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2004 júniusában, rendes évi szakmai konfe
renciáján vehettük kézbe a társaság folyóira
tának első megújult számát. A 15 éves folyó
irat mostani megújulása mind formai, mind 
tartalmi szempontból jelentős.

A korábbi számok szerzőgárdájának ösz- 
szetétele (főként logopédusok, fül-orr-gégé- 
szek, foniáterek, pszichológusok) kissé mó
dosult, megnőtt a nyelvész szakemberek 
aránya. Ez új szemponttal bővíti, frissíti a 
korábban elsősorban gyógypedagógiai-pszi- 
chológiai-orvosi oldalról kutatott területek 
vizsgálatát. A közölt írások nem a korábban 
megszokott, tudományágak szerinti csopor
tosításban szerepelnek, hanem tematikus 
rendben. Az új rendező elv oka a szakmaközi 
kutatások gyarapodása, az, hogy a napjaink
ban folyó empirikus vizsgálatokra az egyre 
sokoldalúbb kérdésfeltevés a jellemző, így 
ezek szétválogatása mára értelmét vesztette.

A főszerkesztő Kassai Ilona beköszöntő
jét követően ebben a számban nyolc, empi
rikus kutatási eredményeket bemutató tanul
mányt olvashatunk.

Hirschberg Jenő, Bók Szilvia, Józsa Krisz
tián, Juhász Márta, Trenovszki Zsuzsa, Vo- 
tisky Péter: „A nazometria alkalmazása a 
hangképzési és a beszédzavarok kórismézé- 
sében és kezelésében” (pp. 2-39). Ez a há
rom nagy egységre osztott kutatási beszámo
ló egy új eszköz, a nazométer, illetve a nazo- 
metriás mérés mint eljárás Magyarországon 
való bevezetésének folyamatát ismerteti. A 
magyar adaptálási feltételek megteremtését 
(tesztmondatok kialakítása, nazalitási határ
értékek megállapítása stb.) követően kerül
hetett sor a klinikai alkalmazási lehetőségek 
feltérképezésére (pl. a különböző eredetű 
orrhangzósságok differenciál-diagnosztiká
jának segítése, a nagyothallás, a rejtett száj- 
pad-rendellenességek korai felismerése, a 
csecsemősírás rezonanciaértékeinek megha

tározása stb.). A szerzők végül kiválasztot
ták a nazalitás mértékének meghatározásá
ra leginkább alkalmas teszt-mondatokat: a 
szubjektiven észlelt és a nazométerrel mért 
nazalitási érték ezek estében mutatta a leg
magasabb korrelációt. Ezek a mondatok al
kalmasak egyrészt az új, gépi eljárással ka
pott eredmények realitásának megítélésére, 
másrészt segítik a logopédus szakembereket 
abban, hogy a lehető legoptimálisabb be
szédanyag vizsgálata alapján állíthassák fel 
szubjektív diagnózisukat.

Vékássy László: „Betegségek beszédjel
lemzői” (pp. 2-47). A szerző néhány beteg
ségnek (neurózis, szorongás, depresszió, 
hipertireosis, pszichopátia, gyomorfekély) a 
beszédprodukcióban való megmutatkozá
sával foglalkozik. Nagy számú beteg vizs
gálata, illetve utóvizsgálata nyomán bizony
ságot nyert az a tény, hogy a hangerő, a be
szédtempó, az artikuláció, a beszédlégzés, 
valamint a zöngeképzés/hangszalagműkö- 
dés az adott betegségre specifikusan jellem
ző, a tipikustól való tendenciózus mértékű 
eltérést mutat. Ennek a figyelembevétele se
gíti az orvost, a pszichológust, illetve a logo
pédust a beteggel való első találkozás során 
egy elsődleges kép, benyomás kialakításá
ban, majd a diagnózis felállításában.

Huszár Ágnes: „Nyelvbotlások - hibás 
találatok a mentális lexikonban” (pp. 48-64). 
Az utóbbi években a pszicholingvisztikának 
egyik fontos ágává vált a nyelvbotlások tanul
mányozása. A nyelvbotláskorpuszok szisz
tematikus vizsgálata alapján elsősorban a 
mentális lexikon felépítéséről, strukturáltsá
gáról, valamint elemeinek előhívási straté
giáiról nyerhetünk információkat. A szerző 
az 1998 óta gyűjtött, több mint 3000 adatot 
tartalmazó nyelvbotlás-korpuszból vett pél
dái segítségével állapítja meg a nyelvbotlás- 
típusokat, illetve von le következtetéseket a 
beszédprodukciós folyamat szakaszainak 
„univerzális:nyelvspecifikus”, valamint a ma
gyar mint agglutináló nyelv sajátos működé
sére vonatkozóan.

