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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

Huszár Ágnes
A gondolattól a szóig
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-
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ráfiája. Ez a két kötet veszi gondosabban 
górcső alá a beszédprodukciót. Huszár Ág
nes könyve valamivel részletesebben ugyan, 
de inkább elméleti síkra terelve vezeti végig 
az olvasót azon a folyamaton, amely a be
széd létrehozása közben megy végbe az em
beri elmében. Teszi ezt a nyelvbotlások tük
rében, azaz a nyelvbotlások elemzésével mu
tatja be a beszédprodukció során fellépő 
„üzemzavarokat”. Miért is választja a szer
ző ezt a módszert?

Sokáig - a kellő műszerek, neurológiai 
eszközök, ismeretek hiányában - nem volt 
lehetőség megfigyelni a beszédlétrehozás 
folyamatát. Az 1990-es évek forradalmasí
tották a pszicholingvisztikai és neuroling- 
visztikai kutatásokat azáltal, hogy az agyku
tatás olyan szintre jutott el, hogy különböző 
neurobiológiai és neurofiziológiai eljárások
kal (fMRI, PET, EKP) lehetővé vált az em
beri agy tevékenységének megfigyelése, rög
zítése folyamatos beszéd közben. Az igaz, 
hogy ezeknek a kutatásoknak köszönhetően 
tudásunk lényegesen elmélyültebb az adott 
témában, azonban - mivel számos kérdésben 
ellentmondóak az adatok és a leírások -, to
vábbra is rengeteg a megválaszolandó kér
dés: még nem mondhatjuk ki teljes bizton
sággal, hogy tudjuk, miként működik az agy.

A pszicholingvista számára meglehetősen 
kézzelfoghatónak és hatásosnak bizonyul a 
nyelvbotlások elemzése mint módszer, mi
vel az azonos vonásokat mutató hibák hiba
kategóriánként külön-külön csoportba sorol
hatók. Ezek a csoportok magukban foglalják 
a beszédprodukció egyes fázisaiban bekö
vetkezett zavarokat. Huszár Ágnes is ezt az 
elemzési módszert választotta. Könyvében a 
beszédprodukció nemzetközi szakirodalom
ban elérhető elméleti hátterének leírását a 
saját maga által gyűjtött, magyar nyelvű kor
puszból vett nyelvbotlások elemzésével, ma
gyarázatával illusztrálja.

A kötet hat fejezetből áll. A fejezetek előtt 
a hibaelemzést mint kutatási módszert be
mutató bevezető áll. A fejezetek után közel 
300 tételes szakirodalmi jegyzék tájékoztatja 
az olvasót, amennyiben még részletesebben 

kívánja megismerni a beszédprodukció fo
lyamatát. A könyvet egy 28 oldalas „Mutat
ványok egy magyar nyelvű on line korpusz
ból” című nyelvbotlás példatár zárja.

Az első fejezetben a szerző meghatároz
za a nyelvbotlás fogalmát (a spontán beszéd 
nem szándékos hibái), tipológiáját, megjelöli 
a hibaforrásokat, melyek lehetnek nyelvi és 
nem nyelvi jellegűek, bemutatja a kísérleti, 
az „on line” és az „off line” korpuszokat, 
azok kutatás-módszertani szempontból léte
ző előnyeit, hátrányait és leszögezi, hogy 
mindhárom korpuszgyűjtési módnak meg
van a létjogosultsága, hiszen a mentális le
xikon más-más szegmenseire világítanak rá. 
A nyelvbotlás előfordulásának gyakoriságá
ra vonatkozóan többféle adatról is tudunk, de 
mindenképpen megállapíthatjuk, hogy - mind 
az on line, mind pedig az offline korpuszok 
bővelkednek a különböző típusú, különösen 
a helycserén alapuló (anticipációs, persze- 
verációs, metatézis, szerkezetkeveredés stb.) 
nyelvbotlásokban. A beszédprodukció folya
matában egyszerre zajlik a tervezés és az 
ellenőrzés. Amennyiben a beszélő észleli a 
hibáját, a tervezés gyorsaságától függően ja
víthatja, de az is előfordul, hogy mind a be
szélő, mind pedig a hallgató átsiklik felette. 
Ha a hibát a beszélő észleli, azt javíthatja 
szintaktikai, lexikai és fonetikai szinten is.

A második fejezet a nyelvbotláshoz ha
sonló jelenségekkel foglalkozik, amikor a 
beszédlétrehozás közben történik valami, 
ami gátolja a sikeres produkciót („nyelve
men van” jelenség, a mentális lexikonban 
való sikertelen keresés következménye), de 
az írott nyelvben is megnyilvánulhat elírás, 
félreolvasás képében. A harmadik fejezet a 
téma kutatásának története, valamint itt tör
ténik a hetvenes évektől kidolgozott szeriális 
(Fromkin, Stemberger, Garrett és Levelt 
modellje) és interaktív (PDP, Deli aktiváció- 
terjedéses) modellek bemutatása, majd a fe
jezet végén a kétféle típusú modellek össze
hasonlítása. Újabban a szociális modellek
nek is létjogosultságuk van a kizárólag a 
beszédprodukcióra koncentráló szeriális és 
interaktív modellek mellett, hiszen azt is
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vizsgálni kell, hogy mi is volt a beszélő szán
déka.

