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A Beszédtudomány című tanulmánykötet, amely 2012-ben Markó Andrea 

szerkesztésében az ELTE Bölcsészettudományi Karának és az MTA Nyelvtudományi 

Intézetének közös kiadásában jelent meg és amely Az anyanyelv-elsajátítástól a 

zöngekezdési időig alcímet viseli, az ún. tisztelgő kötetek sorába tartozik. Ilyen kötettel 

jelentős tudományos pályát leírt kutatókat szoktak köszönteni munkatársai, köztük 

munkatársakká vált egykori tanítványai, számos tisztelője valamely jeles alkalomhoz, 

leginkább születésnaphoz vagy a pályán töltött évek kerek évfordulójához kötődően.  

A jelen írások Gósy Mária nyelvészprofesszort születésnapja alkalmából köszöntik.  

Gósy Máriát, az MTA doktorát, az MTA Nyelvtudományi Intézetének tudományos 

tanácsadóját és osztályvezetőjét, az ELTE Fonetikai Intézetének professzorát és 

tanszékvezetőjét sokan ismerik. Akik azonban egy kicsit is követik munkásságát, tudják, 

hogy a köszöntött rangjainak és címeinek a felsorolása ezzel korántsem teljes. A még 

hiányzók jó részét megtaláljuk azonban e köszöntő könyv Előszavában, melyet Kenesei 

István, az MTA Nyelvtudományi Intézetének igazgatója írt. Ebben szó van Gósy Mária 

hazai és nemzetközi elismertségéről, mintegy 300 tudományos cikkéről, 15 önálló 

kötetéről, továbbá a Beszédkutatás című folyóiratról is, melynek alapító szerkesztője. 

Könyvei jelentős tudományos értéket képviselnek, több közülük a felsőoktatásban is 

használatos tankönyv, de készült munkája gyakorló pedagógusoknak, óvónőknek, sőt 

szülőknek is. Közkönyvtárakban is találkozni egy-egy ilyen kötet sokat forgatott 

példányaival, ami azt jelzi, hogy a szerző, bár munkássága a tudományos kutatások 

élvonalába tartozik, nem zárkózik be a tudományok „elefántcsonttornyába”, sőt a 

legszélesebb közönséghez is tud szólni. 

A kötet első oldalain Markó Alexandrától egy másik, ún. szerkesztői előszót is találunk 

Tisztelt Olvasó! címmel, valamint elolvashatjuk Nyomárkai István professzor úr meleg 

szavú gratulációját, amely a Gósy Mária születésnapi köszöntése címet kapta. Ezt követően 

sorakoznak a kötet írásai, az összesen 25 szerzőtől származó 21 tanulmány, melyek az 

alcím által jelzettnél is szélesebb spektrumot képviselnek, hiszen a fonetikához-

fonológiához szorosabban tartozó tizenegy és a pszicholingvisztikához kapcsolódó nyolc 

íráson kívül találunk benne még egy-egy retorikai, illetve írásjeltörténeti tanulmányt is. Ezt 

az elkülönítést azonban nem szabad és nem is lehet mereven értelmezni, hiszen a fonetikai 

tanulmányok egy része pszicholingvisztikai vonatkozásokat is tartalmaz, ami sok esetben 

megfordítva is igaz, az írásjelek pedig „a beszéd szupraszegmentális jegyeit kódolják 

vizuális formában” (11). Az írások közötti eligazodást a szokásos tartalomjegyzéket követő 

tudományterületek szerinti mutató is segíti, bár az eredeti elrendezés szintén tematikus 

csoportokba gyűjti az írásokat (az 5–6., ill. 7–8. oldalon). A tizennyolc magyar nyelvű 

tanulmány mellett három angol nyelvűvel is találkozunk, az utóbbiak szerzői amerikai, 

illetve horvátországi kutatók. 

A kötet végén megtaláljuk a cikkek angol és magyar nyelvű összefoglalóit (369–390), 

valamint az utolsó nyolc oldalon a köszöntő kötetekből csak ritkán hiányzó Tabula  
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gratulatoria mintegy 250 nevet tartalmazó névsorát. A jelen recenzió szerzője ezzel az 

írásával szeretne – jelképesen legalább – az említett névsorhoz csatlakozni. Az írások 

részletes bemutatására egy recenzió keretei között aligha van lehetőség, de legalább pár 

sorban a kötet valamennyi tanulmányáról szólni kívánok. A kötet írásai számos helyen 

kapcsolódnak Gósy Mária tudományos tevékenységéhez, és ez egyáltalán nem véletlen: 

benne az első előszóban kifejtett szerkesztői szándék tükröződik. 

Az eredeti és az említett tudományterületi csoportosítást egyszerre követem, amikor 

először a két fonológiai tanulmányt mutatom be. Az első szerzője Siptár Péter, a tanulmány 

címe kérdésként jelenik meg az írás fölött: Tényleg van-e a magyarban degemináció?  

