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A MAGYAR ÉS A NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS ÉLET 
ESEMÉNYEI 

Gombocz Zoltán (1877–1935) 

 

Idén 80 éve, hogy elhunyt Gombocz Zoltán, a magyar nyelvtudomány 
egyik jeles képviselője. Munkássága átívelt az egyes tudományterületeken: a 
fonetikát, a finnugor nyelvészetet, a grammatikát, a stilisztikát, a turkológiát 
és a nyelvtörténetet is számos új eredménnyel gazdagította. Gombocz korá-
nak kiemelkedő kutatója volt, aki kilépett a „puszta adatok” világából, és a 
hangsúlyt a „köztük lévő viszonyra helyezte” (Kiss 2011: 110). 

Gombocz Zoltán Sopronban született, apja Gombocz Miklós evangélikus 
lelkész és középiskolai igazgató volt. Családjában tudós emberek vették körül, 
nagybátyja és unokatestvére nyelvész-filológus volt. Tanulmányait Sopron-
ban, az evangélikus líceumban kezdte, majd Budapestre került, az Eötvös Kol-
légiumba, ahol magyar-francia szakra iratkozott be. A kollégium első nemze-
dékének tagjaként olyan emberek voltak társai, mint Horváth János, Szabó 
Dezső vagy Kodály Zoltán (Kiss 2011). Kollégiumi évei alatt szélesítette tu-
dását, nagy hatással voltak rá nyelvészettel foglalkozó tanárai, Szinnyei József 
és Simonyi Zsigmond. Ennek jeles bizonyítéka, hogy Gombocz már harmad-
évesen publikált. 1900-ban franciatanári vizsgát tett, majd több tanulmányúton 
is járt: Lipcsében, Párizsban, Finnországban és Svédországban – elsősorban a 
fonetika tanulmányozása céljából (Kicsi 1997). 1906-ban magántanárrá minő-
sítették, az általános fonetika és finnugor hangtan tárgykörében. Először a ko-
lozsvári egyetemen nevezték ki tanárnak, majd 1921-ben visszatért Budapest-
re, és a budapesti egyetemen kapott állást. Mindezek mellett vendégtanárként 
a berlini egyetemen is tartott kurzusokat. 1927-ben nevezték ki az Eötvös Kol-
légium igazgatójává, ezt a tisztségét élete végéig betöltötte. 

1904-ben alapító tagja volt a Magyar Nyelvtudományi Társaságnak, amely-
nek később alelnöke is lett. A társaság folyóiratát, a Magyar Nyelvet több éven 
át szerkesztette. Részt vett (Melich Jánossal) a Magyar etymologiai szótár fü-
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zeteinek elindításában, illetve a Nyelvtudományi Közlemények szerkesztésé-
ben is. 

Az MTA levelező, rendes, majd igazgatósági tagja, 1933-tól a Nyelv- és 
Irodalmi Osztály elnöke. Mindezek mellett számos külföldi társaság tagja volt. 
Gombocz Zoltánnak is köszönhető, hogy 1935-ben Budapesten létrehozták az 
egyetemen a Fonetikai Intézetet, amelynek vezetője Laziczius Gyula lett. 

Pályáját nehéz egységben összefoglalni, ezért a legtöbben csak egy-egy tu-
dományterület ismertetésére tesznek kísérletet. A fonetika területén a technika 
és a tudomány akkori fejlődésének köszönhetően már kísérleti méréseket is 
végzett. Gombocz 1900-ban publikálta első cikkét A kísérleti fonetika és a 