A negyedik fejezet a beszédprodukció fo
lyamatának részletes leírása a fogalmi szint
től a kimondott beszédig. A neurológiai ala
pozás után a beszédlétrehozás során műkö
désbe lépő három szinttel ismerkedhetünk 
meg (a fogalmi reprezentáció, lemma és le
xéma). Mivel a szakirodalomban nincs egy
séges álláspont a lemma és a lexéma szintek 
elkülönítésében, a szerző külön alfejezetek- 
ben indokolja nézetét. A sorbarendezés és az 
artikulációs kivitelezés szintje itt éppen csak 
megemlítődik, azonban az ötödik fejezetben 
mind a lemma és lexéma szintű zavarok (fre- 
udi elszólások, fonetikai, tulajdonneveket 
érintő, malapropizmusok), mind a szerkezet
keveredések (tagmondathatáron belüli és azo
kat átlépő sorrendi hibák) részletes bemuta
tást nyernek számos példával illusztrálva.

Huszár Ágnes a hasonló hangzású szavak 
mindkét nyelvben való aktivációjával tulaj
donképpen a kétnyelvű mentális lexikon tá
rolásával kapcsolatos kérdésre is kitér, meg
állapítva, hogy a „különböző nyelvekhez” 
tartozó lexémák sem tárolódnak „külön fió
kban” (p. 90), kiállva ezzel az egységes táro
lási mechanizmus mellett, amely hipotézis
nek számos ellenzője van nemzetközi szinten.

A malapropizmusok a lexémakeresés sza
kaszában létrejövő téves előhívások (pl. res
taurál helyett retusál). Azonban ha vissza
térünk Huszár Ágnes nyelvbotlás-megha
tározásához, megkérdőjelezhető, hogy ez a 
jelenség spontánbeszéd hibának tekinthető- 
e. Vajon érzékeli-e a beszélő a hibát, mivel 
ebben az esetben inkább vagy műveltségbeli 
hiányosságról vagy téves rögzülésről van 
szó, hiszen a malapropizmus elsősorban az 
idegen eredetű absztrakt fogalmakat érinti 
(donor helyett donátor, denotáció helyett de
tonáció).

A hatodik fejezet a szerző saját kísérletét 
mutatja be, statisztikai adatokkal alátámaszt
va az eredményeket. A vizsgálat összegzé
seként elmondható, hogy bár a lányok töb
bet hibáztak, mint a fiúk, de hibáik „jobbak” 
(azaz több köztük az anticipációs). Mégis a 

statisztikai elemzés azt mutatta ki, hogy a 
perszeverációs hibák száma jóval felülmúl
ta az anticipációsokét.

Elképzelhető, hogy a könyv hatására ér
zékelem úgy, hogy az utóbbi időben mintha 
megszaporodtak volna a környezetemben a 
különbözőfajta nyelvbotlások. A TV-ben a 
riporter a Szent László Kórház alkalmazott
ját mutatta be, mivel László volt az illető ne
ve, majd helyesbített Szent Imré-re. Egy csa
ládi összejövetelen megkérdezték tőlem, mit 
kérek: bor-t vagy klór-t (a kóla helyett). A re
cenzió írása közben pedig folyton a szerke
zeti cserékkel, a helyes sorrendiséggel küsz
ködtem, miközben remélem, sikerült egyér
telműen értésére adnom az olvasónak, hogy 
mindenkinek, aki a beszédprodukcióval bár
milyen szinten is foglalkozik, érdemes elol
vasni Huszár Ágnes könyvét. Az alapos 
szakirodalmi feldolgozás, a több nyelvből is 
vett hiteles példák és a szépirodalmi részle
tek igazán érdekes olvasmánnyá varázsolják 
a monográfiát.

Navracsics Judit

Fóris Ágota
Hat terminológiai lecke
Lexikográfia Kiadó: Pécs, 2005. 118 p.

A Lexikográfia és terminológia kézikönyvek 
sorozat első kötetével ismerkedhet meg az 
olvasó. Ezt az igényes és szép kivitelű szak
könyvet sokat forgathatják majd nemcsak 
diákok, hanem tapasztalt kutatók is, mivel az 
egyes területek áttekintései alaposakból kö
vethetők és elméletileg is mindig érdekesek. 
Fél évszázaddal ezelőtt jelent meg az az ez 
idáig egyetlen tanulmánykötet, amelyben a 
szerzők összefoglalták a terminológia tudo
mányos és gyakorlati kérdéseit. A termino
lógia kutatása interdiszciplináris szemléle
tet követel. Több tudományág is foglalkozik 
a terminológia kérdéseivel, s így a problé
mák megközelítésében is különböző látás
mód érvényesül. A szerző művében arra vál
lalkozik, hogy saját, egyéni álláspontjából