(19–34). A mássalhangzó-gemináció kérdését az elmúlt években többen vizsgálták, régóta 

foglalkozik a kérdéssel Siptár Péter is. A vizsgálatok szerint a magyarban jellemzően két 

helyen jelenhet meg gemináció: egyrészt magánhangzók között (pl.: állat), másrészt pedig 

magánhangzó utáni, ún. „abszolút szóvégi” helyzetben (pl.: áll). Az utóbbiban viszont csak 

akkor, ha a szót nem követi mássalhangzós szókezdet szóösszetételekben „vagy szavak 

összefűzése révén”. Ilyenkor ugyanis a hangzást illetően rövidülés tapasztalható (pl.: áll-

támasz, áll Tamás) (20). A gemináták egyes fajtáit (valódi gemináták, álgemináták, jobbról, 

illetve balról szegélyezett mögöttes gemináták) és a degemináció típusait autoszegmentális 

fonológiai keretben mutatja be és elemzi a szerző. A tanulmány végén a következő 

hipotézis fogalmazódik meg: „Az ismert degeminációs hatások nem gemináta-specifikusak, 

hanem a CCC kapcsolatok fonetikai rövidülésének eredményei.” (31). A feltevés igazolása 

(vagy megcáfolása) azonban további kutatásokat igényel, melyek során az egyes 

mássalhangzó-kapcsolatok (CC, CCC, sőt CCCC-típusok) időviszonyait kell igen alaposan 

vizsgálni. 

A második, Varga László által írott tanulmányban szintén a szerző hagyományos 

kutatási területe jelenik meg. Írása címében Siptár Péterhez hasonlóan kérdés szerepel: Van-

e a magyarban mellékhangsúly? (35–49). Először a kérdéskör elméleti bemutatására – azaz 

a mellékhangsúly körüli vitának, illetve az ún. hangsúlyfokoknak a vázolására – kerül sor, 

majd több szemléletes példa elemzésével találkozhatunk, köztük a „'Tudjátok, ‚hogy 

dolgozom.” és a „'Tudjátok, hogy ‚dolgozom.” mondatpáréval. Ezt követően a kutató 

hatvanhárom diák válaszát értékeli három, az idézett mondatpárt, illetve a 'matematikus 

szót tartalmazó hangfelvétel kapcsán. A befejezésben az alábbi mondatba foglalhatóan 

összegzi tapasztalatait, illetve jelen kutatása állását: a mellékhangsúly (rövidítve: MHS) a 

magyarban az artikuláció és a percepció szintjén egyértelműen felismerhető, míg akusztikai 

bizonyítékai megerősítésre várnak. 

A következőkben a már említett tudományterületi sorrendet követve szólok az írásokról. 

A második csoportot képviselő, szorosabban a szegmentális fonetikához tartozó 

tanulmányok között találkozunk az első két angol nyelvű írással. Az egyik az amerikai 

szerzőpáros, Ruth Huntley Bahr és Stacy N. Kile munkája; tanulmányuk címe magyarul: Az 

afroamerikai angol hatása a szóvégi mássalhangzók zöngétlenedésének 

percepciójára (249–263). A szociolingvisztikai elemeket sem nélkülöző tanulmányban 

óvodás és kisiskolás korú, az afroamerikai angolt beszélő gyerekek mássalhangzó-

percepciójára vonatkozó kutatások jelennek meg. Mivel a többé vagy éppen kevésbé pontos 

percepció mindvégig nagy hatással van az iskolai teljesítményre, elsősorban természetesen 

az olvasásra és írásra, a kérdéskörrel mindenképpen foglalkozni kell. 
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A második angol nyelvű írás Damir Horga zágrábi szerző tanulmánya (211–227), 

amelynek címe magyarul így hangzik: A szupralaringális beállítások hatása a zöngésségre. 

A kísérletben tizenkét horvát anyanyelvű, a zágrábi egyetemen tanuló diáklány vett részt, 

életkori átlaguk húsz év volt. A szerző a zöngésség alakulásának vizsgálatára három 

magánhangzóhoz – az a, az i és az u magánhangzókhoz –, valamint ugyancsak három 

mássalhangzóhoz – a zöngés b, d és g explozívákhoz – kapcsolódóan különböző kísérleti 

helyzeteket alakított ki, melyekre vonatkozóan mérések sorát végezte el. Az eredményeket 

a 219–224 oldal táblázatai és ábrái mutatják be. 

Az életkori sajátosságok beszédbeli tükröződésével – mint kiemelt kutatási területtel – a 

kötet több tanulmányában is találkozunk, e fejezetben először Deme Andrea tanulmányának 

lapjain, amely az Óvodások magánhangzóinak akusztikai jellemzői címet viseli (77–99).  

Az akusztikai vizsgálatok nyomán a szerző egyes hipotézisei (a gyermekeknél mért 

formánsértékek és az alaphangmagasság frekvenciaértékei is magasabbak, mint a felnőtt 

beszélők esetében, illetve a gyerekek magánhangzó-háromszögének területe a felnőttekénél 

nagyobb és magasabb értékeket tartalmaz) igazolódtak, a nemek szerinti eltérésekre 

vonatkozó feltevések azonban csak részben feleltek meg várakozásának. Deme Andrea 

további kutatásokat – mind keresztmetszeti, mind pedig longitudinális vizsgálatokat – 

fontosnak tart, például az eltérő nemű gyerekek testméretéhez kapcsolódóan. Figyelemre 

méltó a tanulmánynak az a felvetése, hogy ezeket a kutatásokat a klinikai fonetika is 

hasznosíthatja, mivel a vizsgálatok adatainak referenciaként való felhasználása révén „a 

beszéd-rendellenességek diagnosztikája is új aspektust nyerhet” (97). 