nyelvtanítás címmel. Ebben hangsúlyozta, hogy a kísérleti fonetika eredmé-
nyei hasznosíthatók az idegen nyelvi hangok artikulációjának tanításakor és 
gyakorlásakor (Molnár 1977). Gombocz egyik kiemelkedő tanulmányában a 
teljes magyar hangrendszerről közölt palatogramokat, amelyek a hangok kép-
zési jegyeiről szolgáltatnak információkat. Az egyes hangokhoz ismertetést is 
fűzött, illetve méréseket végzett például azok időtartamára vonatkozóan. A pa-
latogramok mesterséges szájpadlással készültek, korszerűbb eljárással, mint a 
megelőző kutatásokban. Ezeket még Laziczius Gyula és Bárczi Gusztáv is 
használta kutatásaihoz. Gombocz igazolta például, hogy a hosszú magánhang-
zók magasabb nyelvállásúak, mint a rövidek, illetve, hogy a mássalhangzók 
artikulációs jellege függ a fonetikai helyzettől és a hangsúlytól. Vizsgálta a 
nyelvállás és az időtartam összefüggéseit is. Felismerte, hogy a beszédtempó 
gyorsul a hosszabb hangsorok kimondásakor (Molnár 1977). 

Hangtörténeti kutatásai szintén ismertek. 1905-ben jelentette meg Az altáji 

nyelvek hangtörténetéhez című munkáját, 1909-ben A magyar hangok törté-

netéhez című tanulmányát, illetve német nyelven a Zur ungarischen Phonetik 
című munkáját. A jelenkori nyelvészet alapelvei című cikkében pedig megad-
ta mindazokat az irányelveket, amelyek nélkül ma már nem lennének elkép-
zelhetőek az empirikus kutatások. 

Gombocz Zoltánt 1930-ban Corvin-koszorúval tüntették ki a magyar tu-
domány fellendítéséért végzett munkája elismeréseként. Ahogy Kiss Jenő ír-
ta: Gombocz tudománytörténeti helye nem kérdőjeleződik meg (Kiss 2011). 
Korának nagyhatású tudósaként, tanáraként és embereként idézett szerző 
volt, és az is marad. 

Irodalom 

Kicsi Sándor András 1997. Utószó. In Gombocz Zoltán 1997. Jelentéstan és nyelvtör-
ténet. Válogatott tanulmányok. Akadémiai Kiadó, Budapest. 221–238. 

Kiss Jenő 2011. Gombocz Zoltán életéről és munkásságáról. In Horváth László – 
Laczkó Krisztina – Tóth Károly (szerk.): Lustrum. Typotex Kiadó – Eötvös Colle-



 A magyar és a nemzetközi tudományos élet eseményei 259 

gium, Budapest. 103–112. http://cseri.web.elte.hu/lustrum/Gombocz.pdf (A letöltés ide-
je: 2015. január 10.) 

Molnár József 1977. Gombocz Zoltán, a magyar kísérleti fonetika úttörője. Magyar 
Nyelv 73. 468–474. 

Tóth Andrea 

Egy fizikus, aki megalapozta a hazai akusztikát, és kedvenc 
kutatási területe a beszédhangok vizsgálata volt 

Idén lenne 100 éves Tarnóczy Tamás (1915–2007) 

 
„és nem hajolunk meg moha-szemű bálványok előtt, csak a ragyogó tények 

előtt, csak a tudás bűvölhet minket, de úgy, hogy magasba emel” 
(Nagy László) 

Tarnóczy Tamás a fizikai tudományok doktora, az akusztika mint tudo-
mányág hazai megteremtője, igen sokoldalú, nemzetközi hírű kutató volt. Az 
akusztika számos területével foglalkozott, és világviszonylatban is kimagasló 
eredményeket ért el a teremakusztika, elektroakusztika, infrahang- és ultra-
hangkutatásban. De mindezen tudományágak kutatása mellett legkedvesebb 
területe mindig a beszédhangkutatás volt. E témában készítette egyetemi dok-
tori értekezését 1942-ben A hangképző üregek rezonanciaadatai címmel. Ezt 
követően Berlinben, Prágában és Stockholmban neves akusztikusok mellett 
dolgozott. Az első magyar akusztikai témájú könyvet 1943-ban írta Fizikai 
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hangtan címmel, s ezt az akusztika különböző tárgyköreiből számos, még ma 
is alapkönyvnek számító mű követte.  

