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A MAGYAR ÉS A NEMZETKÖZI 
TUDOMÁNYOS ÉLET ESEMÉNYEI

INTERSPEECH 2007
Az International Speech Communication Association (ISCA) 

nemzetközi konferenciája
Antwerpen, Belgium, 2007. augusztus 27-31.

Ezt a világkonferenciát kétévente rendezik meg. A 2007-es, soros ese
ménynek a belgiumi Antwerpen adott otthont. A rendezvényen 1340 résztve
vőt regisztráltak a világ minden tájáról (a legtöbben távol-keletiek voltak). 
A bejelentett előadások száma 1269, az elfogadottaké 738, ezekből 21 elő
adáshoz csatoltak multimédiás anyagot is a szerzők. Minden bejelentett elő
adást 3 bíráló értékelt, összesen 601 bíráló végezte ezt a munkát. A konferen
cia szervezőbizottsága az elfogadott cikkeket 30 előadás-, 30 poszter- és 9 
speciális szekcióba osztotta be. Ez a konferencia valószínűleg a beszédkuta
tás területén a legszélesebb spektrumot lefedő és legrangosabb nemzetközi 
rendezvény. A témakörök jelzik ennek a tudománynak az interdiszciplinaritá- 
sát is. A klasszikus nyelvészeti és fonetikai kutatásoktól egészen a matemati
kai modellezésig terjed a skála. Négy fő irányvonal köré felfűzve, összesen 
26 témakörben zajlottak az előadások.

Humán beszédprodukció, percepció és kommunikáció: Fonológia és 
fonetika, beszéd és dialógus, prozódia (produkció, percepció és szerkezet), 
paralingvisztikai jegyek (érzelem, kifejezésmód), beszédképzés, beszédper
cepció, fiziológia és patológia, nyelvelsajátítás (fejlődés és tanulás).

Beszéd- és nyelvtechnológia: beszéd- és jelfeldolgozás, beszédtisztítás, 
beszédkódolás és távközlés, beszéd-előállítás és -szintézis, beszédfelismerés, 
beszédmegértés, hangsúly- és nyelvdetekció, többnyelvű beszédfeldolgozás, 
multimodális és multimédia-jelfeldolgozás, a beszélő személy jellemzése és 
felismerése.

Beszélt nyelvi rendszerek és alkalmazásaik: dialógusrendszerek, infor
máció kinyerése és mentése, fordító rendszerek, alkalmazások idős és fogya
tékos embereknek, tanulást és oktatást segítő eszközök.

Források, szabványok, minősítés: adatbázisok és annotáció, tesztelés és 
szabványosítás.

A konferencia jelzi a jövő kutatási irányait is -  ez tükröződött a plenáris 
előadások témaválasztásában is. Az első ilyen előadásban Victor Zue (MIT) 
az organikus interfészekről beszélt, a másodikban a beszédpercepció neurális
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bázisáról volt szó Sophie Scott előadásában (University College London), a 
harmadikban a számítógéppel támogatott ember-ember közötti többnyelvű 
kommunikáció volt a téma (Alex Waibel, University of Karlsruhe), a negye
dikben a szerző (Pierre-Yves Oudeyer, Sony Laboratory, Paris) arról a hipoté
zisről beszélt, hogy az emberi evolúcióban milyen szerepe volt a beszédhan
gok egyedi rendszerének. Matematikai modellel magyarázta, hogy a beszédet 
egy komplex adaptív rendszernek tekintve lehetséges ez. Ezekből a témákból 
látható, hogy a beszéd agyi szintű reprezentációja, működése az egyik fő ku
tatási terület a jövőben.

Magyarországról összesen hat előadást fogadtak el. A Budapesti Műszaki 
és Gazdaságtudományi Egyetem Távközlési és Médiainformatikai Tanszéke 
szakembereitől hangzott el négy prezentáció, egy-egy pedig az MTA Nyelv- 
tudományi Intézetétől és a Szegedi Tudományegyetemről. A magyarországi 
előadások közül három a beszédfelismerés legújabb kísérleti eredményeivel 
foglalkozott. Ezek közül kiemelkedő érdeklődést váltott ki a morfémaalapú 
felismerési megoldás. Ezenkívül a beszédszintetizátorok prozódiáját változa
tosabbá tevő új elgondolás és a glottalizáció személyfelismerésben játszott 
szerepét vizsgáló magyar kísérletek vonzották a legtöbb érdeklődőt. A be
szédtechnológia gyakorlati alkalmazásai között sokan rácsodálkoztak a 
„Gyógyszervonal” elnevezésű beszédinformációs rendszerre.

A hazai szakembereken kívül számos küldöldön élő magyar beszédkutató 
is részt vett a konferencián. A BME munkatársai által kezdeményezett „Inter- 
speech 2007 magyar ebéd”-en mintegy harmincán vettek részt. Talán a legtá
volabbról érkezett magyar résztvevő Szakos József volt, aki Tajvanon kutatja 
és menti az ottani ősi nyelvek adatait.

Németh Géza

Checkpoint Literacy -  a 15. Európai Olvasáskonferencia
Berlin, 2007. augusztus 5-8.

Az Európai Olvasástársaságok Szervezete, az IDEC, valamint a Német Ol
vasás és írás Szervezete 2007. augusztus 5-8. között rendezte meg Berlinben 
a 15. Európai Olvasáskonferenciát Checkpoint Literacy címmel. A német fő
város már másodszor adott otthont ennek a neves eseménynek, amelyre a 
több mint 400 résztvevő a világ összes földrészéről, 45 országból érkezett.