A szegmentális fonetika körébe tartozó negyedik tanulmány szerzőpárosa: Gráczi Tekla 

Etelka és Kohári Anna, munkájuk címe: A zöngekezdési idő egy módszertani kérdés 

függvényében (228–248). A szerzők az ún. zöngekezdési idő, azaz az explozívák 

zárfeloldásának kezdetétől a zönge megindulásáig eltelt idő problematikájával 

foglalkoznak, mivel több és többféle zárfelpattanással és zöngeindulással is számolni lehet. 

Bár a zárhangok a legtöbbször egyetlen felpattanással képződnek, magas százalékban lehet 

több felpattanással találkozni, végül a zárhangok kis százalékában nem történik 

zárfelpattanás. E tekintetben a három zárhang-típus – a bilabiális, az alveoláris és a veláris 

zárhangok – között szignifikáns eltérés van (237). Módszertanilag a kérdés azért is 

bonyolult, mert a zöngekezdési idő (angol rövidítéssel: VOT) mérhető például az első, az 

utolsó vagy éppen a legintenzívebb felpattanástól. 

A szupraszegmentális fonetika tárgykörébe tartozó első tanulmány szerzője Gocsál 

Ákos, aki  A beszéd alaphangmagasságának mérése spontán beszédből és izolált [ə] 

hangokból, férfi és női beszélőknél címmel írta tanulmányát (316–331). 

Az alaphangmagasság szoros kapcsolatban áll a személy nemi hovatartozásával és 

életkorával, egyes betegségeivel, sőt szenvedélybetegségeivel is. Így ismeretes a 

cigarettázásnak és a drogfogyasztásnak alaphangot mélyítő, illetve az alkoholfogyasztásnak 

éppen ezzel ellentétes hatása. De akár a társalgás kontextusa is hatással lehet a beszéd 

átlagos alaphangmagasságára. Az újabb kutatások szerint maga az alaphang a beszélőhöz 

kapcsolódó érzelmeket egyértelműen befolyásolja és az ún. dominancia-jegyekkel is 

összefüggésbe hozható. (A mélyebb alaphangú nőket pl. dominánsabbnak gondolják a 

hallgatók.) A szerző 40 beszélő – 20 férfi és 20 nő – esetében végzett méréseket először az 

ún. spontán beszédhez, majd az izolált [ə] hanghoz kapcsolódóan. Méréseinek eredményeit  
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statisztikailag elemzi és grafikonok egész sorával szemlélteti, ám levont következtetéseit 

további vizsgálatokkal kívánja megerősíteni.  

Ugyanebben a fejezetben olvashatjuk Markó Alexandra tanulmányát, melynek címe: A 

magyar hangsúly realizációinak és észlelésének összefüggése felolvasásban és spontán 

beszédben (277–303). A tanulmány témája érintkezik Varga László kutatási témájával, 

mivel itt is a magyar hangsúly vizsgálata áll a középpontban, bár nem a mellékhangsúlyé, 

hanem a mondat egy-egy kiemelt szaván – sokszor a vizsgált mondat ún. fókuszában – 

megjelenő főhangsúlyé. A levont tanulság mégis hasonló: „A hangsúlynak valóban 

nincsenek egyértelmű akusztikai fonetikai jellemzői…” Majd a szerző ekként folytatja 

előbbi mondatát: „... s ez még nagyobb mértékben jellemző a spontán beszédre, mint az 

eddigi (magyar nyelvű) kísérletekben vizsgált felolvasásra, laboratóriumi beszédre”. 

További magyarázatul hozzáteszi még: „…A beszéd redundanciája, a nonverbális jelek 

egyértelműsítő hatása és a beszédfeldolgozás rugalmassága miatt feltehetően általában 

nincs is akkora szükség a hangsúly akusztikai manifesztációjára, mint ahogyan azt esetleg 

korábban feltételezték a kutatók.” (301–302).  

Váradi Viola itt közölt írása – a szupraszegmentális tanulmányok zárásaként – 

a Bekezdések a spontán beszédben címet viseli (304–315). A bekezdés fogalmát a korábbi 

szakirodalom az írott szövegekhez kötötte, de a beszéd kutatója is élhet vele. A bekezdés 

kapcsán először a beszédegységek elkülöníthetőségének kérdéseit vizsgálja a szerző. A 

szavak és a mondatok elkülönítése, azaz a szó- és mondatszintű szegmentálás kevésbé 

problematikus, az elsőben a fonotaktikai jellemzők mellett a hangsúlyok és a szünetek a 

legfontosabb „jelzőingerek”, a mondatok esetében pedig a szintaktikai, a szemantikai és a 

prozódiai tényezők együttese segíthet. Azt a tényt, hogy a nagyobb egységek határait 

nehezebb megtalálni, egyértelműen bizonyítják az adatközlőknek a percepciós teszt 

kapcsán mutatkozó jelölési bizonytalanságai. A két véglet: a legkevesebb jelölt bekezdés 6 

darab volt, és három adatközlő is így vélekedett, míg a legtöbb 45 volt, egyetlen jelölő 

személy esetében (308). Az, hogy az összes jelölésnek mintegy a fele mégis egyöntetű volt, 

azt mutatja, hogy a bekezdésnek – mint nyelvi egységnek – a beszélt nyelvben is van 

realitása.  