Az 1950-es években az ultrahangkutatás és a teremakusztikai munkák mel-
lett grafikus Fourier-elemzés alapján feltérképezte a magyar magánhangzók, 
a nazális, a laterális és pergetett hangzók formánsszerkezetét; megvizsgálta a 
hangképző üregek rezonanciaadatait, a hangszalagok nyitódási hányadosát. 
Ezen munkáira a mai napig számos hivatkozás történik. 

Nagy munkát fektetett a magyar beszédhangok statisztikai elemzésébe. 
A statisztika alapján érthetőségi szövegmintákat állított össze, amelyek szab-
ványosításra kerültek, és mai napig használják őket. Ennek a magyar nyelvű 
anyagnak az összeállításával évekkel megelőzte a hasonló angol, német és 
más nyelvű munkákat. 

Sokat foglalkozott a beszédfelismerés problematikájával. 1970-ben (Euró-
pában az elsők között) munkatársaival magánhangzó-felismerő szerkezetet 
készített a hangok formánsszerkezetének vizsgálata alapján. Ezt a szerkezetet 
az 1971-ben, Budapesten megszervezett, Nemzetközi Akusztikai Kongresszu-
son nagy sikerrel mutatták be. 

Új módszert dolgozott ki a beszéd átlagos energiaszínképének meghatáro-
zására. Ez az ún. „beszédkórus módszer” alkalmas a különböző nyelvek szín-
képe közötti eltérés kimutatására, amelynek abban az időben a távközlésben 
volt nagy szerepe. A kidolgozott módszer a beszélők egyéni ejtési különbsé-
geinek vizsgálatára is kiválóan alkalmas. Ma általánosan használt módszer a 
beszélő személy azonosításában, felismerésében. 

Annak ellenére, hogy a beszédhangokkal kapcsolatos kutatásait a magyar 
nyelv alapján végezte, igen nagy nemzetközi hírnévre tett szert, mivel olyan 
új eljárásokat és megoldásokat dolgozott ki, amelyek alapul szolgáltak az ál-
talános egyetemes beszédhangkutatásnak. 

Mindig szívesen dolgozott együtt a nyelvész, fonetikus, foniáter szakorvos 
kollégákkal, véleményüket mindig figyelembe vette, és szívesen tanította 
őket ezen tématerületek műszaki vonatkozásaira. Tanítványai a mai napig is 
továbbviszik azt az interdiszciplináris személetmódot, amelyet ő is hitvallá-
sának tartott. 

Tisztelettel emlékezünk rá! 

Vicsi Klára 
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10th International Seminar on Speech Production 

Köln, Németország, 2014. május 5–8. 

Az 1988 óta megrendezésre kerülő, a 2014-es évben jubiláló International 
Seminar on Speech Production konferenciának Köln adott otthont. Az ISSP-t 
minden alkalommal más országban tartják, az ezt megelőző években Ausztrá-
lia, Brazília, Franciaország és Kanada is a rendezők között szerepelt. 

A világ számos pontjáról érkező kutatók a legkülönfélébb témákban oszt-
hatták meg kutatási eredményeiket, például a beszélők közötti és a beszélőn 
belüli variabilitás, koartikuláció, prozódia, ritmus és időzítés, biomechanikai 
modellezés, audiovizuális szintézis, aerodinamikai modellek, a beszéd agyi 
és idegrendszeri összefüggései, beszéd- és nyelvelsajátítás, valamint a be-
szédprodukció és a beszédészlelés plaszticitása. 

A meghívott előadók a fonetika igen eltérő területeiről mutatták be munkái-
kat. Fred Cummins (UCD School of Computer Science and Informatics, Dub-
lin, Írország) a kántálás és kóruséneklés jellegzetességeiről beszélt. Stefanie 
Shattuck-Hufnagel (MIT, USA) előadásában arról számolt be, hogy miként 
hat a prozódia a beszédprodukcióra, illetve hogy az akusztikai ingerek miként 
segítenek a megnyilatkozások azonosításában. Christian A. Kell (Brain Imag-
ing Center, Németország) annak jelentőségéről beszélt, hogy miért érdemes a 
kutatásokba bevonni a neurális vizsgálatokat. Robert Ladd (University of 
Edinburgh, UK) két kvázi-kontrasztív fonetikai kategória fonetikai/fonológiai 
sajátosságairól számolt be különféle nyelvekből hozott példákkal. Caroline 
Palmer és munkatársai (McGill University, Kanada) a vizuális és az akuszti-
kus csatornák hatását tanulmányozták duettisták produkciójára és testtartására. 

