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Olvasás és alkalmazott nyelvészet

1. Az olvasás meghatározása
Hagyományos megfogalmazás szerint az olvasás a leírtak által vezetett gondolkodás, 
az olvasási készség pedig az írott szövegek megértésének képessége (Thorndike 1973; 
Clay 1993). Pontosabb az a meghatározás, amely szerint az olvasás dekódolási készség: 
a leírt szavak transzformációja beszélt (kiejtett) szavakká (Perfetti 1986, 18).

Az olvasás folyamatával legkorábban a pedagógiai módszertan kezdett foglalkozni 
abból a célból, hogy miként lehet a kisgyermeket optimális módon megtanítani az írott 
nyelv elsajátítására. Ekkor az olvasással kapcsolatos ismeretek csak annyiban voltak 
fontosak, amennyiben hozzájárultak a pedagógiai célokhoz. Az olvasás tudományos 
igényű megközelítése elsőként a pszichológián belül jelentkezett, ott is eleinte a vizuális 
információfeldolgozás került a középpontba. Csak a XX. század közepe, vége felé 
kezdtek nyelvészek is érdeklődni az olvasási folyamatok iránt, majd a fiatal pszicho- 
lingvisztika tekintette tárgyának az olvasás folyamatát (Gósy 1999). A pszicholing- 
visztikának és az alkalmazott nyelvészetnek számos érintkezési pontja van, ezek egyike 
éppen az olvsás, az írás, az írott nyelv feldolgozása, megtanulása és tanítása. Ha csupán 
a gyakorlat oldaláról nézzük is, kimondható, hogy korszerű olvasástanítás nem képzel
hető el megfelelő nyelvészeti, pszichológiai, pszicholingvisztikai és alkalmazott nyel
vészeti ismeretek és kutatási eredmények nélkül. Az egyes diszciplínák közötti „hat
árok” meghúzása persze igen nehéz, hacsak nem lehetetlen. Olyan komplex tevékeny
ség, mint az olvasás, sokféle aspektusból tanulmányozható, az adott célnak megfelelően 
bizonyos tudományágak hangsúlyozottabban fognak érvényesülni.

2. Az olvasás folyamata
Az olvasást azért tekintjük a szó legszorosabb értelmében összetett folyamatnak, mivel 
a megfelelő morfológiai, funkcionális biológiai és kognitív fejlettség esetén vizuális 
transzformációk közbeiktatásával és egyfajta kódváltással teszi lehetővé az információ 
feldolgozását. A bal agyféltekének mint a nyelv és a beszéd központját tartalmazó 
féltekének meghatározó szerepe van ebben a folyamatban. Az agy bizonyos folyamatait 
vizuálisan megjelenítő képalkotó eljárások azt mutatják, hogy más és más területek 
aktiválódnak a bal agyféltekében attól függően, hogy néma olvasás vagy hangos olvasás 
történik-e. Hangos olvasáskor az aktiválódás a beszédfeldolgozó területen, míg néma 
olvasásnál inkább a vizuális feldolgozó területen jelentkezik (Berninger 1996). Ezek a 
jelenségek valószínűleg a domináns működések lenyomatai, hiszen az olvasás folya
matában mind a vizuális, mind a verbális beszédet feldolgozó terület részt vesz.
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Hogyan történik a szó dekódolása olvasáskor? Az olvasó szemmozgása az írott 
szöveg felismerésekor két részből áll: gyors, előre menő (a mi esetünkben balról jobbra 
történő) mozgásból és az azt követő viszonylag hosszú szünetből (fixálás), néha 
visszafelé mozgás is történik (a mi esetünkben balra vissza és ismét balról jobbra). 
Látáskor egy pont fixálása olyan beállítódást jelent, amikor a pont képe mindkét szem 
recehártyáján a legjobb látás helyén jelenik meg. A szemmozgások nemcsak az olvasó 
gyakorlottságának függvényében változnak, hanem aszerint is, hogy az olvasott szö
vegnek mi a tartalma, milyen nehézségű és milyen céllal történik az olvasás. A fixálások 
döntően az ún. tartalmas szavakra esnek.