A tudományos találkozó hivatalos munkanyelve az angol volt, de az elő
adók a hagyományok szerint bármelyik európai nyelven beszámolhattak ku
tatásukról, így számos előadás hangzott el németül, franciául, spanyolul és 
oroszul is. A könnyebb érhetőséget itt (általában) angol nyelvű kiosztmányok 
és/vagy Power Point prezentáció segítette.
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A konferencia nyitónapján Andreas Schleicher Az irodalmi képességek az 
információs korban címmel tartott előadása először statisztikailag értékelte a 
PISA-felmérésben elért eredményeket, majd lehetséges magyarázatokat adott 
az egyes országok gyenge vagy jó teljesítményére. Mint ismeretes, a finnek a 
nemzetközi szövegértés-felmérésekben nagyon előkelő helyezést értek el, 
ezért sokan várták a finn Pirjo Linnakylä beszámolóját a finn oktatás jellem
zőiről, különös tekintettel az írás és olvasás fejlesztését szolgáló vonatkozá
sokra. A konferencia további 3 napján párhuzamosan 19 teremben hangzottak 
el előadások, folytak műhelymunkák, és számos poszterelőadás is megtekint
hető volt az alábbi témákban: iskoláskor előtti írás-, olvasás- és irodalmi ne
velés; olvasási készség; motiváció és az olvasás mint tevékenység; írás, olva
sás, irodalmi műveltség többnyelvű és többkultúrájú környezetben; írás és he
lyesírás; irodalmi műveltség és könyvtár; irodalmi műveltség és demokrácia, 
irodalmi műveltség és információs technika; nemzetközi kutatások (PISA, 
PIRLS); olvasási és helyesírási nehézségek és fejlesztési módszerek; olvasás
tanulás és analfabétizmus fiatal- és felnőttkorban. A zárónapon Allan Luke 
számolt be a szingapúri olvasástanítás helyzetéről és az ezzel kapcsolatos sa
ját projektjéről. A konferencián Magyarországot Imre Angéla képviselte Ol
vasási zavarokkal küzdő gyermekek beszédfeldolgozási folyamatai című an
gol nyelvű előadásával. A konferencián elhangzottak közül számos előadás 
megtalálható a későbbiekben a http://www.literacyeurope.org/IDEC weboldalon.

A következő Európai Olvasáskonferenciára 2009-ben kerül sor Portugáliá
ban, Braga városában.

Imre Angéla

A 16. fonetikai világkongresszus -  
International Congress of Phonetic Sciences

Saarbrücken, 2007. augusztus 6-10.

A fonetikusok legnagyobb és legelismertebb szakmai rendezvényét, a fo
netikai világkongresszust 2007-ben Saarbrückenben rendezték meg. A talál
kozóra, amelyet változó helyszíneken -  Amszterdam (1932), London (1935), 
Genf (1938), Helsinki (1961), Münster (1964), Prága (1967), Montreal 
(1971), Leeds (1975), Koppenhága (1979), Utrecht (1983), Tallin (1987), 
Aix-en-Provence (1991), Stockholm (1995), San Fransisco (1999), Barcelona 
(2003) -  tartanak, 1932 óta négyévente kerül sor. Idén az immár 16. kong
resszuson mintegy ezer fonetikus, beszédkutató vett részt a világ számos or
szágából.

Az ülésszak a köszöntők és megemlékezések után két plenáris előadással 
indult, amelyek az elhangzás sorrendjében a következők voltak: A társalgási

http://www.literacyeurope.org/IDEC
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interakciók fonetikai jellemzői (John Local, University of York) és Kifordítva 
-  a verbális és nonverbális kommunikáció akusztikai és vizuális aspektusai 
(Björn Granström -  David House, Centre for Speech Technology, KTH, 
Stockholm).

Két délután speciális szekciókat szerveztek egy-egy téma köré a kutatók. 
Összesen tizenkét, egy témát alaposan, több szemszögből körüljáró speciális 
ülés került megrendezésre. Ezek célja olyan kérdések megvitatása volt, ame
lyek napjainkban rendkívül élénk tudományos vita középpontjában állnak, 
vagy eddig a kongresszus történetében nem kaptak hangsúlyos szerepet; pél
dául a második nyelv tanulása, a beszélt nyelv szenzomotoros alapjai, arab 
fonetika, természetes fonológia, intonációs fejlődés a gőgicséléstől a kétsza- 
vas közlésekig, a beszédritmus. Az ülést vezető-szervező kutatók ezekre az 
előadásokra maguk köré gyűjtötték a világ különböző országaiból az adott 
témával foglalkozó legnevesebb kollégáikat, így nemcsak aprólékos tudást 
nyerhettünk a tárgyalt kérdésről, hanem kirajzolódhattak a jelenség univerzá
lis és nyelvspecifikus vonatkozásai is.