Hoffmann Ildikó, Kálmán János: „Szóta- 
lálási sajátosságok a posterior, fluens afáziá-
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ban és Alzheimer-kórban” (pp. 65-73). A ta
nulmány szerzői neurolingvisztikai szem
pontból, a nyelvpatológia témaköréhez kap
csolódva teszik vizsgálatuk tárgyává a men
tális lexikon működését. Posterior fluens 
afáziás és Alzheimer-kóros, valamint egész
séges idős emberek spontán beszédének 
megfigyelése, valamint Boston Megnevezési 
Teszttel és szófolyamatossági teszttel törté
nő vizsgálata nyomán megállapítják, hogy az 
agy azonos területének különböző eredetű 
sérülése, diszfunkcionálása esetén a nyelvi 
teljesítmény különböző lesz: Alzheimer-kór
ban a posterior terület sérülése ellenére a 
beteg beszédtempó tekintetében anterior - 
nem fluens - afáziára jellemző tüneteket mu
tat. Érdemes tehát további szempontokat is 
érvényesíteni a kétféle betegség összehason
lító elemzésében.

Bóna Judit: „A hadaró beszéd sajátossá
gai spontán és félspontán megnyilatkozások
ban” (pp. 74-82). A cikk szerzője egy hada
ró személy spontán és félspontán beszédé
nek összehasonlító elemzésével erősíti meg 
a szakirodalomból már jól ismert tényeket: 
a hadaró személy spontán beszédére jellem
ző gondolati rendezetlensége, nemcsak gyors, 
de pontatlan artikulációja, intonációs mintá
zatának monotóniája csökken abban az eset
ben, ha tudatosan figyel beszéd-magatartá
sára.

Kas Bence: „Fonológiai rendszer a korai 
gyermeknyelvben” (pp. 83-105). A tanul
mány egy tipikus fejlődésűkislány 1,6 és 2,0 
éves korában produkált beszédének összeha
sonlító elemzését tartalmazza. A vizsgálat 
feltárja, hogy a gyermek milyen artikulációs- 
fonetikai-fonológiai szempontból leírható 
eszközöket, stratégiákat alakít ki és fejleszt 
a nyelvi fejlődés folyamatában kommuni
kációs céljainak elérése érdekében. Az ered
mények alapján két irányban vonhatók le 
fontos következtetések. Egyrészt a proto- 
szavak megjelenését megelőző hangkompo
zíciók, gagyogási sorok elemzéséből kitűnik, 
hogy a gyermek a szótagot mint a nyelvel
sajátítás fonotaktikai szempontból meghatá
rozó egységét alkalmazza. A szótagszerke

zetek túlnyomó többsége már ebben az élet
korban is a „szonoritási sorbarendezés” fi
ziológiailag meghatározott, univerzális elvé
nek megfelelően alakul. Ezek a felismerések 
fontos adalékul szolgálhatnak a szótag fogal
mának meghatározásában. A következteté
sek másrészt a környezetnek a nyelvelsajá
tításban játszott szerepére vonatkoznak. A 
kanonikus gagyogási sorozatok nem tekint
hetők egyértelműen a nyelvspecifikus kör
nyezeti minták másolt variációinak. Továb
bá a protoszavakban megjelenő paradigma- 
tikus hanghelyettesítések azt mutatják, hogy 
a gyermek kommunkációs szándékát érvé
nyesíti akár a nyelvi kódolás pontatlansága 
árán is. Ezeket a tényeket érdemes figyelem
be venni a klasszikus „nativista:konstruk- 
tivista” elméletek tárgyalásában, értékelésé
ben.

Az empirikus tanulmányi részt a köszön
tések, megemlékezések, valamint az innová
ciók, beszámolók rovatai követik. Végül köny
vek, illetve külföldi szakfolyóiratok szem
léje zárja a kötetet.

A Beszédgyógyítás legújabb számának el
olvasása után elmondhatjuk, hogy mind a 
külső, mind a belső változtatások a folyóirat 
javára szolgálnak. A szakmailag ellenőrzött 
tartalom jól átgondolt, szisztematikusan 
szerkesztett formában jelenik meg. Ezt - a 
beszéd „meggyógyításá”-ban is nélkülözhe
tetlen - következetességet hűen tükrözi az új, 
Zoltán Gábor készítette borítóterv is.

Bertalan Regina

Kenesei István (szerk.)
A nyelv és a nyelvek
Budapest: Akadémiai Kiadó, 
2004. 281. p.

Bizonyára senkinek sem kell bemutatni ezt 
a könyvet, hiszen az 1984-es első kiadás óta 
immáron az ötödik javított és bővített ki
adást tarthatja kezében az olvasó, amely ez
úttal az Akadémiai Kiadó gondozásában