A magyar kutatásokat az MTA Nyelvtudományi Intézetének, valamint az 
ELTE Fonetikai Tanszékének munkatársai mutatták be. Az előadások témái 
között szerepelt a hiátustöltés jelensége, a glottalizáció gyakorisága, a 
megakadásjelenségek előfordulása a beszéd típusa alapján, a kitöltött szüne-
tek fonetikai jellemzői az életkor függvényében, a [p, t, k] hangok zöngekez-
dési ideje gyermekek és felnőttek ejtésében, valamint a nevetések automati-
kus detektálása. 

A konferencia kötete elérhető: http://www.issp2014.uni-koeln.de/wp-content/ 

uploads/2014/Proceedings_ISSP_revised.pdf. 

Auszmann Anita 
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Workshop on Late Stages in Speech and Communication 
Development 

London, Egyesült Királyság, 2014. április 3–4. 

Első alkalommal rendezték meg Londonban a Workshop on Late Stages in 
Speech and Communication Development (LSCD) elnevezésű, gyermek-
nyelvi kutatásokkal foglalkozó konferenciát. A szakirodalomból sokat tudunk 
a gyermekek anyanyelv-elsajátításának első öt évéről, ugyanakkor kevesebb 
figyelmet kaptak eddig a beszédfejlődés későbbi szakaszai. Az egyes szekci-
ókban a gyermeknyelv különféle aspektusú kutatásai kaptak helyet: a tipikus 
fejlődésű gyermekek beszédprodukciójának és beszédpercepciójának fejlődé-
sétől általában a kommunikációs készségek fejlődésén át a kétnyelvű gyer-
mekek, valamint a specifikus nyelvi zavarral küzdők beszédfejlődéséig. 

Valerie Hazan (UCL, UK), az LSCD főszervezője munkatársaival azt 
vizsgálta, hogy ha az egyik beszélő beszédének akusztikai-fonetikai paramé-
tereit módosítják, az miként hat a másik beszélő kommunikációs stratégiájára 
gyermekkorban. Sarah-Jayne Blakemore (UCL, UK) az agyban lezajló funk-
cionális és strukturális változásoknak az anyanyelv fejlődésére gyakorolt ha-
tásáról számolt be tinédzsereknél. Jack Sidnell (University of Toronto, Kana-
da) azt a kérdést járta körül, hogy vajon mennyire követik a gyermekek a 
normát a társaikkal való verbális interakció során. Bill Wells (University of 
Sheffield, UK) azt a kérdést tette fel kutatásában, hogy milyen hangsúlyozási 
kompetenciával rendelkeznek a gyerekek. Lorna F. Holliday (UCL, UK) eny-
he és középsúlyos nagyothalló gyermekek auditív feldolgozását hasonlította 
össze ép hallókéval. Natalia Zharkova (Clinical Audiology, Speech and 
Language Research Centre, Queen Margaret University, UK) a beszéd moto-
ros kontrolljának fejlődését követte nyomon a [ʃ] és [s] hangok esetében a 
nyelvmozgás vizsgálatával. Stuart Rosen (UCL, UK) 5–11 évesek beszédér-
tését elemezte zajos környezetben. 

A magyar gyermeknyelvi kutatások eredményeit négy előadás képviselte. 
Különböző életkorú gyermekek spontán beszédében vizsgálták a magán-
hangzók formánsszerkezetét, a megakadásjelenségeket és az önkorrekciókat, 
a temporális sajátosságokat, valamint az észlelés és a helyesírás kapcsolatát. 
Az előadások összefoglalói letölthetők az alábbi honlapról: http://www.esrc.ac. 

uk/my-esrc/grants/RES-062-23-3106/outputs/Download/b1b4f46d-6c13-4fa8-be7d-2 

610108707d4. 