Az öt nap alatt összesen 467 szekcióelőadást és posztert hallgathattunk és 
tekinthettünk meg, amelyeket 708 bejelentett előadás közül választott ki a 
programbizottság a legutóbbi kongresszus óta megváltozott jelentkezési sza
bályok alapján (idén már teljes tanulmányokat vártak mintegy 20000 n terje
delemben a jelentkezőktől, ezek alapján történtek a bírálatok). A prezentációk 
több mint 20 téma köré szerveződtek, amelyek a beszédprodukció vizsgálata 
mellett igen nagy számban a prozódiával foglalkoztak; ennek okaként a szer
vezők „a beszéd magasabb szintű szerveződése iránti érdeklődés mellett a 
tematikai és terminológiai megbeszélés szükségességét” (Trouvain-Barry 
2007) nevezték meg. Az előadások témakörök szerinti megoszlását az 1. áb
rán mutatjuk be (az alkalmazott fonetika kategóriába a klinikai fonetika, a be
szédtechnológia és a bűnügyi fonetika tartozik; az egyéb kategóriába azok a 
témakörök kerültek, amelyeknek az aránya 6% alatt volt, például szociofone- 
tika, anyanyelv-elsajátítás, neurofonetika, fonológia).

A 39 országból érkezett előadások és poszterek között egy hazai előadás is 
szerepelt, amely a megakadásjelenségek életkorfüggő feldolgozásával foglal
kozott (Bóna Judit -  Gósy Mária -  Markó Alexandra). Emellett négy kutatás 
készült magyarországi társzerzőséggel: a magyar /r/ környezetében megjele
nő sváról (Gósy Mária és Robert Vago); a magyar magánhangzó-rendszer 
hosszúsági oppozíciójának realizációjáról (Mády Katalin és Uwe D. Reichel), 
az emberi és a számítógépes magánhangzó-osztályozásról (Uwe D. Reichel 
és Mády Katalin); a szegmentális szerkezetnek a beszélő felismerésére gya
korolt hatásáról (Andics Attila, James M. Mcqueen és Miranda van Turen- 
nout). Ezek mellett meghallgathattunk egy magyar vonatkozású, de nem ma
gyar anyanyelvű kutató által készített előadást is (Anne Pycha), amelynek 
témája a fonetikai és fonológiai indokoltságú időtartam-növekedések eltérése 
volt a magyar affrikátákban.
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1. ábra
Az előadások témakörök szerinti megoszlása

A kongresszus ideje alatt több kiállítást, bemutatót is megtekinthetett a kö
zönség. A fonetikatörténeti kiállítás meglátogatása mellett az érdeklődők pél
dául kipróbálhattak egy 3 dimenziós artikulográfot.

A kongresszus több mint ezer oldalnyi terjedelmű nyomtatott kötetei vala
mennyi elfogadott előadás és poszter írott változatát tartalmazzák; a teljes 
anyag CD formájában is hozzáférhető.

A következő konferenciának 2011-ben Hongkong ad otthont.

Irodalom
Trouvain, Jürgen -  Barry, William 2007. Note from the editors. ICPhS XVI. Book o f 

Abstracts. Universität des Saarlandes, Saarbrücken, vi.

Bóna Judit -  Gráczi Tekla Etelka

A magyar tudomány ünnepe a Nyelvtudományi Intézetben
2007. november 6.

A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából a Nyelvtudományi Intézet 2007. 
november 6-án egész napos fórumot rendezett Az ép beszéd és a sérült be
széd: a gyerekkor, a felnőttkor és az időskor problémái címmel. A négy szek
ció a kisgyermekkortól egészen az időskorig tárgyalta a beszéd tipikus és ati
pikus jelenségeit, folyamatait. Az első a kisgyermekkori anyanyelv-elsajátítás 
kognitív folyamataival, illetve annak zavaraival foglalkozott. A második 
szekció az anyanyelvi nevelés lehetőségeit, aktuális feladatait tárgyalta a mai 
közoktatásban. A délután első szekciója szociolingvisztikai, helyesírási prob-
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lémákkal foglalkozott, valamint bemutatta a Nyelvtudományi Intézetnek a 
közönségszolgálati munkáját, annak aktuális kérdéseit. A hivatalos program 
zárásaként a felnőtt- és időskori nyelvi és beszédzavarok, az afázia, lletve a 
demencia (időskori agyi leépülés) orvosi és nyelvészeti szempontú megköze
lítését ismerhette meg a hallgatóság. A szervezők a szekciók felépítésében 
egységre törekedtek: a felkért előadók 10-10 perces előadásait vita követte, 
amelynek során a résztvevők kérdezhettek az előadóktól, illetve maguk is fel
vethettek aktuális problémákat.

