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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
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kiindulva meggyőzze az olvasót, hogy a ter
minológia kérdéseivel foglalkozni kell és a 
választott téma időszerűsége megkérdőjelez
hetetlen. És ez sikerült neki.

A kötet a címben is meghatározott felve
tésnek megfelelően hat fejezetre tagolódik, 
amelyekben a szerző több különböző oldal
ról közelíti meg a terminológia kérdéskörét.

Az első fejezet („A magyar terminológia 
előzményei és eredményei”) rövid történeti 
áttekintést ad nemzetközi vonatkozásban és 
bemutatja a magyar terminológiai kutatások 
előzményeit. - A magyar szaknyelvi nyelv
újítás során kibontakozott vitákban már 
megfogalmazódtak a későbbi terminológia
tan alapkérdései és ebben a korban a termi
nológiai kutatások középpontjában a termi
nus-alkotás állt. A XX. század 30-as éveiben 
megalakult terminológiai iskolákban (a Prá
gai kör, a Bécsi iskola, a Szovjet iskola) fo
lyó kutatások szemléletmódja már inter
diszciplináris volt. - Magyarországon a szá
zad közepén erősödtek meg a terminológiai 
kutatások és kiemelkedőnek számított Kiár 
János és Kovalovszky Miklós 1955-ben meg
jelent összefoglaló műve a műszaki, tudomá
nyos terminológia alakulásáról és fejlesz
téséről. Fóris Ágota szerint a mű legkivá
lóbb, ma is érvényes része, a terminológia 
alapjainak rövid, világos és érthető bemuta
tása. Ebben a fejezetben megismerhetjük 
még a magyar terminológia alakulásának ten
denciáit napjainkban, hangsúlyozva, hogy a 
terminológiai kérdések jelentőségét tuda
tosítani kell és „a magyar tudománynak, a 
gazdaságnak, a nemzetközi kapcsolatoknak 
alapvető érdeke a nemzetközi terminológi
ai rendszerekkel kompatíbilis magyar termi
nológia fejlesztése és folyamatos karbantar
tása”. Nem kevésbé fontosak a terminológia 
fejlesztésének oktatási vonatkozásai, a kuta
tások összefogása és támogatása.

A második fejezet („A terminológiai rend
szer”) konkrét példákkal mutatja be az osz
tályozás elveit, a terminus és a terminológia 
fogalmát, a terminológiai rendszer felépíté
sét és az absztrakció szerepét a fogalom

meghatározásban. Az osztályozás, a rendsze
rezés, a csoportosítás kérdésének fontossá
gához nem fér kétség. A szerző olvasmányos 
formában bizonyítja ezt, példaként említve 
az élővilág osztályozására Linné által kidol
gozott elveket. Olyan fogalmak tisztázására 
is vállalkozik, mint a nómenklatúra (ami 
nem azonos a terminológiával), a taxonómia, 
egy másik rendszertani fogalomrendszer, a 
nemfogalom és a fafoga lom, az általános és 
egyedi fogalmak, illetve a nyelvészeti osztá
lyozás szerinti terminusok, mint hiperonima, 
hiponima, kohiponima. Gyakorlati példák 
segítségével mutatja be a szerző, hogy „a 
terminusok fogalmakhoz, a terminológia 
pedig meghatározott fogalomrendszerhez 
kapcsolhatók”. Pontos és tömör megfogal
mazásban egyértelművé válik az olvasó szá
mára: mi a terminus, új terminus hogyan 
hozható létre és hogyan illeszthető bele a 
nyelvi rendszerbe. A terminológiai rendszer 
lényegének megértését más tudomány-terü
letről vett gyakorlati példákkal illusztrálja a 
szerző. Különleges megközelítés, egyértel
műség, közérthető megfogalmazás a böl
csészolvasónak is. Az absztrakció és a termi
nus-meghatározás fejezetrész szintén nem 
mindennapi módon közelíti meg a problé
mát. A példák jól szemléltetik az absztrak
ció megértést segítő funkcióját.

A harmadik fejezet („A terminológiai 
norma”) a nyelvi normák szerepével foglal
kozik. A norma fogalmának meghatározása 
után a szaknyelvek, és terminológiai normák 
jelentőségére hívja fel a figyelmet. A szak
nyelvi normák szerepe nagyon fontos, hiszen 
ismeretük nélkül nem lehetséges a hatékony 
szakmai kommunikáció. A szaknyelvi nor
mák különböznek a köznyelvi normától, 
„sokkal szűkebb jelentésmező használatát 
engedik meg”. Jól érthető definíciók és gya
korlati példák segítik az olvasót, hogy elfo
gadja azt a tényt, hogy a terminológiai nor
ma és a szemantikai norma között különb
ség van. - A fejezet befejező része fontos 
problémát tárgyal: a szótárkérdést, azaz a 
szaknyelvi norma betartásának fontosságát
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a különböző szótárakban. A szerző több 
nyelvből vett példákkal bizonyítja, hogy a 
terminológiai norma és a szemantikai norma 
megsértése a szótárakban milyen következ
ményekkel jár. El kell ismernünk, hogy nem
csak a legfrissebb terminusok pontatlan 
megadásával találkozunk a szótárakban, ha
nem gyakoriak az elavult vagy helytelen je
lentés-meghatározások is. Saját tapasztala
taink alapján tudjuk, hogy mekkora kárt 
okoz, hogy a pontatlanságok szótárról-szó- 
tárra terjednek.