Auszmann Anita 



 A magyar és a nemzetközi tudományos élet eseményei 263 

A Beszéd – Kutatás – Alkalmazás című sorozat 

A Beszéd – Kutatás – Alkalmazás című sorozat az ELTE Eötvös Kiadójánál 
jelenik meg, és az ELTE Reader kezdeményezésnek köszönhetően e-könyv 
formájában is olvasható. Az ELTE Reader célja, hogy a diákok és a tanárok 
számára könnyen elérhető, könnyen kezelhető online könyvtárat hozzon létre, 
amely széleskörű hozzáférést biztosít a legfrissebb és legkorszerűbb kutatási 
eredményekhez számos tudományterületen. A gyűjteményben megtalálható 
folyóiratok, könyvek, tanulmányok nemcsak az e-könyv olvasására alkalmas 
táblagépek segítségével, hanem okostelefonon és a klasszikus számítógépe-
ken is olvashatók. 

A most bemutatott sorozat tudományos igénnyel, de közérthető módon, a 
szakmai és a tágabb közönség érdeklődésére is számot tartó témával, a be-
széddel foglalkozik különböző nézőpontokból. 

Markó Alexandra Az irreguláris zönge funkciói a magyar beszédben című 
kötete a sorozat első darabja (Markó 2013). Az irreguláris zöngeképzést 
(glottalizációt) az 1960-as évekig kirekesztették az egészséges beszéd jelensé-
geinek köréből, így a fonetikai vizsgálódásokból is. A nemzetközi és hazai ku-
tatások azonban rávilágítottak arra, hogy a glottalizáció (a hangszalagok kvá-
ziperiodikus rezgésétől való szándékos vagy akaratlan eltérés) az egészséges, 
ép beszédű ember beszédprodukciójában is megjelenhet, sőt a jelenségnek 
több funkcióját is feltárták. A szerző a szakirodalmi áttekintés után összeha-
sonlítást végez más zöngeminőségekkel, kitér a terminológiai kérdésekre, és 
az irreguláris zöngeképzés korábbi kutatásokban való megjelenéseire. A kö-
tetben a szerző saját kutatási eredményeit is bemutatja, amelyekhez a szüksé-
ges hanganyagokat a konkrét kutatási célhoz illeszkedve állította össze 
(mondatfelolvasás, diszfóniaterápiában használt mondatok, a BEA adatbázis 
részfeladatai). Részletezi az irreguláris fonáció funkcióit olvasott és spontán 
beszédben, többek között megállapítja róla, hogy jelölheti magánhangzók ha-
tárát, valamint lehet határjelölő funkciója a megnyilatkozásokban és a társal-
gási egységekben. Vizsgálja a jelenséget a nem és az életkor összefüggésé-
ben. A megjelenési gyakoriságot a diszfóniás adatközlők esetében is elemzi, 
továbbá tanulmányozza a lehetséges összefüggéseket a bizonytalanságból 
adódó megakadásjelenségekkel is. 

Bóna Judit A spontán beszéd sajátosságai az időskorban című munkája a 
sorozat második darabja (Bóna 2013). Mindannyian találkozhatunk idősebb 
korú beszélővel, és megállapíthatjuk, hogy beszédük több szempontból is el-
tér a fiatalabb korú beszélőkétől (például renyhébb lesz az artikuláció; zihá-
lóbb a levegővétel; észlelhető a szünetezés és a szupraszegmentális eszközök 
megváltozása; nehézkesebbé válhat a megfelelő szó, kifejezés megtalálása). 
Időskorban teljesednek ki az egész életet végigkísérő káros életmód hatásai (a 
dohányzás, az alkohol beszédre, hangszínezetre, memóriára stb. gyakorolt ha-
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tásai), illetve időskorban jelenhetnek meg a beszédre is hatással lévő egyes 
betegségek, például a demencia tünetei. 