Az első szekció az anyanyelv-elsajátításhoz, illetve a percepció vizsgálatá
hoz kapcsolódott, amelyek a fonetika és a nszicholingvisztika témakörébe tar
toznak, ennek megfelelően Gósy Mária mi derálta az előadások és a vita mene
tét. Az anyanyelv-elsajátítás tipikus fejlődéséről és a tanulási folyamatokhoz 
szükséges nyelvi tudatosság kialakulásáról Adamikné Jászó Anna tartott elő
adást. Kiemelte az anyanyelvi fejlődéshez alkalmazkodó oktatási módszerek 
szükségességét. Schneider Júlia és Simon Ferenc orvosi szempontból foglal
kozott a hallás ép és zavart működésével. Az előadás gyakorlati tanulsága, 
hogy azok a gyermekek, akiket a klinikai hallásvizsgálat alapján ép hallónak 
minősítettek, azért nem képesek az esetek egy részében sikeresen feldolgozni 
a beszédjelet, mivel a tünet nélküli hurutos állapotuk enyhe fokú hallászavar
ral társult. Az ép hallás nem azonos az ép beszédhallással, amely jóval komp
lexebb folyamat. A beszédhallás bármilyen eredetű, átmeneti vagy tartós za
vara negatívan befolyásolja a gyermek észlelési és megértési, illetve ezen ke
resztül a tanulási folyamatait. Nemcsak a beszédfeldolgozási, hanem a be
szédprodukciós folyamatban is keletkezhet zavar az anyanyelv-elsajátítás so
rán. Bóna Judit Gósy Máriával közös kutatásában súlyos beszédhibás gyer
mekek beszédfeldolgozási folyamatait vizsgálta különböző életkorokban. Az 
eredmények szerint a később is fennálló beszédhiba bizonyosan együtt jár a 
percepció különféle mértékű zavaraival. A megkésett beszédindulás is rizikó- 
tényezőnek számít a beszédpercepciós zavarok szempontjából: Horváth Vik
tória kutatásának eredménye szerint minden olyan gyermek, aki hároméves 
kora után kezdett beszélni, súlyos elmaradásokkal küzd a beszédfeldolgozás 
valamennyi területén -  különösen a fonológiai észlelésben, a szövegértésben, 
valamint a szókincsaktiválásban -, s ez egészen biztosan előrejelzi az iskolai 
nehézségeket. Ezt követően Rosta Katalin és Schuchné Rumpli Henriette elő
adása hangzott el, amely beszédfogyatékos óvodások percepciós zavaraival 
foglalkozott, bemutatva a komplex fejlesztés eredményességét, amely a terá
piában eltöltött idővel párhuzamosan növekszik. A szekció zárásaként Radvá- 
nyi Katalin beszélt a kognitív képességek gyengeségének és a nyelvi fejlő
désnek az összefüggéseiről.

Az előadásokat követő vita is nagyon hasznosnak bizonyult, és továbbgon
dolkodásra ösztönözte a hallgatóságot. Gerebenné Várbíró Katalin a terminus 
technicusok egységesítésének, Simon Ferenc a beszédhallás vizsgálatának a 
szükségességét hangsúlyozta. Csabay Katalin és Szamosközi Alice logopédu
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sok szintén gyakorlati szempontú megjegyzéseket fűztek az elhangzottakhoz. 
A rendezvény lehetőséget biztosított a kutatóknak és a gyakorlati szakembe
reknek a „tudományos találkozásra”, a gondolatok kicserélésére. A számos 
tudományos újdonság a gyakorlatban is hasznosítható eredményekkel szol
gált a hallgatóság számára, akik között nagy számban jelentek meg a „leendő 
szülők”, az egyetemi hallgatók is.

Horváth Viktória

Beszédkutatás 2007
Budapest, 2007. november 15-16.

A Beszédkutatás a Magyarországon beszéddel foglalkozó kutatók, oktatók, 
hallgatók kétévente megrendezésre kerülő kétnapos tudományos ülésszaka. 
Az elsőt 1992-ben szervezték. A mostani konferencia helyszínéül az MTA 
Nyelvtudományi Intézete szolgált, a gondos szervezés az intézet Kempelen 
Farkas Beszédkutató Laboratóriuma munkatársainak köszönhető. Az idei év
ben „Fonetika és pszicholingvisztika” témakörben nyújthatták bejelentkezé
seiket az előadók. Az elfogadott előadások aránya 80% volt.

Az évről évre egyre növekvő érdeklődésre való tekintettel idén először ti
zenöt perc helyett, a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően, tízperces előadá
sok megtartására volt lehetőség. Az előadások időtartamának csökkentése 
azonban nem okozott nagyobb nehézségeket sem az előadóknak -  mindenki
nek sikerült tartania magát az időkerethez —, sem a hallgatóságnak.

A tudományos ülésszak Kenesei István, a Nyelvtudományi Intézet igazga
tójának megnyitója után könyvbemutatókkal vette kezdetét. Idén jelent meg a 
Beszédészlelési és beszédmegértési zavarok az anyanyelv-elsajátításban című 
kötet Gósy Mária szerkesztésében, Navracsics Judit könyve A kétnyelvű men
tális lexikon címmel, illetve Olaszy Gábornak a Mássalhangzó-kapcsolódá
sok a magyar beszédben című összefoglaló munkája, amelyhez egy internetes 
adatbázis is kapcsolódik. Ez utóbbinak a bemutatására is sor került a konfe
rencia során.

A két nap alatt összesen 43 előadást hallgathattunk végig. A péntek délelőtt 
érdekfeszítő plenáris előadással vette kezdetét, amelyet Hámori József pro
fesszor, az MTA alelnöke tartott az agy fejlődésének és a nyelv kialakulásá
nak összefüggéseiről. Nagy érdeklődés mutatkozott az előadások iránt, sok 
egyetemi hallgató is jelen volt a konferencián.

A legtöbb előadást az alkalmazott fonetika területéről, azon belül is első
sorban a beszédfelismerésről és a beszédszintetizálásról hallhattunk: a beszéd 
érzelmi töltetének felismerése a beszéd akusztikus jellemzői alapján; a fo
lyamatos magyar beszéd mondatfajtáinak felismerése; spontán magyar nyel-
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vü beszéd gépi felismerése explicit nyelvfüggő szabályok nélkül; érzelmi töl
tésű beszéd előállítása beszédszintetizátor segítségével; érzelem érzékelése és 
gépi felismerése a magyar nyelvben; a szintaktikai elemzés nehézségei a szó
hangsúly meghatározásában; beszédelemzés a kriminalisztikai hangszakértés
ben; a beszéd környezeti zajszennyezettségének csökkentése; szövegrögzítési 
eljárások és tanulságok. Az idegennyelv-oktatás fonetikai vonatkozásai, illet
ve szociofonetikai sajátosságok vizsgálata volt a tárgya két előadásnak.

