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Miként hozunk létre és értünk meg monda
tokat? Hogyan válik a gondolat közléssé, 
amikor másokhoz szólunk (kódolást vég
zünk), illetve a közlés gondolattá, amikor 
mások beszélnek hozzánk (dekódolunk)? 
Ezekre és más kapcsolódó kérdésekre keres 
válaszokat a pszicholingvisztika szóössze
tétellel jelölt, a lélektan és a nyelvészet 
mezsgyéjén kialakult tudományág. 1953- 
ban amerikai pszichológusok és nyelvészek 
tartották az első pszicho] ingvisztikának 
szentelt nyári szemináriumot. Mai művelői 
nyelvészekből, kognitív pszichológusokból, 
számítógépes szakemberekből verbuválód
nak. A különböző tudományágak együttmű
ködése a múltban és ma is kölcsönösen ter
mékenyítőnek bizonyult. Bár gyors fejlődé
se folyamán tematikája változott, mára a 
kutatók nagyjából egyetértenek főbb terüle
teiben, alapképzettségük azonban meghatá
rozza, melyik területre helyezik a hangsúlyt.

Gósy Mária felfogásában a pszicholing- 
visztikának öt alapterülete van: a beszédpro
dukció, a beszédmegértés, az anyanyelv-el- 
sajátítás, a beszédzavarok és az olvasás. A 
felsorolt kutatási területek eredményeinek 
ismertetésére vállalkozott Pszicholingvisz- 
tika című monográfiájában. A borítólapról 
értesülhetünk, hogy ez az első magyar nyel
vű ilyen témájú összefoglaló kötet. A nyolc 
fejezetre tagolt, tárgymutatóval ellátott, igen 
szép kivitelezésben nyomtatott könyv min
den fejezet végén a felhasznált forrásmun
kák 30-100 tételes irodalomjegyzékét is tar
talmazza.

Az első fejezetben „A pszicholingvisz
tika kialakulása” címmel megismerkedhe
tünk a tudományág tárgyával, elméleti és 
gyakorlati feladataival, sajátosságaival, ki
alakulásának körülményeivel és fejlődésé

vel. Tárgya, a nyelv, pszicholingvisztikai 
szempontból olyan szokásokon alapuló sa
játosan emberi viselkedésforma, amelyben a 
jelrendszernek használata történik. A fenti 
meghatározás közös nevezőre hozza a nyelv 
pszichológiai és nyelvészeti meglátását (a 
viselkedési jelekkel kifejező szokásrend
szer, illetve egymással összefüggő egységek 
rendszere), és ez kijelöli a pszicholing
visztikai kutatási irányokat. Ezekkel össz
hangban elméleti feladata leírni azokat a 
folyamatokat, amelyek a kommunikáló em
berben lejátszódnak, gyakorlati feladata pe
dig az ismeretek alkalmazása a beszédzava
rok kezelésében, az írott nyelvi formák és az 
idegennyelv-oktatás hatékonyabb módsze
reinek kidolgozásában; a kibernetikában in
terdiszciplináris tudomány, de nem olyan 
értelemben, hogy új tárgya van (olyan jelen
ségek, amelyek a lélektanból vagy a nyelvé
szetből „kimaradtak”), hanem a régi tárgyat 
- a nyelvet - vizsgálja a két tudomány közös 
koncepciója szerint.

„A beszédfolyamatok szervezése: agy, 
agyműködés” a címe a második fejezetnek. 
Itt olyan érdekes kérdésekre kaphat választ 
az olvasó, hogy például milyen különbsége
ket tárt fel az agykutatás az agyféltekék mor
fológiáját és funkcionálását illetően (az agy
féltekék morfológiai és funkcionális aszim
metriájának problémája), milyen szerepe 
van a beszédfunkciók vezérlésében az agy 
bizonyos területeinek (a beszédfunkciók 
agyi lokalizációjának problémája), illetve 
hogyan és mikor történik a beszédfunkciók 
„kapcsolódása” az emberek többségénél a 
bal féltekéhez (vagyis a szakosodás, az agy
félteke-dominancia, más néven lateralizáció 
problémája). Az is felmerül, miként kapcso
lódik mindezekhez az egyik kéz előnyben 
részesítése (a kezesség problémája).