A tágabban ugyancsak a fonetika területéhez tartozó két beszédtechnológiai tanulmány 

ismertetésére ezek kötetbeli elhelyezésnek megfelelően a recenzió végén kerül sor. 

A pszicholingvisztika területéhez tartozó tanulmányok írói valamennyien a szakma 

elismert kutatói. Az írások ugyan nagyrészt saját korábbi kutatásaik körében maradnak, ám 

itt is megfigyelhető a kapcsolódás az ünnepelt munkásságához. Az egyes tanulmányokról a 

szerzők nevének ábécé-sorrendjében haladva szólok.  

Bóna Judit tanulmánya (100–115) A spontán beszéd sajátossági idősödő, idős és 

matuzsálemi korban címet viseli.  Az idős emberek beszéde az idő múlásával sokféle 

változáson mehet át, de mint azt a tanulmány jelzi, az igazi eltérések a matuzsálemi korra 

jelennek meg, amikor az idős ember a 100 éves életkort elérte. A lassuló beszédtempó 

ennek a változásnak a leginkább ismert megnyilvánulása. A tanulmány mérései is ezt 

igazolják: míg az idősödők (58–74 évesek) átlagos beszédtempója 9,4 hang/s, az idősöké 

(75–99 évesek) 8,7 hang/s, addig a 100 év felettiek csupán 7,3 hang/s sebességgel 

beszéltek. Egyes időskori csoportokat más tanulmányok eltérő életévszámokhoz köthetik, s 

például a WHO nem is három, hanem négy csoportot említ: az idősödés korát, az idős kort, 

ettől külön kezelve az ún. aggkort (90 és 100 év között) és a 100 évnél idősebbekre  
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vonatkozóan a matuzsálemi kort. A tanulmány vizsgálta – a már említett beszédtempó 

mellett – az idős személyek kommunikációja során megfigyelhető szünetek hosszát, a 

megakadás-jelenségek mennyiségi és minőségi oldalát, a grammatikai komplexitást (azaz a 

beszélők mondatainak egyszerű vagy összetett voltát), az összetett mondatokon belül a 

tagmondatok számát, a használt szófajokat. A grammatikai komplexitás vizsgálata több 

érdekes tanulsággal szolgál, például azzal, amit a szerző így fogalmaz meg: „Ebben az 

életkorban is lehet jól kommunikálni, és a fiatalabbakhoz hasonlóan gazdag szókinccsel 

beszélni.” (114). A hivatkozások között sokszor találkozunk Gósy Mária nevével.  

A kérdés különös aktualitását az a gondolat adja, amellyel a tanulmány indul: néhány 

évtizeden belül az idős emberek aránya a magyar társadalomban is valószínűleg jelentősen 

megnő majd. A prognózisok szerint 2050-ben a mai, valamivel több, mint másfél millióhoz 

képest hazánkban már csaknem 3 millió lehet a 65 év feletti emberek száma.  

Az alkalmazott nyelvész hitvallása fejeződik ki az alábbi sorokban: „A hosszú élettartam 

akkor igazán örömteli, ha az életminőség is jó; e jó életminőségnek pedig alapfeltétele a 

megfelelő kommunikációs készség, a beszéd.” (100).  

A Kétarcú újraindítás (50–63) címmel írott Gyarmathy Dorottya-tanulmány szintén 

kapcsolódik a 2000-es évek során több kutató – így Gósy Mária, Szépe Judit és Huszár 

Ágnes – által is végzett, a megakadás-jelenségre vonatkozó gyűjtésekhez, az általuk elért 

eredményekhez, ám a jelen írás a jelenség kétarcúságára vonatkozó nézeteket mélyíti el. A 

kétarcúság ez esetben azt jelenti, hogy jól meg lehet különböztetni egymástól az ún. 

időnyerő-típusú és az ún. önellenőrző-típusú újraindításokat. A szerző húsz beszélőre 

vonatkozó kutatásai azt bizonyítják, hogy a tartalmas, illetve a funkciószavak kapcsán nyert 

adatok sok tekintetben különböznek egymástól. „A javításra szánt idő...  csaknem kétszer 

olyan hosszú, ha az újraindítás funkciószavakat érint” (57), olvashatjuk az eredmények 

között. A következtetések során megfogalmazódik az is, hogy az újraindított tartalmas, 

illetve funkciószavak csoportja „az első kiejtésben (azaz az újraindítás előtt) megvalósult 

beszédhangok számában is szignifikánsan különbözött egymástól” (61). Habár a két 

újraindítás-típus több szempontból is eltéréseket mutat, megjelenésük a beszélők 

bizonytalanságára vezethető vissza.  

Az előbbivel rokon témájú, A hezitációs jelenségek percepciós szempontból (158–170) 

címet viselő tanulmányt Horváth Viktória írta. A tanulmány a hezitálást, magyar fonetikai 

elnevezéssel a kitöltött szünetet, a köznyelvben leginkább elterjedt nevén az öö-zést 

vizsgálja. A jelenségre a magyar szerzők közül az elsők között hívta fel a figyelmet A. 