Számos izgalmas előadás hangzott el a szupraszegmentális hangszerkezet 
vizsgálatáról is: kérdő funkciójú hanglejtésformák a spontán beszédben; az 
idegen nyelvi beszéd időbeli jellemzőinek mérése és megítélése; a beszéddal
lam és a mondathangsúly különböző kommunikációs helyzetekben; időszer
kezeti mintázatok a spontán beszédben; magyar és német kérdő mondatok 
dallammintái; beszédtempó-változás filmremake-ek tükrében; középiskolai 
tanulók spontán beszédének temporális jellemzői; a beszédtempó eltéréseinek 
észlelése 60 évvel ezelőtti és mai beszélőknél.

A megakadásjelenségek vizsgálata napjainkban egyre jobban előtérbe ke
rül, ezt jól példázza az ebben a témakörben tartott előadások nagy száma: 
szófajfüggőek-e a spontán beszéd megakadástípusai?; a nyújtás akusztikai
fonetikai paraméterei a spontán beszédben; megakadásjelenségek jellemzői 
magyar anyanyelvű angolul tanulók angol spontán beszédében; megakadásje
lenségek szinkrontolmácsolt szövegekben; a hangsúlyeltolódás (mint meg
akadásjelenség) a spontán beszédben.

A szegmentális hangszerkezet vizsgálatával kapcsolatos előadások érintet
ték a magyar magánhangzók vizsgálatát elektromágneses artikulográffal 
(gyors és lassú beszédben); foglalkoztak a [v] zöngésségével és zörejességé
vel; a felpattanó zárhangok ejtési sajátosságaival hangakcsolatokban; a ma
gyar és a japán magánhangzók akusztikai szerkezetének összehasonlításával.

Az ülésszak .témájából fakadóan pszicholingvisztikai kutatások bemutatá
sára is sor került: a kétnyelvüek beszédprodukciója különböző beszédhelyze
tekben; marihuánahasználat hatása a verbális munkamemóriára; tanulásban 
akadályozott gyermekek aktív szókincsének a vizsgálata; egy szóértési vizs
gálat eredményeiről.

Klinikai fonetikai vizsgálatokról is hallhattunk előadásokat: az afáziás 
nyelvtani korlátozottság és az információs kontextus, a névelők az agramma- 
tikus afáziában; téri és idői relációs kifejezések anterior és poszterior afáziá- 
sok nyelvhasználatában; diszfáziás hallássérült gyermekek fogalmi szintje; 
parafáziatípusok Alzheimer-kórban. A koartikulációs folyamatokról két elő
adás szólt: a koartikulációs néma fázis jelensége, illetve a magyar beszéd 
hangkapcsolódásainak fonetikai bemutatása az interneten. A zaj hatásának 
következményeit a beszédprodukcióban két előadás is ismertette. A beszéd
percepció témakörében a virtuális mondatok észleléséről a különböző műfajú 
spontán szövegekben hangzott el előadás.
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A konferencia lebonyolítása példaszerű volt, az előadásokat követő viták 
során, illetve a kávé- és ebédszünetekben bőven volt lehetőség arra, hogy az 
egy-egy témában felmerült kérdéseinket akár a hallgatóság előtt, akár négy- 
szemközt megbeszélhessük. A következő Beszédkutatás konferenciát 2009-re 
tervezik az MTA Nyelvtudományi Intézetében.

Váradi Viola

Gósy Mária (szerk.):
Beszédészlelési és beszédmegértési zavarok 

az anyanyelv-elsajátításban
Nikol Kkt., Budapest, 2007, 334 oldal

Nyelvészeknek, pszichológusoknak, pedagógusoknak, logopédusoknak, 
gyógypedagógusoknak, egyetemi hallgatóknak, szülőknek és mindazoknak 
ajánlja a szerkesztő, Gósy Mária ezt a vaskos, 324 oldalas kötetet, akik a 
könyvben lévő témakörök friss tudományos ismeretei iránt érdeklődnek. 
Az érdeklődők körébe feltétlenül bele kell tartozniuk az anyanyelvi tanköny
vek szerzőinek. Valóban széles körű érdeklődésre tarthatnak számot a saját 
kutatásokon alapuló tanulmányok, legalább három okból. Először is, több tu
dományterületet ölelnek fel, azután jól lehet őket használni az egyetemi okta
tásban, végezetül ismeretükben olyan terápiákat lehet tervezni, amelyektől 
javulás várható a problematikus gyerekek anyanyelv-elsajátításában.

A kötetet Gósy Mária áttekintése vezeti be Az anyanyelv-elsajátítás folya
matairól, a magzati élettől az írott anyanyelv megtanulásáig.