A szerző a kötet első részében bemutatott kérdőíves kutatás alapján arra ke-
resi a választ, hogyan vélekednek az idősebbek saját beszédükről. Az adatköz-
lők 45,6%-a szerint nem változott a beszédük; akik szerint igen, azok nagyobb 
része pozitív változást érzékel. A szerző felteszi a kérdést, milyen nehézsége-
ket tapasztalnak az idősek a hétköznapi kommunikációban, és mi a vélemé-
nyük a fiatalok nyelvhasználatáról (14%-uk például kifejezetten rosszul érti 
őket). A további kutatás az idősek és a fiatalok beszédének temporális sajátos-
ságait, a megakadásjelenségeket és az időskori beszéd szegmentális fonetikai 
sajátosságait vizsgálja spontán beszédben, illetve szóbeli tartalom-összefogla-
lásban. Az eredmények szerint a beszédszakaszok hosszában, a néma szünetek 
időtartamában, a kitöltött szünetek arányában is voltak különbségek az idő-
sebbek és a fiatalabbak között. A megakadások gyakoribbak a fiatalok beszé-
dében, de nagyok az egyéni különbségek, sőt eltérés mutatkozott a megakadás 
típusainak megoszlásában is. Tanulságos a vizsgálat azon része, amely azzal a 
következtetéssel zárult, hogy egyes beszélőket még a tág életkori kategóriába, 
az időskorba is nehéz besorolni, ugyanis a nyugdíjas korú adatközlőknek is fi-
atalos maradhat a hangjuk. Ebből fakad, hogy gyakran téves ítéletet hozunk a 
beszélgetőpartner életkoráról például telefonbeszélgetés során, s akár húsz-
harminc évvel is kevesebbre becsülhetjük az illető életkorát. 

A kutatás számos izgalmas eredményt mutat be, következtetései értékes in-
formációkat közölnek az idősek nyelvhasználatáról, az idősek beszédére vo-
natkozó sztereotípiákról, és a bemutatott eredmények a kriminalisztikai, illet-
ve egészségügyi kutatásokban is alkalmazhatók. 

Horváth Viktória Hezitációs jelenségek a magyar beszédben című munkája 
a Beszéd – Kutatás – Alkalmazás sorozat harmadik kötete, amely a kitöltött 
szüneteket (a hezitálásokat) vizsgálja több aspektusból (Horváth 2014). A he-
zitálással a hétköznapokban igen gyakran találkozunk, a pszicholingvisztikai 
kutatásoknak is régóta a homlokterében van. A jelenség utal a beszédproduk-
ciós folyamatokra, jelzi a beszélő bizonytalanságát, időt biztosít az önkorrek-
cióra, a beszédtervezésre, részt vesz a társalgás szervezésében, segítheti a be-
széd dekódolását, megértését. 

A szerző a szakirodalmi bevezetőben ismerteti a beszédprodukció fogalmát 
és folyamatát, a megakadásjelenségeket vizsgáló korai kutatásokat, elmélete-
ket, valamint a spontán beszéd jellemzőit. A kötet kísérleteket tartalmazó ré-
sze a felnőttek, az óvodáskorúak és a kisiskolások beszédében megjelenő 
hezitációs jelenségekről ad részletes tájékoztatást. A felnőttek beszédéről 
megállapítható, hogy az adatközlők körében percenként 3,8 alkalommal for-
dul elő hezitációs jelenség, és érdekes, hogy a férfiak és a nők között nincs 
jelentős különbség a percenkénti gyakoriság tekintetében. A felnőttek beszé-
dében nyolc hezitációs típust különített el a szerző, a leggyakoribb a semle-
ges magánhangzó (svá) kiejtése volt. A gyermekek beszédében a hezitálás a 
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felnőttek mintájára alakul ki. Az óvodásoknál sokkal kevesebb hezitációs je-
lenség adatolható, percenként mindössze 1,6 hezitálásra került sor, a nemek 
között ebben a korban sincs szignifikáns különbség. Érdemes azonban meg-
jegyezni, hogy az egyéni különbségek mindegyik korcsoportban igen nagyok. 