Számos kutató állítja, hogy az olvasás gyakorlottságának következtében az olvasott 
betűk száma, illetőleg az észlelt szó nagysága (vagy a szavak száma) növekszik, mivel 
a percepciós átfogás (áttekintési képesség) nő (Gibson-Levin 1975; Haber 1978). 
Vizsgálták, hogy meghatározott időtartam alatt hány szót képes a kísérleti személy 
elolvasni. Az adatok szerint a kezdő olvasótól a gyakorlott olvasóig fokozatosan növek
szik a percepciós átfogás mértéke: 7-8 éves gyermekek fél szót, felnőttek másfél szót 
olvastak egyetlen szemfixálás alatt (angol nyelvű kísérletek). Ezek az eredmények 
azonban azért nem egyértelműek, mivel az olvasás bizonyos fokú átfedéseiről nem 
adnak számot (előre is olvasunk, de újra is olvasunk, tehát visszamegyünk a szövegben). 
Tachisztoszkopikus kísérleteknél (ekkor egy előre meghatározott időtartamban villan 
föl a nyomttott szöveg) 250 ms-onként adták a szövegeket a kísérleti olvasóknak (ez 
az érték nagyjából megfelel olvasáskor a szem fixálási idejének); s azt találták, hogy a 
gyakorlottabb, jobb olvasók több szöveginformációról tudtak beszámolni, mint a 
gyengébben olvasók (ennek a módszernek az a hátránya, hogy a retina működése 
következtében egy sor információ az olvasás és a hangos közlés folyamatában elvész).

A szem átfogási képességének vizsgálatára szolgáló technikával (ún. szem-hang- 
átfogás: a módszer több, min 100 éves, Quantz nevéhez fűződik, vö. Samuels 1994,363) 
azt elemzik, hogy hangos olvasáskor mekkora a „távolság” a kiejtett szó és a (szemmel) 
éppen dekódolt szó között. (Például lekapcsolják a villanyt egy adott szó kimondásakor, 
s megkérik a kísérleti személyt, hogy ejtse ki azokat a szavakat, amelyeket már 
elolvasott, de még nem tudott meghangosítani.) Ennek a módszernek az alkalmazásával 
ismét igazolták, hogy a gyakorlott, jó olvasóknak lényegesen szélesebb a vizuális 
átfogásuk, illetve hogy több információt képesek befogadni és feldolgozni, mint a 
gyenge olvasók (vö. Levin-Kaplan 1970). A mérési adatok szerint az olvasás meg- 
hangosítása általában két szemfixálásnyira marad el a vizuális feldolgozás mögött 
(ekkor azonban az átfedéseket, a szem jobbra és balra mozgásait nem vették figyelembe).

Az olvasási folyamatot - mint a közvetlenül nem vagy nehezen tanulmányozható 
mechanizmusokat általában - modellekkel próbálják szemléltetni. Sokféle olvasási 
modell ismeretes; általában abban különböznek egymástól, hogy mit kívánnak hang
súlyozni. Valamennyi modellre jellemző, hogy az írott nyelv dekódolásának - és a 
tanulásának is - legalább két nagy szakaszát tételezi fel: az elsőben a szimbólumok 
felismerése, illetve elsajátítása, valamint a jel és a beszédhang megfeleltetése történik 
meg; a második szakaszban pedig a felismert szimbólum-sorokhoz jelentés rendelődik. 
A gyakorlott olvasó esetében az első szakasz már automatikus, a dekódolás gyakorla
tilag együtt jár a jelentés felismerésével. A valódi olvasás tehát akkor következik be, 
amikor az első szakasz automatikussá válik, s a figyelem a kezdetektől a második 
szakaszra koncentrálódik. Ekkor már nincs semmiféle „átkapcsolás” az első szakaszból
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a másodikba, azaz létrejön az értő olvasás. Az olvasni tanuló hangosolvasása jól tükrözi, 
hogy a kezdeti vagy már az értő olvasás szakaszában van-e. Amikor a gyermek felismeri 
a betűk közvetítette hangsort és kiejti, például, hogy iskola, majd rögtön utána megis
métli: ISKOLA, ez azt jelzi, hogy az első kiejtéskor a dekódolási folyamat történt meg, 
a második ejtéskor pedig a mentális lexikonban azonosította a szót a megfelelő 
jelentéssel.