Molnár Ildikó 1979-es tanulmánya; a kérdés sokoldalú és rendszeres vizsgálata 2000 óta 

folyik. „A beszélő neme, kora, aktuális pszichés és egészségi állapota mellett a beszédmód 

vagy feladathelyzet is meghatározza a jelenség előfordulását.” (159). Bár jelenlétét sokan 

szinte észre sem veszik, azok körében, akik mégis felfigyelnek rá, megítélése meglehetősen 

negatív. Több munkahelyen a munkaerő felvételének feltétele, hogy „az illető ne 

nyökögjön, hadarjon és öö-zés nélkül beszéljen” (160). A bemutatott percepciós teszt során 

21 egyetemista egy kétpercnyi hosszúságú beszélt nyelvi tesztszöveget hallgatott meg. Első 

feladatként egy ötfokozatú skálán (nagyon ritka, ritka, átlagos, gyakori, nagyon gyakori) 

kellett minősíteni a hallottakat a hezitálás szempontjából; majd a második meghallgatás 

előtt kiosztott szövegben jelezni kellett, hol észlelték a jelenséget. A hezitálásokkal 

kapcsolatban volt, aki az öö-zések csupán 61%-át és volt, aki a 96%-át vette észre. Voltak, 

akik több kitöltött szünetet jelöltek, mint ahány valójában volt. Ezek a hallgatók ahhoz a  
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kb. 20%-hoz tartoztak, akik nagyon gyakorinak érezték a beszélőnél előforduló öö-zéseket. 

Nagyon ritkának senki nem ítélte az öö-zést az elhangzott mintában, ritkának is csak 

egyetlen személy, 23% szerint átlagos volt a gyakoriság és kb. 50%-uk ítélte a jelenséget 

gyakorinak. A tanulmány szerzője joggal állapítja meg, hogy a hezitálással kapcsolatos 

percepciós érzékenység „nagymértékben egyénfüggő” (168). Azért is siklunk el sokuk 

felett, teszi még hozzá Horváth Viktória, mert figyelmünket nem annyira a formára, mint 

jóval inkább a tartalomra fordítjuk. (A tesztszöveg egyébként a maga percenkénti 13 

hezitálásával a nagyon gyakori hezitálási kategóriába tartozott.)  

A német anyanyelvű gyerekek beszédészlelését a Gósy Mária által kifejlesztett GMP-

teszt német adaptációjának segítségével (az ún. d-GMP-teszttel) vizsgálja Imre Angéla 

tanulmánya. Az írás címe: Beszédészlelési vizsgálatok német anyanyelvű gyerekek körében 

(131–144). Bécsi, berlini és Budapesten élő német anyanyelvű gyerekeket, összesen 80, 

rendre 4, 5, 6 és 7 éves kis adatközlőt vizsgál a teszt feladatsorainak a segítségével. Maga a 

tanulmány azonban a vizsgálatoknak csupán egy részét, valamint „az akusztikai, a fonetikai 

és a fonológiai szintek életkor-specifikus teljesítményét” ismerteti (134). (A teszt 2., 3. és 4. 

feladatsorának német mondatai az írás függelékben olvashatók.) A tanulmány 

következtetései közé tartozik, hogy – a magyar gyerekekhez hasonlóan – a vizsgált német 

anyanyelvű kicsik körében is „gond van a beszédészlelés és/vagy beszédmegértés 

valamelyik, adott esetben több rész-folyamatában” (142). A tanulmány fontos gondolata, 

hogy az eredményes fejlesztés szempontjából „elengedhetetlenül fontos a megfelelő 

diagnosztikák minél fiatalabb korban történő alkalmazása, hiszen minél korábban 

elkezdődhet az irányított fejlesztés, annál kevesebb lemaradást kell pótolni” (142).  

Ötödikként szólok Menyhárt Krisztinának a rajzfilmek nyelvi feldolgozásához 

kapcsolódó, a Pom-pom és barátai. Rajzfilmek produkciós és percepciós szemszögből című 

tanulmányáról (145–157). Bár érdekes kérdés lehetne az is, hogy a felnőttek számára 

különösnek tűnő hangzások, a gyakori hangtorzítások hogyan hatnak a gyerekek 

beszédértésére és talán beszédprodukciójára is, a cikk nem ezt elemezte. A szerző részben a 

tempó szempontjából vizsgált meg összesen hét, kisebb gyermekeknek készült filmet, 

részben pedig a filmek megértésének szintjére volt kíváncsi. A visszakérdezés során 

kiderült, hogy a legsikeresebb volt a megértés a kép nélküli mesehallgatás esetében, ezután 

a szöveg nélküli rajzos mese megértése következett, s csak ezután a rajzos és egyúttal 

mesélt történet. Vagyis az derült ki, hogy – szemben a szerző hipotézisével, mely szerint a 

kép és szöveges információ együttese megkönnyíti a feldolgozást – a helyzet ennek éppen a 

fordítottja. „Az egycsatornás információfeldolgozás valamivel jobban működik, mint az 

auditív és vizuális információ egyszerre történő feldolgozása.” (151). A képek olykor 

kifejezetten zavarták is a gyerekeket. Ezért is lehet fontos, hogy a gyerek ne töltsön túl sok 

időt egyedül a képernyő előtt, illetve a hagyományos mesehallgatás és meseolvasás ne 

szoruljon miatta háttérbe.  