A kötetet egy percepciós vizsgálattal, illetve a hezitálás megítélésével fog-
lalkozó fejezet zárja. A percepciós vizsgálat tanúsága szerint még akkor sem 
észlelhető minden egyes hezitációs jelenség, ha azokra kifejezetten figyelni 
kell a kísérleti helyzetben. Ez jelzi, hogy az ember sokkal inkább az elhang-
zottak tartalmára figyel, sőt a hezitáció a hallgató számára is előnyös lehet az 
elhangzottak megértésében. A kérdőíves felmérés a hezitálás megítélésére 
kérdezett rá, s azt az eredményt hozta, hogy a nők kevésbé toleránsak a kitöl-
tött szünetekkel szemben, illetve tanulságos eredmény, hogy az adatközlők a 
saját beszédükre kevésbé tartják jellemzőnek a kitöltött szünetek használatát. 
Ez a hezitáció stigmatizálódásának a jele lehet. 

Neuberger Tilda A spontán beszéd sajátosságai gyermekkorban című mun-
kája adja a sorozat negyedik kötetét (Neuberger 2014). A szerző nagy korpu-
szon, hetven gyermek több mint hatórányi hangfelvételén végezte kutatásait. 
A kötet a 6–14 év közötti gyermekek spontán beszédét jellemzi a temporális 
szerveződés, a megakadásjelenségek, a grammatikai komplexitás és a mentá-
lis lexikon működése alapján. Az elméleti keretet a kötet első fejezetei foglal-
ják össze: a beszédprodukció folyamatát és modelljét, a spontán beszéd jel-
lemzőit, a megakadásjelenségeket, valamint az anyanyelv-elsajátítás folya-
matát ismerteti. A bevezető, elméleti jellegű fejezeteket követi a szerző saját 
kutatásának bemutatása, az eredmények részletezése, végül a következtetések 
megfogalmazása. A vizsgált korcsoportban az idősebbek mindinkább képe-
sek önállóan összefüggő beszédmű létrehozására, a hallgatások előfordulása 
pedig az életkor előrehaladtával csökken. Különbség található a nemek kö-
zött: a lányok szívesebben, azaz hosszabb időtartamban, rövidebb szünetérté-
kekkel beszélnek. A megakadásjelenségekkel kapcsolatban a szerző megálla-
pította, hogy a különböző típusok a felnőttekhez hasonlóan a gyermekek be-
szédében is megjelennek, de életkori eltérések mutathatók ki abban, hogy a 
beszélők mely stratégiát részesítik előnyben. A kötetből kiderül, hogy már a 
vizsgált életkorban is működik az önmonitorozás, amelyre a téves kivitelezé-
sek felismerése és javítása utal. A szerző objektív adatokkal támasztja alá, 
hogy a gyermekek szókincse az életkor növekedésével bővül, egyre változa-
tosabban fejezik ki magukat, nő a beszédtapasztalatuk és a beszédrutinjuk. 
A szavak komplexebb egységekbe szerveződését, a grammatikai összetettsé-
get az ún. KFM-módszer segítségével elemezte. 

A kötetek hosszú, éveken át tartó kutatások eredményeit összegzik, és je-
lentőségük megkérdőjelezhetetlen a beszédkutatásban. Az eredmények tük-
rében fejleszthetők olyan eszközök, amelyek az időskorú beszélő életminősé-
gét javíthatják; rádöbbenhet az olvasó, hogy egy patológiásnak tartott jelen-
ség (a glottalizáció) a hétköznapi, ép beszédben is megjelenhet többféle 
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funkcióban. A gyermeknyelvi kutatások az anyanyelv-elsajátítással, a gyer-
mekkori beszédfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai vonatkozásokkal gazda-
gíthatják eddigi ismereteinket, az egyéni fejlesztés szükségességének felisme-
rését hozhatják magukkal, és felhívhatják az olvasó figyelmét, hogy az egyé-
ni eltérések az anyanyelv-elsajátítás során is igen nagyok lehetnek, így az 
átlagostól való eltérés nem jelent feltétlenül atipikus fejlődést. 
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