3. Nyelvészet - alkalmazott nyelvészet
Leonard Bloomfield írta le elsőként (1942), és azóta sokan, különféle módokon 
igazolták, hogy az olvasástanulásban a nyelvi folyamatoknak meghatározó jelentősé
gük van. Ha pedig ez igaz, akkor a nyelvészet egyfajta alkalmazását kell látnunk részben 
az olvasás jobb megismerésében, részben pedig az olvasástanítás folyamatában.

Az olvasás - temészetesen ép intelligenciát, hallást és látást feltételezve - az 
anyanyelvvel van igen szoros kapcsolatban. Ez azt jelenti, hogy az olvasás tanulásának 
feltétele a megfelelő szintű anyanyelvi tudás (nem véletlen, hogy szerte a világon közel 
azonos időben kezdik a gyermekeket az írott nyelv elsajátítására oktatni). A beszédnek 
két oldala van: a beszédprodukció és a beszédpercepció, amelyek szoros együttműkö
désben fejlődnek az anyanyelv-elsajátítás során, de viszonylag önállóak (vö. Gósy 
1999). Az életkornak megfelelő anyanyelvi szint megítélése bizonytalan. Viszonylag 
könnyen eldönthető, hogy a gyermek beszédprodukciója - kiejtése, mondatszerkeszté
se stb. - megfelel-e az életkorában elvárt teljesítménynek. Lényegesen nehezebb 
azonban annak eldöntése, hogy vajon a beszédfeldolgozási folyamatok - észlelés, 
megértés stb. - megfelelően fejlettek-e. Az írott nyelv elsajátítása szempontjából pedig 
ez utóbbinak van döntő szerepe. Míg a beszédprodukció jóval kisebb mértékben 
gyakorol hatást az olvasástanulásra, addig a beszédpercepció folyamatai alapvetően 
meghatározzák azt. (Megjegyezzük, hogy van olyan felfogás, amely szerint az artiku
lációs hiba kockázati tényező az olvasás elsajátítására vonatkozóan, vö. Naegele-Valtin 
1992.)

Összegzőén kimondhatjuk, hogy az anyanyelvi ismeretek egy részének lényegesen 
nagyobb jelentősége van az olvasás folyamatában és a megtanulásában, mint a másik
nak. Ez a hangzó beszéd felismeréséért, megértéséért felelős beszédpercepciós mecha
nizmus (Huxford-Terrell-Bradley 1991). Az anyanyelvismeretének megfelelő szintje, 
azaz - normál fejlődés esetén - a 6-7 évesekre jellemző anyanyelvi fonetikai, fonoló
giai, grammatikai, szintaktikai és szemantikai jelenségek és szabályok ismerete és 
alkalmazási készsége teremt lehetőséget a beszélt nyelv írott formájának leképezésére, 
egyfajta reprodukciójára. Mindez az írott nyelv felismeréséhez és értelmezéséhez 
szükséges transzformációs folyamatok alapja.

A nyelvtudomány számos területének egyfajta alkalmazása nélkülözhetetlen az 
olvasás megfelelő tanításában. Fontosak a fonetikával, fonológiával, a nyelv szerkeze
tével és azok szabályaival kapcsolatos ismeretek (percepciós fejlettség kérdése, beszéd
hangok akusztikai-fonetikai sajátosságai, a jelentésmezők, szövegtan stb.).

