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jelenleg még erős pozíciója a jövőben gyen
gülni fog az angol javára.

Az Európai Unióban nem kell tartanunk 
valamiféle európai „pidzsin” kialakulásától, 
hiszen a nemzeti nyelveket az államok foly
tonos védelemben részesítik. Mindamellett 
természetesen az angol szuper-centrális sze
repe egyre erősödik, mint ahogy ezt a könyv 
nyolcadik fejezetének címe is érzékelteti: 
Európai Unió: Minél több nyelv, annál több 
az angol. Az angol dominanciáját egy kissé 
gyengíti Dél-Európában az angol és francia, 
azaz a bürokrácia két nyelve közötti konku
rencia, Közép- és Kelet-Európábán viszont 
az angol és német konkurenciája. A nemzet
közi kommunikációt tekintve azonban, az 
unión túlmenően, az angol nem más mint a 
társadalmak „lingua francá”-ja.

Fülöp Erzsébet Mária
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Editio Plurilingua:
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Elcsépelt frázisként hathat, ha „hiánypótló”- 
ként mutat be a recenzens egy könyvet, de a 
Koreai nyelv és irodalom kötet esetében a 
szó valódi értelmében vett tudományos adós
ság pótlásáról beszélhetünk.

Osváth Gábor, a Budapesti Gazdasági Fő
iskola Külkereskedelmi Karán működő Ke
leti Nyelvek Tanszékének vezetője, megala
kulása (1989) óta a koreai program gon
dozója, aki egyidejűleg az ELTE koreai 
oktatója is, nagyszerű tanulmány-gyűjte
ménnyel örvendeztette meg a távol-keleti 
stúdiumok és a koreai nyelv és irodalom 
iránt érdeklődőket. Hosszú évek során készí
tett tanulmányaiból kiváló válogatást állított 
össze, amely az olvasót egy magyar nyelven 
eleddig kevéssé hozzáférhető ősi kultúrába 
vezeti be.

A kötet első öt tanulmánya elsősorban a 
koreai nyelv és írásbeliség, a koreai nyelv

használat kérdéseit érinti, míg 18 tanulmány 
a koreai irodalom, azon belül is főleg a köl
tészet bemutatására vállalkozik. A kötetet 
egy rövid, ámde tanulságos tanulmány zár
ja, amely a koreaiak magyarságképéről ad 
némi eligazítást irodalmi hivatkozásokkal 
kiegészítve.

Sajátos ez a tanulmánygyűjtemény több 
szempontból is.

1 ) A szerző a távol-keleti kultúra kontex
tusában vizsgálja a témát. Rámutat Korea 
történeti aspektusból jelentős kulturális köz
vetítő szerepére Kína és Japán között, ugyan
akkor utal a japán hatás fontosságára a ko
reai modernizációban. Egyszersmind kö
szönhetően annak, hogy Osváth külföldi 
tanulmányai révén otthonos mind az észak
koreai mind pedig a dél-koreai nyelvben; he
lyet kap a gyűjteményben az észak-koreai és 
a dél-koreai nyelvhasználat közötti különb
ség bemutatása is. Amellett, hogy ennek a 
témának egy külön értékes tanulmányt is 
szentel (Észak- és Dél-Korea eltérő nyelv
használatának), több más helyütt is utal az 
érzékelhető nyelvi és kulturális különbsé
gekre. Mondani sem kell, hogy a kínai nyelvi 
és kulturális hatás kimutatható összefüggé
seire sem mulasztja el mindannyiszor felhív
ni a figyelmet, ha ez indokolt. Vagyis ez a 
tanulmánykötet nemcsak a koreai nyelv és 
kultúra iránt érdeklődőknek nyújt ismerete
ket, hanem a távol-keleti nyelvek és kultúrák 
szélesebb viszonyrendszerében is eligazít.

2) Valamennyi tanulmányban tetten érhe
tő a szerző tájékozottsága és gazdag ismeret
anyaga a távol-keleti kultúrák és nyelvek 
világában. Érzékletesen és sokszor szelleme
sen utal azokra a hatásokra, amelyek ered
ményeképpen kialakult egy-egy nyelvi for
ma vagy íráskép. Nem mulasztja el, hogy a 
konfuciánizmus vagy a sámánizmus világá
ban, netán a távol-keleti történelemben ke
véssé jártas olvasóval is megértesse az oko
kat és indítékokat, amelyek a koreai nyelv és 
nyelvhasználat alakulására befolyással bír
tak. Gyaníthatóan Osváth oktatói vénájának 
is tulajdonítható ily módon, hogy a koreai 
személynévrendszer vagy a nyelvi udvarias-
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sági rendszer részletes bemutatása távolról 
sem csak száraz leírás, hanem izgalmas kul
túrtörténeti olvasmány is.