A negyedik fejezet címe: „Terminológia 
és lexikográfia”. Már a cím is utal arra, hogy 
a két területnek több közös pontja van, de 
ugyanakkor különbség van a feladatrend
szerükben, más a szemléletük és eltérőek a 
módszereik. Különböző, a közelmúltban 
megjelent hazai egynyelvű szótárakban vég
zett vizsgálatokat a szerző és meggyőz ben
nünket arról, hogy a „szótárak készítése so
rán a terminológiai módszerek ismerete és 
felhasználása is szükséges. A lexikológia, 
lexikográfia és a terminológia, terminográfia 
szemlélete és módszerei egymást kiegészí
tik”. A vizsgált szótárakból hozott példák a 
fizika, a műszaki tudományok területéről 
vett címszavak. A kutatás tárgya: a terminu
sok jelentése. - A köznyelvi szótárak - ér
telmező szótárak, népszerű lexikonok és en
ciklopédiák - jelentősége is vitathatatlan, 
hiszen a szaknyelvekből rengeteg szó kerül 
át a köznyelvbe. Nem új gondolat, de fontos
sága miatt hangsúlyozni kell, hogy a szak
nyelvi eredetű címszavak jelentésmegadása 
csak több tudományterület szakembereinek 
az együttműködésével valósítható meg.

Az ötödik fejezetben („Terminológia és a 
fordítás”) a terminusok fordítási nehézségeit 
mutatja be. El kell fogadnunk azt a tényt, 
hogy a műszaki szövegfordítások száma je
lentősen meghaladja az irodalmi fordítások 
számát már napjainkban is, de a jövőben az 
arány még inkább el fog tolódni a műszaki 
fordítások javára, és ennek következtében a 
műszaki szövegek fordításával kapcsolatos 
elméleti és gyakorlati problémákat tudomá

nyos szinten is tisztázni kell. A normák kér
déskörét már megismerhettük a harmadik 
fejezetben, de köznyelvi és szaknyelvi nor
mák különbözőségére itt is felhívja a figyel
met a szerző, mivel a terminológiai norma 
megsértéséből számos fordítási pontatlanság 
eredhet. Ismételten példák segítik a megér
tést. A jól választott példák és a szakszerű 
értelmezés bebizonyítja az olvasónak, hogy 
a „fordításban alkalmazott lexikai átváltási 
műveletek során helytelenül megválasztott 
terminusok eredményeként a szöveg nem 
tudja betölteni funkcióját”.

A hatodik fejezet („A magyar terminoló
gia helyzete és a fejlesztés feladatai”) felso
rolja a terminológia főbb jellemzőit és a fej
lesztés feladatait. A múltban a terminológia 
alakulása lassú folyamat volt. Napjainkban 
a folyamatok felgyorsultak az élet minden 
területén, akár tudományról, gazdaságról 
vagy társadalomról van szó. A gyors válto
zások nyomán minden területen újabb és 
újabb fogalmak jelennek meg, amelyek na
gyon rövid idő alatt beépülnek a köznyelv
be is. A szerző nagyon helyesen úgy gondol
ja, hogy „a terminológia megújulásában, 
módosulásában egyre határozottabb szerep
hez jut a tudatos tervezés és kimunkálás”. A 
terminológia új jellemzőinek (amelyek kö
zött hangsúlyoznunk kell, hogy a hazai ter
minológiai kutatásokat össze kell hangolni 
és az eredményeket be kell mutatni) felvá
zolása után a szerző a feladatokra is kitér: 
terminológiai adatbázisok létrehozása és 
hozzáférhetővé tétele; szótárkészítés támo
gatása; a magyar terminológia elveinek, 
módszerének és rendszerének kimunkálása; 
terminológiaoktatás; nemzetközi egységesí
tési-szabványosítási folyamatokba való be
kapcsolódás.

A kötetet Függelék (hasznos linkek válo
gatott listája) és gazdag bibliográfia egészí
ti ki.