4. A hallott és az írott nyelv összefüggései
4.1. A hangzó beszéd feldolgozása a hallással kezdődik, az ennek megfelelő folyamat 
- írott szöveg dekódolásakor - a látás. A hallást a beszédészlelési szint folyamatai 
követik, a látást a vizuális észlelési folyamatok. Míg az előbbi esetében a beszéd
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akusztikai, fonetikai, majd fonológiai felismerése történik, addig az utóbbi esetben az 
optikai elemzést és a betűfelismerést követően a folyamat közvetlenül „átkapcsol” a 
beszédpercepciós szintre a betű-hang megfeleltetés transzformációjával. Innentől köz
vetlen transzformációk történnek: a betűsor és az annak megfelelő beszélt hangsor 
lexikai azonosítása, valamint a grammatikai/szintaktikai szerkezetek megfeleltetése és 
felismerése, azaz a megértés. A megértés teszi lehetővé az asszociációs szint működé
sét. Az olvasás gyakorlottsága, az első szakasz „automatizáltsága” azt jelenti, hogy a 
hang-betű megfeleltetés egyre kevesebb odafigyelést (vagy gondolkodást) igényel. A 
vizuális élmény egyre gyorsabban lesz, képes a lexikai azonosítást kiváltani, a szeman
tikai, szintaktikai struktúrákat aktiválni.

4.2.Kifejezetten alkalmazott nyelvészeti kérdés, hogy vajon az adott nyelv szerke
zete (a hang és a betű viszonya, a morfológiai kiépítettség stb.) mennyiben befolyásolja 
az olvasási folyamatot. Van-e különbség például az agglutináló és a nem agglutináló 
nyelvek írott formájának dekódolásában? Tudományos kísérletek híján ezekre a kérdé
sekre érdemben nem adható még válasz. Tapasztalatból azonban tudjuk, hogy az 
agglutináló nyelvek írott változatában az olvasási folyamat döntően a balról jobbra 
haladás stratégiáját követi, míg például az angolban magának a szónak az azonnali 
globális dekódolása és értelmezése történik. Tekintettel arra, hogy például egy magyar 
szótőhöz sokféle és különböző számú morféma kapcsolódhat, az olvasási stratégiának 
követnie kell a változás lehetőségét, hiszen szótagonként új nyelvi információt kapha
tunk. A magyar és az angol olvasási stratégia tapasztalati különbsége a következőkép
pen ábrázolható:

megtanulhatatlanok they cannot be learned

A magyar nyelvű olvasás többé-kevésbé folyamatos vizuális feldolgozás szimultán 
nyelvi megfeleltetését tételezi fel minden időszakaszban. A többféle toldalékot tartal
mazó magyar szó csak a legutolsó morféma felismerési pontjától lesz értelmezhető 
(példánkban: megtanul-ta vagy megtanulhat-ták vagy megtanulhatatlan-t és ez még 
folytatható). Az angol olvasás például ezzel szemben sokkal „szaggatottabb”, vagyis a 
szem mintegy szóról szóra ugrik, az egyes szavak feldolgozása a maguk egészében 
történik. A gazdag toldalékrendszerű nyelvekben egyetlen szó sokféle nyelvi informá
ciót tartalmaz, ebből következően a globális feldolgozási stratégia csak igen korláto
zottan működik. A gyakorlott olvasó képes a szó bizonyos globális átfogására; gram
matikai tudása alapján működteti az előre jóslást, előjelezheti az olvasandó szó tol- 
dalékát/ait, továbbá a kontextuális hatás, azaz a szövegkörnyezet segíti és gyorsítja a 
mentális lexikon aktiválását és a megfelelő egység „lehívását”.

Kísérleti adatok azt mutatták, hogy például a tipográfia még 7-8 év olvasási 
tapasztalat után is döntő hatással van a magyar gyermekek olvasásértésére (Gósy 1998). 
Nyolc, tizenegy és tizennégy éveseknél vizsgálták a betű nagyságának és típusának a 
hatását az olvasottak megértésére. Az eredmények szerint a több éven át tartó olvasási 
gyakorlat ellenére a nem megszokott vizuális információ a tanulók jó részét korlátozza 
a pontos megértésben. A dőlten szedett szöveg például 25-45 százalékkal csökkentette 
a különböző életkorú gyermekek helyes szövegértését. Az olvasott szövegek címét még
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a 14 évesek is 20 százalékkal pontosabban vagy pontatlanabbik azonosították a betű
mérettől függően. Ezek az eredmények kétséget kizáróan igazolják, hogy milyen 
hosszú az az idő, aminek el kell telnie (a megfelelő gyakorlással) ahhoz, hogy az 
olvasottak megértésében a vizuális dekódolás valóban automatikussá váljék.