3) Sajátos ez a tanulmánycsokor abból a 
szempontból is, hogy sikeresen kezeli a nyelv 
és irodalom összefüggéseit. Erről tanúsko
dik az irodalmi jellegű tanulmányok felve
zetéséül szolgáló „A koreai fonetikus írás és 
jelentősége a koreai irodalomban” című opus 
is. Rámutat a koreai fonetikus írás egyedi
ségére, könnyű elsajátíthatóságára. Noha a 
közhiedelem a koreait hasonló nehézségű
nek tartja a kínaival vagy a japánnal, ez csak 
részben igaz, hiszen a koreai írás néhány nap 
alatt készség fokon elsajátítható. Habár az 
irodalmi indíttatású tanulmányok száma je
lentős, de szinte valamennyiben tanulságos 
nyelvi megfigyelések, az írásképpel kapcso
latos magyarázatok is bőségesen vannak. A 
nyelvi rendszer és prozódia összefüggéseit 
árnyaltan elemzi, ezért ezek a tanulmányok 
haszonnal forgathatók nyelvészeti tanulmá
nyok céljából is.

4) A tanulmánykötetben lépten-nyomon 
tetten érhető az a szándék, hogy a tudomá
nyos igénnyel megfogalmazott nyelvi és iro
dalmi ismeretek gyakorlati, oktatási aspek
tusai is érvényesüljenek.

5) Végül külön kiemelést érdemel az a 
dicséretes tulajdonsága a kötetnek, hogy a 
szerző koreai (hangul) és kínai írásjegyeket 
egyaránt alkalmaz a szövegben. Ennek a je
lentőségét és hasznosságát akkor értékelhet
jük igazán, ha figyelembe vesszük, hogy a 
koreai szavak latin betűs átírására világszerte 
több - mint a szerző is utal rá bevezetőjében- 
„7-8 egymásnak meglehetősen ellentmondó 
transzkripció létezik”. Példaként a magyar 
kiejtés szerinti átírásban Szó Dzsongdzsu- 
ként szereplő költő más transzkripciós rend
szerekben So Chong-ju, Jung-ju Suh, illetve 
Suh Jhung-joo változatban jelenik meg, ami 
félreértésekhez vezethet. Ezért módfelett 
hasznos, hogy valamennyi koreai, kínai és 
japán szóelőfordulás következetesen megje
lenik az eredeti írásképi formában is. Az már 
csak Osváth filológiai empátiájára utal, hogy 
az eredeti íráskép és az általa alkalmazott 

magyar, illetve McCune-Reischauer átírási 
változat mellett zárójelben szerepelteti az 
egyéb átírási változatokat is - így is meg
könnyítendő a problémamentes beazonosí
tást.

A kötetet tovább gazdagította volna, ha a 
szerzőnek korábban megjelent tartalmas írá
sa a koreai nyelvoktatás hazai helyzetéről és 
perspektíváiról (Székács Anna (szerk.).- A 
keleti nyelvek oktatásának gazdasági, kultu
rális vonatkozásai. BGF KKFK 2004, pp. 
69-86) is helyet kap a kötetben. Erre talán 
egy újabb kiadásban sor kerülhet. A mosta
ni korlátozott példányszám ugyanis várható
an hamar gazdára lel, hiszen ezt a kötetet 
haszonnal forgathatják a koreai nyelvet ta
nulókon kívül a nyelvészek, az interkultu
rális kommunikáció iránt érdeklődők, a távol
kelet kérdéseiben kutakodó szakemberek, 
diplomaták és üzletemberek, is. Napjaink
ban, amikor a távol-keleti térség politikai és 
gazdasági okok miatt várhatóan az érdeklő
dés homlokterébe kerül, különösen üdvöz
lendő hasonló tanulmányok közzététele.

Hidasi Judit
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A beszéd folyamata a nyelvbotlások 
tükrében
Tinta Könyvkiadó: 
Budapest, 2005. 154 p.

A pszicholingvisztika vizsgálati területeit 
magyar adatokon keresztül bemutató köny
vek jelentek már meg Magyarországon Gósy 
Mária, Lengyel Zsolt, Pléh Csaba tollából. 
Ezek a kötetek - bár igyekeznek a pszicho- 
lingvisztikát átfogóan bemutatni - többnyi
re inkább a beszédpercepciót járják körül, 
kisebb számban jelentek meg publikációk a 
beszédprodukcióról. A Gósy Mária szer
kesztette Beszédkutatás 2004. „Nyelvbot
lás”-korpusz, tanulmányok című kötet után 
2005-ben jelent meg Huszár Ágnes monog-