A fejezet egyetlen angol nyelvű tanulmányának, Vesna Mildner és Martina 

Bajzec közös írásának a magyar címe: A horvát nyelv elsajátítása 5–7 éves gyerekeknél: 

hová tűntek a nemek közötti különbségek? (67–76). A tanulmány központi része azt 

vizsgálja, hogy az óvodás életkorú horvát anyanyelvű gyerekek (30 fiú és 28 lány) 

beszédében mutatkozik-e valamilyen eltérés a két nem között. A kutatások során a szerzők 

képsorozat alapján való történetmondás, illetve szabad beszélgetés folyamán vizsgálták a 

szófajok előfordulását. Az ábrák és táblázatok nagyobb része az egyes szófaji kategóriák  
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előfordulását és az említett szövegtípusokban való használatuk arányát mutatja be igen 

szemléletesen. Az írás végkövetkeztetése az, hogy ebben az életkorban nincs szignifikáns 

eltérés a fiúk és a lányok nyelvhasználata között. Egyetlen kivételnek tűnik az, hogy a 

lányok több főnevet és melléknevet, a fiúk több névmást és határozót használnak. 

Felvethető a kérdés, hogy miért nincs nagyobb eltérés a nemek között. Egyrészt mert erre 

az életkorra már eltűntek a fiúk és a lányok között a legkorábbi időszakban mutatkozó 

különbségek, a testi fejlődés eltérései pedig csak későbbi életkorban válnak jelentőssé. 

Másrészt szerepet játszhat benne a minden gyereknek gyakorlatilag azonos képzést adó 

óvoda. Végül oka lehet a nagyfokú hasonlóságnak az is, hogy a feladatok nem adtak 

lehetőséget igazi differenciálásra.  

Navracsics Judit és Sáry Gyula közös tanulmányának címe: Magyar–angol kétnyelvűek 

írott nyelvi mondatfeldolgozási sajátosságai – a nemek tükrében (192–210). Ebben a 

szerzők negyvenkét, ún. magyar domináns kétnyelvű felnőtt beszélő esetében veszik górcső 

alá azt a kérdést, hogy az írásban mutatkozó hibák felismerése során a férfiak és a nők 

között milyen eltérések jelentkezhetnek. A munka első része áttekinti a kétnyelvű 

mondatfeldolgozás problematikáját, szól a deklaratív és a procedurális memória eltéréseiről 

a nyelvi feldolgozásban, továbbá a nyelvi értés modelljeit is bemutatja röviden.  Ezt 

követően kerül sor a kísérlet ismertetésére, melynek során a résztvevőknek 240 mondatról 

kellett véleményt mondaniuk. A mondatok egyik fele angol, a másik fele magyar nyelvű 

volt, s a 120-120 mondat fele is mindkét nyelv esetében hibátlan volt, a többiek viszont – 

nyelvenként szintén fele-fele arányban – szemantikai, illetve szintaktikai hibákat 

tartalmaztak. A mondattípusok és a hozzájuk tartozó példák száma így: 1. típus: 60 db 

szintaktikailag és szemantikailag jó magyar; 2. típus: 60 db szintaktikailag és 

szemantikailag jó angol; 3. típus: 30 db szemantikailag rossz magyar; 4. típus: 30 db 

szemantikailag rossz angol; 5. típus: 30 szintaktikailag rossz magyar; 6. típus: 30 

szintaktikailag rossz angol mondat. A vizsgálat a részt vevő alanyok számára gyakorlással 

kezdődött, majd következtek a kísérlet mondatai. Valamennyi résztvevő számára – ezt a 

reakcióidők jól mutatják – a domináns nyelvi (azaz a magyar) mondatok megítélése 

bizonyult a legkönnyebbnek. Itt a reakcióidők rendre 2,08, 2,12 és 2,13 s voltak, szemben 

az angol mondatoknál jelentkező 2,54, 2,57 és 2,69 s-os reakcióidőkkel. A hibás mondatok 

esetében a magyar nyelvben a szintaktikai, az angolban viszont a szemantikai hibák 

felismerése sikerült gyorsabban. A nemek között a reakcióidő-eredmények jelentős eltérést 

jeleznek, amit a szerzők így foglalnak össze: „a nők gyorsabbak és érzékenyebbek a nyelvi 

megformáltság helyességére” (204). A nyelvtípus eltérése (agglutináló magyar, flektáló 

angol), amit szintén vizsgáltak, nem mutatkozott meg szignifikánsan.  

A pszicholingvisztika fejezet utolsó tanulmányának szerzője Neuberger Tilda. A spontán 

beszéd grammatikai fejlődése – a KMF-módszer alapján (116–128) címet viselő tanulmány 

első oldalai a gyermeknyelv fejlődésének rövid ismertetését adják, majd azokról a 

módszerekről esik szó, amelyekkel a spontán beszéd vizsgálatában újabban találkozhatunk. 