5. Az olvasás sikere és kudarca
Közismert, hogy vannak jól olvasó tanulók és gyengén olvasók. Az olvasás nehezítettsé- 
ge nemegyszer felnőttkorban is tapasztalható, s a problémáknak csak egy kis hányada 
hozható kapcsolatba a gyakorlatlansággal.

Mi okozhat olvasástanulási kudarcot? Mitói vagyunk jó vagy kevésbé jó olvasók? 
Kik a gyorsan és kik a lassan olvasók? Ezek csak a legfontosabb kérdések, s a válaszok 
a legkevésbé sem egyszerűek. A tapasztalat szerint az olvasástanulási kudarcoknak két 
alapvető fonása van. Az egyik a „belső” tényező, vagyis maga a kisgyermek, akire a 
tanítás irányul. Ha a gyermek nem megfelelően érett - az írott nyelv elsajátításához 
szükséges folyamatait tekintve -, akkor az olvasáselsajátítása sikertelen lesz (Gósy 
1994; 1999). A másik a „külső” tényező, vagyis főként a tanítási módszer. Ha az adott 
olvasástanítási módszer alapvető (nyelvi és pszichés) kritériumoknak nem felel meg, 
akkor az eredménye esetleges lesz, általában kudarcra van ítélve. Paradoxon, s a 
tisztánlátást nagymértékben nehezíti, hogy míg az olvasási nehézséggel küzdő gyermek 
felismerhető az osztályban, addig a nem megfelelő olvasástanítási módszer azonosítása 
rendkívül nehéz.

5.1. Az olvasási zavarral foglalkozó szakemberek egyöntetűen állítják, hogy a nyelvi 
képesség bármely összetevője oka lehet az olvasási nehézségnek (vö. Studdert-Ken- 
nedy 1986; Gósy 1990); döntő azonban a beszédfeldolgozási teljesítmény szintje. A 
kísérletek és tapasztalatok alapján a következő alapösszefüggések állapíthatók meg. 
Beszédészlelési zavar/elmaradás és ép értés esetén az olvasás és írás technikájának 
kisebb-nagyobb mértékű zavarát tapasztaljuk. A beszédpercepciós zavar érintheti va
lamennyi szint működését, de korlátozódhat egy vagy néhány részfolyamatra. Az 
időviszonyok zavart észlelése például jelentkezhet a beszédhangok megkülönbözteté
sében (a rövid, illetve hosszú fonológiai jegy ralizálódásának hibás azonosítása), a 
szavak mondaton belüli elhangzási sorrendjének téves felismerésében, valamint az 
időzítésre vonatkozó szemantikai jegyek dekódolásában. Beszédmegértési zavar/elma
radás és ép észlelés esetén nehézségeket tapasztalunk az olvasás értésében és értelme
zésében; továbbá járulékosan már jelentkeznek a gondolkodási korlátok, sőt bizonyos 
viselkedési problémák is (Schneider-Simon 1996). A beszédmegértésen belül zavart 
lehet a szövegértés ép mondatértés mellett, illetve zavart lehet a mondatértés ép 
szövegértés mellett. Az első esetben a beszédértést biztosító szemantikai és szintaktikai 
sajátosságok felismerése relatíve jól működik, a folyamat asszociációs szintje, a logika, 
a korábbi ismeretek beépítésének készsége azonban nem. Amásodik esetben éppen a 
közlésegységek (többnyire mondatok) megértését szemantikai és/vagy szintaktikai 
felismerési nehézségek gátolják, ugyanakkor a gyermek logikája, esetleges kulcsszó
stratégiája, „élettapasztalata” a szövegértést ideiglenesen lehetővé teszik számára.

