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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
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jelent meg. Újdonság, hogy a kiadó hozzá
járulásával nemcsak bolti forgalomban kap
ható a könyv, hanem elektronikus változata 
elérhető a Nyelvtudományi Intézet honlap
ján (www.nytud.hu), illetve az általa működ
tetett portálon (www.nyelveszet.hu) is.

A könyv hű maradt eredeti céljához, to
vábbra is a szerkesztő bevezetőjében meg
fogalmazott gondolat jegyében készült el az 
újabb kiadás, azaz „a ma nyelvtudományá
nak fogalomrendszerét, elméleteit és ered
ményeit kívántuk köznapi nyelven, mindenki 
számára érthetően összefoglalni”. Szüksé
gessé vált azonban az eredeti mű kiegészí
tése és bővítése, hiszen hasonlóan más tudo
mányágakhoz a nyelvtudomány is folyama
tosan fejlődik, újabb és újabb eredmények 
születnek. Ezek bemutatására vállalkoztak 
ismét a régi és az új szerzők.

Több kisebb változtatás és kiegészítés 
mellett (pl. a magyarországi cigányság által 
beszélt nyelvek és kétnyelvűségük bemuta
tása) két új alfejezettel bővült a jelenlegi ki
adás. „A nyelv használója” című IV. fejezet 
kiegészült „A nyelv és a számítógép”, vala
mint „A nyelv és az agy” címet viselő alfe- 
jezetekkel. Az előbbi Prószéky Gábornak, a 
nyelvtechnológiai szoftverek fejlesztésével 
foglalkozó MorphoLogic cég alapítójának és 
munkatársának, Kis Balázsnak közös mun
kája, akik nem kisebb feladatot vállaltak ma
gukra, mint hogy bemutassák a számítógé
pes nyelvészet (nyelvtechnológia) kérdéseit. 
Ez a természetes nyelvű szövegek számító
gépes feldolgozásával foglalkozó interdisz
ciplináris tudomány, amely az informatika, 
a matematika és a nyelvészet elméleti és gya
korlati eredményeire épül. A szerzők két 
alapvető problémacsoport köré építik fel a 
fejezetet. Elsőként bemutatják a számítógé
pek nehézségeit az emberi nyelvek megtanu
lásában és leírják azokat a problémákat, me
lyekkel a számítógépes nyelvész a nyelv 
szerkezetének gépi ábrázolása, valamint a 
beszélt szöveg írott szöveggé alakítása során 
találkozik. Másodszor felsorolják és elemzik 
azokat a számítógépes nyelvi szolgáltatáso
kat, amelyeket már most is több millióan

használunk (szóelemző program, nyelvhe
lyesség-ellenőrző program, szinonimaszótár, 
fordítómemória) és betekintést nyújtanak a 
jövőbeni kutatások lehetséges irányaiba.

Bánréti Zoltán, a Nyelvi struktúrák és az 
agy című neurolingvisztikai tanulmánykötet 
szerkesztője, aki jelenleg a Nyelvtudományi 
Intézet egyik kísérleti központját irányítja, 
„A nyelv és az agy” című fejezetben ösz- 
szegzi az utóbbi évek során végzett és az em
beri agy működésére irányuló nyelvi vizs
gálatok eredményeit. A nyelvi funkció mű
ködését nemcsak az egészséges agyban, a 
beszédfejlődés és a beszédprodukción ke
resztül, hanem a valamilyen okból sérült agy
ban is, a beszédleépülésen és a nyelv elvesz
tésén keresztül is lehet vizsgálni. A szerző el
sősorban az utóbbi szempontot figyelembe 
véve számos gyakorlati esetből vett példán 
mutatja be a legfontosabb afázia-kutatások 
(Broca, Wernicke, Williams) eredményeit, és 
ismerteti az agy szerkezete, valamint az em
beri nyelv nyelvtanának a szerkezete közöt
ti összefüggéseket, különös hangsúlyt fek
tetve a két agyi féltekének a nyelvi funkci
ók ellátásában játszott szerepére.

Az ajánlott irodalom és forrásművek jegy
zéke is bővült az egyes fejezetek kiegészí
tésekor felhasznált forrásokkal. A könyv így 
gazdagodott és kibővült kiadása bizonyára 
élvezetes olvasmányt fog jelenteni azok szá
mára is, akik esetleg már olvasták a koráb
ban megjelent kiadások egyikét. (S mint 
tudjuk, hogy egyes felsőoktatási intézmé
nyekben bevezető tankönyvként is haszno
sítják ezt a kiváló gyűjteményt.)

Huhainé Oláh Agnes
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