A tanulmányok témái a hallástól a tanulásig ívelnek. Az első fejezet A be
szédfeldolgozás fiziológiai háttere és diagnosztikája címet viseli, az élén 
Csépe Valéria A beszédészlelés kritikus kérdései és a beszédészlelés fejlődése 
„neuro ’’-nézetből című tanulmánya áll, mely bemutatja az akusztikus jelek és 
a beszédhangjellemzők feldolgozásáért felelős agykérgi modellt. Fent Zoltán 
tanulmánya a hallószervvel és a hallás folyamatával foglalkozik, Imre Angéla 
pedig az anyanyelv-elsajátítás vizsgálatával. A második fejezet szorosan kap
csolódik az elsőhöz, témája a beszédfeldolgozás és a halláscsökkenés (Bom- 
bolya Mónika, Gósy Mária és Horváth Viktória, Schneider Júlia és Simon Fe
renc). A harmadik fejezet beszédprodukciós zavarokkal küszködő gyerekek be
szédfeldolgozását kutatja (Bóna Judit, Gósy Mária, Rosta Katalin és Schuchné 
Rumpli Henriette, Horváth Viktória). A negyedik fejezetet az olvasási nehéz
ség és a diszlexia kérdéskörének szentelték a szerzők. Az olvasási nehézség 
és a diszlexia különbségeit Csépe Valéria tanulmánya tárgyalja, majd a be
szédmegértés és az olvasás összefüggéséről, a diszlexiás és a tipikus fejlődé- 
sü gyermekek beszédfeldolgozásának vizsgálatáról, valamint az olvasási ne
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hézség és a diszlexia, illetve a beszédfeldolgozás kapcsolatáról olvashatunk 
(Imre Angéla, Gráczi Tekla Etelka, Gráczi Tekla Etelka -  Gósy Mária -  Imre 
Angéla). A következő fejezetben Gósy Mária Az értelmi képesség és a be- 
szédpercepciás folyamatok összefüggései-l elemzi, hasonló a témája Macher 
Mónika tanulmányának is. A továbbiakban a beszédfeldolgozási nehézségek
ről (Bóna Judit, Horváth Viktória, Markó Alexandra, Gerliczkiné Schéder Ve
ronika), valamint a beszédfeldolgozás fejlesztési lehetőségeiről van szó (Sós- 
né Pintye Mária és Melegné Steiner Ildikó, Csabay Katalin). Számos vizsgá
lat a GMP-diagnosztikán alapul, sokuk középpontjában a három kulcspozíci
ójú terület: a fonológiai észlelés, a szeriális észlelés és a szövegértés áll.

Az egyetemi-főiskolai oktatásban, főként a doktori iskolákban és a pszi- 
cholingvisztikai szemináriumokon lehetnek elmélyülést kívánó olvasmányok 
a kutatási beszámolók, elsősorban nóvumaik miatt, de az általuk közvetített 
naprakész hazai és külföldi szakirodalom miatt is.

A tanulmányok többsége kijelöli a terápia lehetőségeit, lényeges a beszéd- 
percepciós zavarok korai felismerése, s ennek nyomán a terápia korai meg
kezdése, valamint a tipikusan fejlődő gyerekek olvasástanításában az előké
szítő fejlesztés.

A könyv kiállítása gondos, ábrái szemléletesek és szépek. A borító -  mert 
ez is fontos a kézbe vett könyv esetében -  élénk zöld, a remény színe. Talán 
nem véletlenül, hiszen reménykedhetünk abban, hogy ezeket a rejtett folya
matokat jobban megismerjük, s a jövőben segíthetünk a különféle anyanyelv- 
elsajátítási zavarokkal küszködő gyerekeken. Kívánatos volna az is, hogy az 
újabb anyanyelvi programok készítői kézbe vegyék ezeket a tanulmányokat, s 
felülvizsgálják eddigi megoldásaikat. -  Köszönet a hasznos tanulmányokért.

A. Jászó Anna

Olaszy Gábor:
Mássalhangzó-kapcsolódások a magyar beszédben

Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2007.

A hangtan oktatása közben gyakran találkozunk azzal a naiv megállapítás
sal, mely szerint a magyar nyelv nem tűri meg a mássalhangzó-torlódásokat. 
Hogy ez az általánosítás túlzó, azt jól mutatja Olaszy Gábor legújabb könyve, 
amely a Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához című sorozat 72. da
rabjaként jelent meg, és 265 oldalon foglalkozik ezeknek a hangkapcsolódá
soknak az akusztikai sajátosságaival.

A magyar beszéd koartikulációs jelenségeinek vizsgálati lehetőségeit a 
szakirodalom messze nem merítette még ki. Születtek ugyan már összefogla
ló áttekintések és részletes elemzések is a témában, a mássalhangzó-kapcso



214 A magyar és a nemzetközi tudományos élet eseményei

latok artikulációjának és koartikulációjának sajátosságait és következményeit 
rendszerszerűen még nem tárták fel.

A kötetben a bevezetést a módszertani fejezet követi, majd a 2, 3, 4 és 5 
elemű mássalhangzó-kapcsolatok akusztikai elemzése olvasható képzési je
gyek szerinti osztályozásban. A hatodik fejezetből megismerhetjük a könyv
höz szervesen hozzátartozó interaktív honlapot, a függelék pedig gyakorisági 
eloszlásokat, szólistákat tartalmaz.