Magyar nyelvi vizsgálatokhoz jött létre a Gósy Mária és munkatársai által kidolgozott 

GMP-diagnosztika, illetve a Pléh Csaba és munkatársai nevével fémjelzett nyelvfejlődési 

szűrővizsgálat (PPL). Ezután a nálunk KFM-módszer névre „keresztelt” (eredetileg 

amerikai DSS-eljárás) teszt részletes bemutatása következik. A részt vevő 50 kísérleti 

személy öt korosztályt képviselt, egyenként 10-10 fővel. Ezek: az óvodások, az alsó 

tagozatosok, a felső tagozatosok, a középiskolások és a felnőttek korosztálya. Nagyon nagy  
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egyéni különbségeket jelez, hogy az óvodások között volt olyan, aki alig fele annyi pontot 

szerzett a KMF-módszer alapján, mint korosztályának átlaga, illetve olyan is, aki csaknem 

elérte a felső tagozatosok legjobb eredményét. Hasonlóan nagy különbséget – egyértelmű 

elmaradást – mutatott a hatodikosok szintjén teljesítő középiskolás. A pontszerzés és az 

osztályzás kritériuma a beszéd-megnyilvánulások grammatikai szerkesztettsége. „A beszéd 

morfológiai-szintaktikai összetettsége – írja a szerző – kapcsolatban áll a szókinccsel, a 

szóhasználattal is” (127). A módszer előnyei közé tartozik, hogy alkalmazásával objektív 

összehasonlításokra nyílik lehetőség az egyes korosztályokhoz tartozó ép, illetve beszéd- és 

nyelvi zavart mutató gyermekek körében.  

Van a tanulmánykötetben két, a kiemelt témákhoz ugyan lazábban kötődő, de a 

beszéddel, illetve az írással mégis szoros kapcsolatot mutató írás. Az első, eddig még nem 

elemzett tanulmány a retorika témaköréhez kapcsolódik. Szerzője, A. Jászó Anna igen rövid 

és tömör címet választott, amikor A retorikai elemzésről címet adta írásának (171–191).  

A tanulmány első lapjain rövid összefoglalást olvashatunk a különféle műelemző iskolákról 

és módszerekről (explication de text, close reading, reader response), majd (Arisztotelész, 

illetve Quintilianus nyomán) a retorika néhány meghatározása következik: „a retorika olyan 

tudomány, amelynek célja a meggyőzés lehetőségeinek a feltárása”, illetve: „a retorika a jól 

beszélés tudománya”. A tanulmány 2.2. fejezetében pontokba foglaltan találjuk a retorikai 

elemzés lépéseit, melyen belül az ókortól napjainkig sorakoznak a hivatkozások, a példák 

és a retorikai modellek. Külön fejezetet kap az etikusság kérdésköre, ahol a szerző kifejti: 

„Az etikához kapcsolhatjuk a világszemlélet (kultúra, mítosz, ideológia) és a propaganda 

kérdését. Ezek mind-mind szóba jöhetnek egy politikai beszéd vagy egy társadalmi vita 

elemzésekor.” (189). A 21. század elején ezért is lehet még mindig aktuális elmélyülni a 

retorika tudományában.  

A könyv tizenkilencedikként bemutatandó tanulmánya az írásjelekhez kapcsolódik 

(267–276). Az intonációs-szünetjelölő írásjelhasználat bizonyítékai a régi (főként 16. 

századi) magyar nyelvemlékekben címet viselő tanulmány a könyv egyik igen érdekes írása, 

a sorok szerzője Keszler Borbála. Az írásjelek, mint kiderül, kétfajta: részben intonációs-

szünetjelölő, részben pedig a grammatikai szerkezetet tükröztető funkcióval rendelkeznek, 

melyek közül hosszú időn át az első funkció kizárólagos alkalmazása volt jellemző.  

A grammatikai szerkezetet tükröztető írásjelhasználat a 13–14. századtól, a nyelvtanra 

vonatkozó európai kutatások megindulása nyomán kezdődik el.  A tanulmány számos 

hasznos ismeretet tartogat az írásjeltörténettel kapcsolatosan az ókortól (amikor 

írásjelhasználatról tulajdonképpen nem vagy csak egészen kivételesen beszélhetünk) Nagy 

Károly korán át (akinek Alcuin nevű tudós tanácsadója az ún. Karoling-írásrendszer 

kidolgozója volt, ahol az írásjelhasználat már következetesen jelen van) egészen a 16–17. 

századig (amikor az ún. tudományos nyelvtanok megjelenését követően az írásjelhasználat 

széleskörűen elterjed). Az ezután következő rész gazdag magyar példaanyaga kódexeink 

korából való, s a szerző tíz-tíz kódexből, illetve korai nyomtatványból idéz jellemző 

részleteket. A bemutatott művek között találjuk például a Balassa-kódexet, a Döbrentei-

kódexet, illetve Heltai Gáspár, Pesti Gábor és mások műveit. A szünetek jelzésének példáit 

hét csoportra osztva mutatja be, utalva a mutatkozó bizonytalanságok okára is.  

A beszéd információtechnológiai vonatkozásai címet viselő fejezetben, amely a kötetet 

zárja, összesen két írás olvasható. Az első szerzője Beke András, aki  Beszélőfelismerés 

kevert Gauss-modellekkel címmel írta tanulmányát (335–352). A beszélőfelismerés  
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problémakörét vázoló első oldalak jól követhetően szólnak a gépi beszélőfelismerés három 

nagy területéről. Ezek a beszélőazonosítás, a beszélőhitelesítés és a beszélődetektálás. 