A „Beszédprodukció folyamata”, vala
mint a „Beszédészlelés és a beszédmegértés 
folyamata” című fejezetekben a folyamatok 
modellálási kísérleteit mutatja be a szerző,
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vagyis azt, hogy modellek segítségével ho
gyan mutathatók be azok a működések, mi
ként alakítja a beszélő szándékait folyama
tos beszéddé, illetve hogyan alakul a hallga
tónál az akusztikai jel különböző szinteken 
és elemzéseken keresztül értelemmel bíró 
üzenetté.

Az egyén beszéd- és nyelvi jeleket tároló 
rendszere, vagyis a „Mentális lexikon” ké
pezi az ötödik fejezet tárgyát. A mentális 
lexikon nagyságáról, felépítéséről és műkö
déséről, valamint a lexikális hozzáférés fo
lyamatáról és a folyamat meghatározóiról 
kap bőséges ismereteket az olvasó.

Azt a folyamatot, amelynek köszönhető
en a gyermek birtokába veszi annak a nyelv
nek a szabályrendszerét, amelynek hatásai 
érik (és a szabályokat véges számú szókész
letre alkalmazva végtelen számú értelmes 
mondat produkciójára és megértésére válik 
képessé, vagyis elsajátítja a beszédet) „Az 
anyanyelv elsajátítása” című fejezetben is
merteti a szerző. Hogy milyen nézeteket val
lottak e folyamatról a behaviorista tanokat, 
azaz a tanulás döntő szerepét képviselő ta
nulás-pszichológusok, miként érvel Choms
ky nati vista nézeteit alátámasztandó, hogyan 
bírálták elegáns érvelésének számos pontját 
a modern pszicholingvisták, mindez bemu
tatásra kerül ebben a fejezetben. Ismeretes, 
hogy a nyelvelsajátítás csak bizonyos élet
korig lehetséges, így az érzékenységi (szen- 
zitív vagy kritikus) periódus fogalmával is 
megismerkedhet az olvasó. Számos példával 
illusztrált leírását adja a szerző a beszédel
sajátítás folyamatának magyar anyanyelvű 
gyerekeknél.

A kötet külön fejezetben tárgyalja „A 
beszédprodukció és a beszédfeldolgozás za
varai”-!. Részletes leírását találjuk a megké
sett beszédfejlődésnek és az afáziának, vala
mint az agrammatizmusnak és a dadogás
nak. A beszédészlelés és a beszédmegértés 
zavarai közül a szeriális és transzformációs 
észlelés a beszédhang-megkülönböztetés és 
a beszédritmus-észlelés, a vizuális észlelés, 
valamint a mondat és szövegértés zavarai 
kerülnek bemutatásra.

Az utolsó fejezetben „Olvasás” címmel 
megismerkedhetünk az olvasásban résztve
vő folyamatokkal, az olvasás elsajátításával, 
az olvasástanításban alkalmazott oktatási 
módszerekkel, de az olvasási nehézségekről 
és a diszlexiáról is értekezik a szerző.

Gósy Mária a pszicholingvisztika nem
zetközileg is jegyzett kutatója és gyakorlati 
művelője. Rendkívüli tájékozottságát ebben 
a tudományágban nemcsak hozzáértő, szé
leskörű betekintése a pszicholingvisztikai 
kutatások nemzetközi és magyar vonatkozá
sú eredményeibe bizonyítja, hanem az is, 
hogy kötetének jelentős részében saját tudo
mányos és gyakorlati eredményeire támasz
kodik, az általa kifejlesztett, a gyermekek 
beszédészlelési és beszédmegértési szintjét 
húsz részfolyamat által meghatározó teszt
sorozat alkalmazása során nyert eredmé
nyek szervesen épültek a kötetbe. Olyan mo
nográfiáról van szó, amely a hasonló, eddig 
főleg angol nyelvű összegző munkák sorá
ban (amelyekben kevés a magyar vonatko
zású példa és kutatás) is minden tekintetben 
megállja a helyét. A pszicholingvisztika-ku- 
tatók és a gyakorlatban dolgozó szakembe
rek számára egyaránt izgalmas olvasmány, 
és mivel a pszicholingvisztika, mint tárgy, 
számos felsőoktatási és egyetemi kar képzé
si programjában szerepel, a kötet az oktatók 
és a hallgatók érdeklődésére is számíthat.
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A nyelvhasználat iskolai oktatásához érté
kes szintézist alkottak a szerzők. Munkáju
kat kísérletnek szánják, mellyel a kutató fel
ismeréseit, a tanár szempontjait és tapaszta
latait egyeztetni akarják a tizenévesek néző-