A kötet lexikonszerű kézikönyvnek készült, ezért nem szükséges folyama
tosan olvasnunk — a több hangkapcsolatra is érvényes megállapítások mind
egyiknél külön-külön megtalálhatók, ezért célzott használatra is alkalmas. 
Keresni azonban nemcsak a könyvben lehet, hanem a már említett honlapon 
is (http://fonetika.nytud.hu/cccc). Itt a keresés eredményeként a mintaszavak 
időszerkezetét láthatjuk, majd kosárba téve a kiválasztott szavakat, meghall
gathatjuk őket, megnézhetjük a hullámformát, a hangszínképet, az intenzitás
görbét, kijelölhetünk és tovább vizsgálhatunk szóelemeket.

Végül a kötetet záró függelékben remek példákat találhatunk többek között 
négyelemü mássalhangzó-kapcsolatokra, mint amilyen a filmklub, a szárny- 
próbálgatás vagy éppen a hangspecialista, amelyekkel talán meggyőzhetjük 
kétkedő hallgatóinkat arról, hogy a magyar nyelv is megtűri a mássalhangzó
torlódásokat. A könyv és az internetes adatbázis -  amellett, hogy információ
gazdagsága révén sokat lehet tanulni belőle -  jó ötleteket is adhat a kutatók 
számára a mássalhangzók koartikulációjának vizsgálatához.

■ Markó Alexandra

Navracsics Judit: A kétnyelvű mentális lexikon
Balassi Kiadó, Budapest, 2007

A nyelvelsajátítás egyike azon nyelvészeti témáknak, amelyek nem csak a 
nyelvészek figyelmét keltik fel. Magyarországon 20-30 évvel ezelőtt még kü
lönlegesnek számított, ha valaki több nyelven is meg tudott szólalni, de bát
ran állíthatjuk: a 21. században és a mai globalizált világunkban egyre nehe
zebben boldogulunk használható nyelvtudás nélkül. Mindannyian vágyunk 
arra, hogy megismerjük a nagy titkot, hogyan feleljünk meg minél jobban 
ennek a kihívásnak, és lessük azokat, akik nálunk sikeresebbek ebben a fo
lyamatban. Talán ez lehetett az egyik motivációja Navracsics Juditnak is, 
amikor sok-sok évvel ezelőtt elkezdte vizsgálni a kétnyelvűség kérdését, 
majd megírta a már klasszikusnak számító müvét, A kétnyelvű gyermek-el. 
A kétnyelvű mentális lexikon című kötet az ezt követő kutatások összegzése
ként született.

http://fonetika.nytud.hu/cccc
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A magyar nyelvterületen e témakörben keletkezett tanulmányok többsége a 
kérdést szociolingvisztikai szempontból közelíti meg. Navracsics Judit köny
ve abban segíti az olvasót, hogy minél alaposabban megismerjük a kétnyelvű 
beszédfolyamatokat, képet kapjunk a több nyelvet használók beszédproduk
ciójáról és -percepciójáról, és így a kétnyelvűséget természetes állapotként 
fogadhassuk el. Magyarországon, leszámítva a szerző korábbi könyvét, a két
nyelvűség pszicholingvisztikájáról még nem jelent meg ilyen átfogó munka, 
így mindenképpen újdonságnak számít.

A könyv 12 szerkezeti egysége közül 9 tartalmi, ehhez csatlakozik a fel
használt irodalom, illetve a név- és tárgymutató. A Bevezetés foglalkozik a 
kötetben használt szakkifejezések meghatározásával, elhelyezi a témát a mai 
kutatások sorában, és bemutatja a kísérletekben részt vevő személyeket, majd 
az első két fejezet ad elméleti hátteret a későbbiekben részletezett vizsgála
tokhoz. Az ezt követő fejezetek mindegyike egy-egy kérdést vet fel a mentá
lis lexikon működésével kapcsolatban. Elősegíti a könyv feldolgozását, hogy 
a konkrét kísérleteket megelőzi az idekapcsolódó aktuális szakirodalmi is
mertetés, így könnyebben állást foglalhatunk a vizsgált problémában, például 
a színmegnevezési teszt nyújt adatokat arra, vajon közös, vagy elkülönült-e a 
két nyelv szókincsének tárolása; a képmegnevezéses és a vizuális stimuluson 
alapuló asszociációs teszt vizsgálja, hogy fűggetlen-e a jelentés a felszíni for
mától (azaz ugyanazok a gondolatok jutnak-e egy angol-magyar kétnyelvű 
eszébe, ha a szék vagy a chair szót hallja); a szóasszociációs tesztekkel pedig 
arra a kérdésre keressük a választ, vajon meghatározó-e a tárolásban a két
nyelvű személy által beszélt nyelvek típusa és a kétnyelvűség fajtája (korai 
vs. késői kétnyelvűség), illetve milyen kapcsolatok fedezhetők fel a mentális 
lexikon egységei között. Az utolsó előtti tartalmi fejezetben ismertetett négy 
képregény segítségével a kísérleti személyeknek narratív szöveget kellett lét
rehozniuk az általuk ismert nyelveken. Az így rögzített felvételek kiváló ala
pot nyújtanak a deklaratív és a procedurális memória, valamint a megakadás
jelenségek vizsgálatára. Minden fejezetet az empirikus eredmények részletes 
feldolgozása és az összefoglalás zár. Az utolsó tartalmi fejezet a kutatási 
eredményekből levonható általános következtetések ismertetését tartalmazza.