Együttes beszédészlelési és beszédmegértési zavar/elmaradás esetén az említette
ken túl tanulási zavarokkal és nemegyszer személyiségtorzulással is találkozunk. A 
beszédpercepciós folyamat zavart működését a csatlakozó készségek elmaradott szintje 
is súlyosbíthatja. Ilyen lehet a mentális lexikon szervezési nehézsége, a rövid idejű
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memória problémája, az olvasástanulás kezdetén a kézdominancia (illetve az agyfélte
ke-dominancia) kialakulatlansága, s az ezekkel gyakran együtt járó irányfelismerési 
zavar. Hangsúlyozzuk, hogy az olvasástanulási nehézség nem azonos a diszlexiával 
(utóbbi organikus eredetű olvasászavar).

5.2. Mit értünk olvasástanításon? Az olvasástanítás két alapvető szakasza: /Ja 
betűsorok felismertetése (betűk, betűsorok, pont azonosíttatása), azaz az olvasás tech
nikai szintje; 2) a betűsorok megfeleltettetése az egyén mentális lexikonában található 
szavakkal, szerkezetekkel, vagyis az írott szöveg megértetése.

Ez a két nagy szakasz az alábbi részfolyamatokat tartalmazza: a) a vizuálisan 
feldolgozandó kódrendszer elsajátíttatása - betűtanítás; b) ennek a kódrendszernek és 
a beszélt nyelv jelrendszerének megfeleltetése - betű és hang megfeleltetése; ej a 
megfeleltetett kódrendszer transzformálása szintaktikai és szemantikai ismérvek és 
szabályok szerint: betűsor - hangsor - szó; d) a vizuálisan feldolgozott jelrendszer 
értelmezése, azaz a látott betűsorok szövegszerűségének felfogása.

Az olvasástanítás - csakúgy, mint maga az olvasás folyamata - szoros kapcsolatban 
van az anyanyelvvel, annak struktúráival, sajátosságaival, a beszélt és az írott nyelv 
azonosságaival, hasonlóságaival és különbözőségeivel. Az emberek nagy többségének 
szüksége van arra, hogy olvasni tanítsák. Ne tévesszenek meg bennünket azok a 
történetek, amelyek az olvasni „maguktól” megtanuló gyermekekről szólnak. Vannak 
olyan gyerekek, akik valóban az iskolába lépést megelőzően már képesek olvasni; 
érdeklődésüket felkeltik a betűk, kérdeznek, s a felnőtt környezet örömmel válaszol a 
kérdéseikre. Sem a gyermek, sem a felnőtt nem veszi észre, hogy voltaképpen ekkor is 
tanítás folyik, csak egészen másféle a stratégiával, mint az iskolában. Azok a gyerme
kek, akik nem mutatnak fokozott érdeklődést az olvasás iránt 6-7 éves koruk előtt - és 
ők vannak jóval többen -, egészen más módszerű olvasástanítást igényelnek.

A jó olvasástanítási metodológiának a népoktatási cél elérését kell szolgálnia; 
tekintetbe kell vennie azt a nyelvet, amelynek írott formáját tanítja, a gyermekek 
életkorát, kognitív és pszichés szintjüket, a (haladó) hagyományokat, valamint a 
korszerű kutatási és gyakorlati eredményeket. A kiegyensúlyozottság „jelszava” az 
olvasástanításban világszerte előtérbe került, mivel a legkülönbözőbb területeken állott 
elő egyensúly vesztés. Ha a gyermek anyanyelvi készségeiben zavar áll fenn, akkor a 
rájuk épülő folyamatok bizonytalanokká válnak, létrejön az egyensúlyvesztés. Az 
olvasás tanításának az átlagos képességű és teljesítményű gyermekhez kell igazodnia. 
Ha nem ez történik, akkor egyensúlyvesztés következik be. A beszédtől elszakadó 
olvasástanítás magában hordozza az egyensúly vesztést. A néma olvasás korai erőltetése 
gátolja a normális fejlődést, egyensúly vesztéshez vezet. Ha az olvasás átmenetileg más 
folyamatokkal helyettesíthető, akkor ismét egyensúlyvesztés áll elő, hiszen csak egy 
idő elteltével derül ki, hogy a tényleges olvasási folyamatok valójában nem működnek. 
A tanulók olvasásának problémái pedig már a középiskolákban is jelentkeznek. Talán 
a legszembetűnőbb és a legszomorúbb az az egyensúlyvesztés, ami a kisgyermek 
átlagos tevékenységi tempója és az olvasástanítás indokolatlanul nagy sebessége között 
van az első osztályban.