Úgy vélem, hogy a kötet nagyszerű, rész
letekbe menő, de nem elvesző összefoglalása 
a terminológia elméleti és gyakorlati kérdé
seinek. Fóris Ágota nem kis bátorságról tett
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tanúbizonyságot, amikor vállalkozott arra, 
hogy a terminológia kérdéskörét komplex 
módon bemutassa. Vállalt feladatának ma
gas szinten tett eleget.

Ablonczyné Mihályka Lívia

Koósz Margit
Nyelvpolitika és idegennyelv
oktatás Pécs városában
Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet
tudományi Kar: Pécs, 2004. 146 p.

A téma két szempontból is új: a szerző egy
részt egy magyarországi nagyváros (Pécs) 
nyelvi és oktatási politikáját elsőként mutatja 
be, másrészt a magas presztízsű világnyel
vek oktatását jellemző idegenny elv-oktatást 
és a kisebbségi nyelvek (anyanyelvi) okta
tását kapcsolja össze. Olyan időszerű kérdé
seket vet fel, hogy miként tud és akar meg
felelni az uniós kihívásoknak a nyelvoktatás; 
befolyásolható-e a nyelvoktatás attitűdje, a 
motivációja, a világnyelvek oktatása. Továb
bá: van-e a településnek „saját nyelvpoliti
kája”; végül, hogy növelhető-e (és milyen 
eszközökkel) a kisebbségi nyelvek presztí
zse. Ma Magyarország városaiban nemigen 
akad ilyen tudományos vállalkozás. Egyéb
ként olyan különleges városnak a kutatása, 
mint Pécs (diákváros, a régió tudományos 
központja, sőt Európa egyik „kulturális fő
városa”), nem mindennapi és nem is biztos, 
hogy hálás feladat.

A kötet élén Pécs város polgármesterének 
ajánlása, a magyar, német és horvát nyelvű 
előszó után a szerző négy fejezetben mutat
ja be a témát.

A Bevezetésben megadja a témához kap
csolódó fontos szakkifejezések értelmezését, 
összefüggéseit, adott esetben definícióit is. 
A hátteret biztosítja 236 tételnyi, a szerző 
által felállított szempontsor alapján váloga
tott (pl. a témában elismert és alapvető írás
mű, friss keletű, a pécsi felsőoktatási-kuta
tási körhöz közelálló) bibliográfia; továbbá 

a függelékben közzétett kérdőív, illetve an
nak feldolgozását összesítő táblázatok (ösz- 
szesen 24), valamint ábrák (összesen 27) se
gítik.

A szerző szükségesnek tartotta, hogy a 
könyv címében jelzett témát az I. fejezet 
(„Emberi jogok-nyelvi jogok”) keretében 
helyezze el; nagy érdeme, hogy átfogó fej
lődési és helyzetképet ad a jogi dokumentu
mok azon köréről, amelyek révén eljutha
tunk az alkalmazott szociolingvisztika egyik 
új ágazatának, a nyelvpolitikának a mai ma
gyarországi és ezen belül a könyv szempont
jából fontos helyi - pécsi - gyakorlatához. 
A nemzetközi dokumentumok bemutatása 
nyomán bepillantást nyerünk a magyar ki
sebbségi politika rendszerváltás előtti és 
utáni helyzetébe is. Itt kiemelendő, hogy a 
hazai szabályozás és gyakorlat között ellent
mondás feszül, márpedig alapvető követel
mény, hogy a kisebbségek saját intézményt 
tarthassanak fenn, kisebbségi önkormányza
taik önállóan működhessenek. Ezek nélkül 
a kisebbség anyanyelv-oktatása, kultúrájuk, 
hagyományaik ápolása veszélyben forog.

A szerző ebben a fejezetben feltárja továb
bá, hogy a magyarországi kisebbségek nyel
vi és identitásproblémáihoz, illetve a mai 
nyelvvesztéshez közeli állapot kialakulá
sához nem annyira a korábbi történelmi ko
rok (például az Osztrák-Magyar Monarchia) 
asszimilációt támogató törvényeinek kö
szönhetően kerültek, hanem sokkal inkább 
a II. világháborút követő „szocialista inter
nacionalizmus” eredményeképp. Az osztály
szempontok érvényesítését szolgáló törvé
nyek, az állampolgárok deklarált jogegyen
lősége nem zárta ki a nemzetiségek (pl. 
németek) kitelepítését, a „déli szláv” népcso
porthoz tartozók megbélyegzését. Az álla
mosítás, az egyházi javak elkobzása tönkre
tette a még megmaradt nemzetiségi iskolá
kat. Ezek a nem nyelvi jogi rendelkezések 
közvetlen hatást gyakoroltak a nyelvhaszná
latra, voltaképpen ettől számíthatjuk a nyelv
állapot intenzív romlását.

A következő három fejezetben foglalko
zik a könyv alaptémájával és fő céljaival: a