A kevés idővel rendelkező, de a kétnyelvűségről kialakult álláspontok és 
az empirikus vizsgálatokból nyerhető legújabb eredmények iránt érdeklődők
nek mindenképpen meg kell ismerkednie legalább ezzel az összegző fejezet
tel. Aki azonban komolyabban foglalkozik a pszicholingvisztikai kutatások
kal, annak kihagyhatatlan, mondhatnám kötelező az egész művet feldolgozni, 
hiszen minden sora tanít: megmutatja, milyen gazdag is lehet a vizsgálatok 
tára, hogyan kell megtervezni és kivitelezni egy kísérletet, értékelni a kapott 
eredményeket, levonni a következtetéseket, s mindezt tudományos, de ugyan
akkor jól érthető stílusban teszi.

Szívből ajánlom a könyvet nyelvészeknek, kutatóknak, valamint a nyelvta
nároknak és a nyelvek elsajátításával foglalkozó érdeklődőknek, hogy meg
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ismerhessék a legújabb kutatási eredményeket, és bővíthessék elméleti tudá
sukat a kétnyelvűséggel kapcsolatban. És remélem, hogy a feltárt összefüg
gések és új ismeretek segítségével a gyakorlatban is sikeresebbé válhat a 
nyelvoktatás és nyelvtanulás Magyarországon. Ehhez járulhat hozzá Navra- 
csics Judit újonnan megjelent könyve.

Imre Angéla

Gósy Mária -  Imre Angéla: 
Beszédpercepciós fejlesztő modulok

Nikol Kkt., Budapest, 2007

A gyermekek beszédészlelésével és beszédmegértésével számos kutatás 
foglalkozott és foglalkozik mind a mai napig. Az ezekből nyerhető adatok 
már nemegyszer eredményeztek a gyakorlatban jól hasznosítható tudást, 
amelynek segítségével a problémák felismerése, megelőzése és kezelése is 
egyre könnyebbé, pontosabbá és eredményesebbé válhat. Gósy Mária és Imre 
Angéla munkásságának jelentős részét képezik ezen kutatások. A két szerző e 
tapasztalatok alapján arra vállalkozott, hogy olyan könyvet állítson össze, 
amellyel a percepciós problémák megelőzésének és kezelésének terén nem
csak a fejlesztőpedagógusok, hanem a szakpedagógusok és a szülők munkáját 
is megkönnyítik. Ennek eredményeként készült el a Beszédpercepciós fejlesz
tő modulok című könyv, mely a Nikol Kkt. gondozásában jelent meg.

A könyv mintegy 170 oldalon ad olvasójának tanácsokat és színes nyelvi 
feladatokat, az egyes feladattípusokhoz magyarázatot, útmutatót és rengeteg 
példafeladatot. Mindezek mellett a fejlődés menetének, mértékének köny- 
nyebb dokumentálhatósága érdekében az utolsó oldalakon értékelőtáblázato
kat is talál az olvasó.

Elsőként az egyes modulok által célzott fejlesztési területeket ismertetik a 
szerzők, majd a fejlesztés menetét részletesen: a javasolt időtartam és gyako
riság, a módszerek bemutatása mellett az egyes feladattípusok pontos menetét 
is leírják példákkal kiegészítvén az elméletet, hogy ezáltal is megkönnyítsék 
a fejlesztő- és gyógypedagógiai végzettséggel nem rendelkező olvasó számá
ra is a használatot, a terápiát. Ezek után mintegy 160 oldalnyi, a gyermek 
szinte minden anyanyelvi fejlődési területét érintő feladatot találunk, az egyes 
fejlesztendő területek alapján csoportokba, modulokba foglalva. A szerzők 
foglalkoznak a mentális lexikon aktív, passzív területével, aktiválásával, a be
széd észlelésével és megértésével, az összefüggések -  és így a grammatikai 
viszonyok -  felismerésének fejlesztésével. A feladatokon belül a példák nem 
azonos nehézségűek, többnyire fokozatosan nehezedve követik egymást, így 
a kötet felépítése megkönnyíti, hogy a foglalkozások alkalmával a gyermek
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adott percepciós területe fejlettségének megfelelő fokú feladatot válasszunk. 
A modulegységekhez adott példafeladatok bőségességük mellett (némelyhez 
akár 200 példafeladatot is találunk) szókincsükben és grammatikájukban is 
alkalmazkodnak a gyermekektől elvárható és a fejlesztés által elérendő mér
tékhez. A kötet további lényeges jellemzője, hogy ugyan a percepció fejlesz
tését célozták meg a szerzők, az egyes feladattípusoknál arra is figyelmet for
dítottak, hogy a gyermek beszédprodukciója is fejlődjön.

A könyvet bárkinek ajánlom, aki gyermekekkel foglalkozik. Legyen az 
gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus, szakpedagógus, avagy szülő, hiszen a 
szerzői tanácsok könnyen, egyértelműen használhatóvá teszik a kötetet. És 
bárkinek, aki gyerek. Legyen percepciós problémája vagy sem. A színes, já
tékos feladatok mindenképp segítik a percepció megfelelő szintjének elérését, 
megelőzik a nehezebb, nagyobb anyanyelvi fejlődési terhekkel járó idősza
kokban (pl. iskolakezdés, írás- és olvasástanulás, idegennyelv-tanulás kezde
te) a gyermek észlelési és megértési fejlődésének zátonyra futását, és mind
emellett a nyelvi érdeklődésű gyermekek számára érdekes felfedezéseket kí
nálhatnak.

Gráczi Tekla Etelka




