltérően 
fonológiai-fonetikai kérdéseket tárgyal. A 
fonémikus parafáziáknak nevezett szegmen
tális tévesztéseket, főleg a beszédhang-he
lyettesítéseket vizsgálja, s időnként utal a 
törlésekre és a betoldásokra is.

A szerző először röviden áttekinti az afá- 
ziakutatás történetét, különösen a nyelvtu
dományi alapú megközelítésekét. Jakobson 
úttörő jellegű, 1941-es munkája óta a nyel
vészek érdeklődése főleg azért fordult az 
afáziakutatás felé, mert azt remélték, hogy 
az afáziás jelenségek leírásával közelebb 
juthatnak a nyelvelsajátítás adekvát modell
jének felállításához, valamint a beszédpro
dukció és a nyelvi változások egyetemes 
szabályainak megértéséhez. „A nyelvészeti 
megközelítések az afáziás jelenségek lénye
gét nem a beszéd fizikai-fiziológiai termé
szetében (de gyakran még csak nem is a 
beszédet létrehozó kognitív mechanizmus
ban) látják megragadhatónak, hanem annak 
a jelrendszernek a sajátosságaiban, amelyet 
a tevékenység kivitelezéséhez az afáziás 
közlő használ” (p. 45) - írja a szerző.

A vizsgálat anyagául szolgáló korpusz 
mintegy hat órányi, hangszalagra rögzített 
anyagból áll. A 9 adatközlő kiválasztásának

fő szempontja az volt, hogy ők - az afáziát 
kiváltó, bal agyféltekét érintő vérellátási za
vart leszámítva - viszonylag egészségesek 
és mentálisan épek legyenek. Mivel a szerző 
elsősorban az egyjegyű fonéma-helyettesí
téseket vizsgálta, ez pedig minden afázia- 
típusban gyakori jelenség, nem volt fontos 
szempont a mintának a betegségtípusok sze
rinti arányosítása. A kísérlet 30 főnyi egész
séges kontrollcsoport adatainak egybeveté
sével egészült ki; az afáziás beszéd-produk
ciót vizsgálták megnevezési és utánmondási 
feladatokban, interjúkban és spontán be
szédben is.

Az afáziás beszédprodukció pszicho- 
lingvisztikai vizsgálata (ennek fő sodrába 
tartozik a tárgyalt tanulmány is) a betegektől 
nyert adatokat - a nyelvi mechanizmus mo
duláris rendszerének megfeleltetve - próbál
ja megkeresni a sérült autonóm komponenst. 
Egészséges emberek nyelvbotlásai és afázi
ás betegektől nyert adatok egyaránt egy 
olyan beszédprodukciós mechanizmus léte
zését valószínűsítik, amelyben a mentális 
lexikon külön tárolja a szemantikai-szintak
tikai és a fonológiai-fonetikai információt. 
Mind egészséges emberek nyelvbotlásai
ban, mind afáziások tévesztéseiben - a kettő 
között a szerző csak nyelven kívül megtehe
tő különbséget lát - előfordulnak olyanok, 
amelyek szemantikai kapcsolatra utalnak. 
Ilyen például az, amikor/feeíet mond valaki 
a szándékozott könyv helyett; s idetartoznak 
azok is, amelyek hangtani hasonlóság alap
ján jöttek létre, mint a páratlan a pártatlan 
helyett. A mentális lexikon külön szemanti
kai-szintaktikai és fonológiai-fonetikai tár
ként való felfogása alapján jól magyarázható 
még a „nyelvemen van” jelenség is. Ehhez a 
felfogáshoz csatlakozik a szerző is.

A fonológiai információk előhívásának 
a tanulmány két egymást követő szakaszát 
különíti el. Szende Tamásnak „Globális 
Programozás Elvé”-t alkalmazva két, egy
másra épülő műveleti szintről beszél. Az 
első szakasz, a „Globális Előhívás” a szótag
számot, szóhatárokat, hangsúlymintákat, 
valamint a felhasználandó megkülönböztető
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jegyeket aktiválja; ez utóbbiaknak sorba 
rendezéséről azonban csak a kitüntetett po
zíciókra vonatkozólag tartalmaz utasítást. A 
második szakasz, a „Finom-programozás” 
feladata az addig részben ömlesztve előhí
vott jegyeknek pozíciónként való elrendezé
se.

A szerző fonológiai keretként - névroko
na - Szépe György „Az alsóbb nyelvi szin
tek leírása” (Általános Nyelvészeti Tanulmá
nyok. vol. 6, pp. 359-466 [1969]) című írá
sában levő modellt választotta, mivel „a 
vizsgálatok idején ez bizonyult a legtelje
sebbnek és a leginkább iránymutatónak az 
[...] afáziás jelenségeknek a legszélesebb 
körben való leírhatóságát illetően” (p. 60).

A korpusz vizsgálata során a szerző 
meggyőzően bizonyítja, hogy a fonológiai
fonetikai programozás két szakasza külön- 
külön, vagy együttesen lehet kitéve informá
ció-hozzáférési gátlásnak. Ezek egymástól 
különböző fonémikus parafáziák létrejöttét 
okozzák. Ha a hozzáférési nehézség a Glo
bális Előhívás szakaszában jelentkezik, a 
beteg nem tudja a számára szemantikailag 
jelenlevő egység hangtani megfelelőjét 
megtalálni. Ilyenkor az egészségesek nyelv
botlásaihoz hasonló kompenzációs stratégi
ához folyamodhat, mondhat például olvast 
ír helyett (p. 159).

Ha viszont a hozzáférési nehézség a Fi
nomprogramozás szakaszában lép fel, „ak
kor a programozás a szükséges és a lehetsé
gesen választható jegyek teljesnek tekinthe
tő halmazát egy - ehhez viszonyítva - kisebb 
elemszámú halmazra korlátozza” (p. 160- 
161). Ez Szépe Judit felfogásának igazi új
donsága. Túllépett az afázia-kutatásban ha
gyományosan használt sorrendi tévesztések 
(anticipáció, perszeveráció, metatézis) je
lenség-szintű magyarázatán, a fonéma-he
lyettesítéseknek az előbbieknél jóval tágabb 
körére is érvényes magyarázatot tudott adni. 
A Globális Programozás Elvének az afázia- 
kutatásban való gyümölcsöző alkalmazása 
új perspektívákat nyit az egészséges beszéd
produkció hibáinak, a nyelvbotlásoknak a 
kutatásában is. - Reméljük azt is, hogy, mint

könyvében ígéri, a szerző a jövőben a „ma
gasabb nyelvi szinten” jelentkező afáziás je
lenségeket, például a szóparafáziákat is fog
ja vizsgálni.

A könyv igényes szakmai tartalma elle
nére sem fárasztó olvasmány. A szerző meg
fogalmazásai pontosak, okfejtései világo
sak, stílusa lendületes. A gondos szerkeszté
sért és ízléses kivitelezésért a sorozatszer
kesztőt, Hegedős Attilát illeti a dicséret.
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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 fogalmazza 
meg a szerző vizsgálódásainak legfőbb cél
ját: 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-