Különbségeik így ragadhatók meg: a beszélőazonosítás célja, hogy a beszélők lehetséges 

köréből kiválassza és azonosítsa a beszélőt, avagy – ha a beszélő nincs benne az adott 

halmazban – őt ismeretlen személyként kezelje. A beszélőhitelesítés célja, hogy egy adott 

személyről eldöntse, az-e valóban, akinek állítja magát. Végül a beszélődetektálás során a 

társalgásokban azt kell azonosítani, ki mikor beszél. A három terület eltérő beszélőkkel és 

módszerekkel dolgozik. A beszélőfelismerés lépéseit szemléletes ábrasor mutatja be, 

továbbá felsorakoztatja a szerző a hetvenes évektől napjainkig kidolgozott beszélőfelismerő 

rendszereket is: a 338–339. oldalon összesen tizenkilenc ilyen rendszer jelenik meg. A 

tanulmány második feléhez, a számok és matematikai képletek világához elérve a 

recenzens – valljuk be őszintén – elvesztette a fonalat. Álljon itt azonban néhány 

„önmagáért beszélő” mondat az eredményeket és a következtetéseket megfogalmazó két 

utolsó fejezetből: 1. A kevert Gauss-modell alkalmazása egy szövegfüggetlen nem- és 

beszélőfelismerő esetén 90%-osnál nagyobb pontosságot eredményezhet. 2. „A felismerés 

eredménye a Gauss-komponensek növelésével exponenciálisan növekedik 64 

komponensig, majd lineárisan növekszik.” (348). 3. A legjobb eredmény akkor érhető el, 

amikor a kísérletben 256 komponenst tartalmazó GMM-UBM-et (= Gauss keverék-modell-

általános háttérmodell) használtak, ekkor az eredmény 98,76%-os volt. 4. A legrövidebb 

beszédminta hosszaként korábban 16 s-ot állapított meg a szakirodalom; a jelen modellel 

ehelyett egy 13 s-os rész is elégséges, hogy a beszélőket alacsony hibaaránnyal fel lehessen 

ismerni.  

Olaszy Gábor cikke: Gondolatok a gépi beszéd-előállításról 2012-ben (353–366) a 

kötet legutolsó tanulmánya. Egyaránt szól a múltról, a jelenről és a jövőről. Igen röviden 

vázolja a gépi beszédelőállítás korai és későbbi történetét 1791-től, a „beszélőgépet” 

megalkotó Kempelen Farkastól kiindulva. A korai, a fonetikán alapuló technológiák a szó 

szoros értelmében is „kézi vezérlésűek” voltak. Majd az 1980-as évek végétől először az 

ún. hullámforma-összefűzéses, majd az 1990-es évek második felétől az ún. hullámforma-

elemkiválasztásos módszerek alakultak ki. A beszédszintézis után a hangdigitalizálással és -

rögzítéssel történő beszéd-előállítás következett. Ezek ún. kötöttszótáras beszéd-előállító 

rendszerek. A legjobb eredmények a nyelvi és a hangkeltési modellek összehangolásával 

hozhatók létre. A szövegnek beszéddé való átalakításban a fejlődés következő foka a 

statisztikai alapú beszédszintézis lehet, teljesen emberi hangminőségével, kiváló 

érthetőségével.  

A recenzens feladatai közé tarozik annak megfogalmazása, hogy kinek ajánlható az 

általa bemutatott kötet. Ez esetben ún. érdeklődő „nagyközönségről” aligha beszélhetünk, 

értő végigolvasását csupán a fonetika és a fonológia, valamint a pszicholingvisztika 

valamely területén jártas szakembereknek ajánlhatjuk jó szívvel. Mélyen egyetérthetünk 

ugyanis a szerkesztővel abban, hogy a harmadik évezred elején ez a beszédtudományról 

helyzetjelentést adó kötet a nívós tudományos munkák közé sorolható. Éppen emiatt 

viszont mindenképpen fel kell hívnunk a kötetre az említett területeken éppen most 

tanulmányaikat folytató MA-hallgatók, illetve ilyen irányú PhD-képzésben résztvevők és a 

doktoranduszok figyelmét. Az ő könyvespolcukon kell, hogy helyet kapjon ez a nagyon 

alapos munkával létrehozott s olvasása során hasonlóan alapos elmélyültséget igénylő 

tanulmánykötet, amelynek még a leginkább elméleti jellegű írásait is – a fonetika több ezer  
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éves történetéhez illően – a gyakorlat ihlette, és amelynek tanulmányai – a kevésbé nagy 

múltú, de igen tágas jövő elé néző alkalmazott nyelvészet hitvallásának megfelelően – 

társadalmilag is hasznosak kívánnak lenni. Elég, ha az idősek nyelvéről, a kisgyermekek 

minél korábban elkezdett nyelvi fejlesztéséről vagy az óvodások mesehallgatást helyettesítő 

tévénézéséről írottakra gondolunk. Úgy véljük, Gósy Máriának nagy örömet szerzett a 

kötet, nem utolsósorban azért, mert szerzői között egykori tanítványai is nagy számban 

vannak, s azért is, mert az ő egész munkássága is erről: az elmélet és a gyakorlat 

legszorosabb összekapcsolódásáról, a társadalom kisebb vagy nagyobb közösségei 

érdekében végzett fáradhatatlan munkálkodásról tanúskodik. Végezetül: saját nevemben is 

– további hasznos és szép alkotói éveket kívánva – ismételten szeretettel gratulálok a 

születésnaphoz. 