Felmerül mindezek után a kérdés, hogy a tanulási folyamatok alapját képező, nagy 
jelentőségű olvasási folyamat tanítását nem volna-e célszerű az idősebb gyermekekkel, 
sőt a középiskolai osztályokban is folytatni (erre számos példa van a világban). 
Természetesen nem olvasástechnikai oktatásra vagy fejlesztésre gondolunk a felsőbb
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szinteken, hanem a gyermekeink életében domináló kétcsatornás (verbális és vizuális) 
információfeldolgozást ellensúlyozó értő olvasás fejlesztésére, ha kell, tanítására. Még 
a „multimédiás” világ sem nélkülözheti az olvasást; a funkcionális analfabéták relatíve 
nagy aránya mindannyiunk felelőssége.

IRODALOM

Berninger, V. Reading and Writing Acquisition. A developmental neuropsychological perspective. 
Westview Press, a Division of Harper Collins Publishers, Colorado, Oxford 1996.

Bloomfield, L. „Linguistics and reading.” in: The Elementary English Review, vol. 19, 125-130, 
183-186(1942).

Gibson, E.J.- Levin, L.A. The Psychology of Reading. MIT Press: Cambridge, MA 1975.
Gósy Mária. „Beszédészlelés és olvasási készség.” in: Tanító, vol. 18, nr. 12, pp. 13-17 (1990).
Gósy Mária. „Az olvasási zavarok percepciós fonetikai háttere.” in: Annus Gábor - Bárdos Jenő -

Lengyel Zsolt (szerk.) II. Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia 1992. Veszprém, 1994. pp. 9-13.
Gósy Mária. „Az olvasásértés függősége a vizuális információ sajátosságaitól.” in: Zoltán András 

(szerk.): Köszöntő'könyv Péter Mihály 70. születésnapjára. ELTE: Budapest, 1998. pp. 173-179.
Gósy Mária. Pszicholingvisztika. Corvina Kiadó: Budapest, 1999.
Haber, R. N. „Visual perception.” in: Annual Review of Psychology, vol. 29, pp. 31-59 (1978).
Huxford, L - C. Terrell - L. Bradley. „The relationship between the phonological strategies employed 

in reading and spelling.” in: Journal of Research in Reading, vol. 14, pp. 99-105 (1991).
Levin, H. -E. L. Kaplan. „Grammatical structure and reading.” in: Levin, H. - J. P. William (szerk.). 

Basic Studies on Reading. Basic: New York, 1970, pp. 75-96.
Naegele, I. M.- R. Valtin. „LRS in den Klassen 1-10.” in: Handbuch der Lese- und Recht schreib Sch

wierigkeiten. Beltz Verlag: Weinheim/Basel, 1992.
Perfetti, Ch. A. „Cognitive and linguistic components of reading ability.” in: B. R. Foorman és A. W. 

Siegel (szerk.). Acquisition of Reading Skills. Lawrence Erlbaum Associates: Hillsdale NJ, 1986. 
pp. 11-41.

Samuels, S. J. „Word recognition.” in: R. B. Ruddell -M. R. Ruddell - H. Singer (szerk.). Theoretical 
Models and Processes of Reading. International Reading Association: Newark, 1994. pp. 
359-381.

Schneider Júlia - Simon Ferenc. „Iskolások szövegértési nehézségei.” in: Gósy Mária (szerk.). 
Gyermekkori beszédészlelési és beszédmegértési zavarok. Nikol: Budapest, 1996. pp. 59-79.

Stűddért-Kennedy, M. On learning to speak. Status Report on Speech Research. Haskins Labora
tories, 1986. pp. 53-61.

Thorndike, R. L. „Reading as reasoning.” in: Reading Research Quarterly, vol. 2, pp. 135-147 (1973).


