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A magyar nyelvészeti interdiszciplínák értékes mővel gyarapodtak Gósy Mária munkája révén.
A mára már egyetemi, fıiskolai kurzusokká szervezıdött pszicholingvisztika nélkülözni kényszerült
egy korszerő szemlélető, átfogó és kiérlelt ismereteket közvetítı kézikönyvet. Bár rövidebb-hoszszabb tanulmányokat, monográfiákat szenteltek jelentıs pszicholingvisztikai témáknak (nyelvi értés-észlelés, gyermeknyelv, mentális lexikon, kétnyelvőség, írás-olvasás stb.) Gósy, Lengyel, Pléh,
Réger és mások, ám mégis hiányzott egy átfogó munka. Nem egyszer egy-egy pszicholingvisztikai
kérdés bemutatása úgy kezdıdött, hogy „képzeljük el…”, és utána következett az el nem végzett
„magyarosított” kísérlet. Két nem kívánatos helyzetet számol fel tehát Gósy Mária: egyfelıl a pszicholingvisztika teljes horizontját megrajzolja, másfelıl imponálóan gazdag magyar empirikus anyagot
mutat be. A bemutatáson túl a következtetések levonásával, az elméletalkotással sem marad adós;
ennek köszönhetıen magyar empirikus adatok szembesíthetık az általános, rendszerint az indoeurópai
nyelvek pszicholingvisztikáján alapuló modellekkel.
A munka nyolc szerkezeti egységben (fejezetben) mutatja be a pszicholingvisztika ismeretanyagát. A könyv olvashatóságát és tanulhatóságát szolgálja az egy-egy fejezet végét lezáró összefoglalás. E részben adja meg a szerzı a hivatkozásokat és a fontosabb szakirodalmi tételeket. A hivatkozott
szakirodalom korrekt: megfelel a történetiség és modernség követelményének. A választott megoldás
hathatósan segíti a kitőzött célt: egy modern ismereteket közvetítı egyetemi tankönyv megírását.
A pszicholingvisztika kialakulása (1.) fejezetben valamennyi fontos forrás szóba kerül mind
nemzetközi, mind hazai viszonylatban, gondos a filológiai adatolás. Külön is meg kell említeni,
hogy a ritkábban szóba hozott német (Herbart, H. Paul, W. Wundt) elızményekre is kitér, a magyar
elızmények tekintetében komoly újdonság Kempelen Farkas és Lux Gyula munkásságának „felfedezése” a pszicholingvisztika számára. Viszont az orosz pszichológia (Vigotszkij, Leontyev) több helyet kaphatott volna.
A 2. fejezet a beszédfolyamatok legfıbb anatómiai, fiziológiai szervét, az agyat tekinti át
a beszéd- és nyelvi képesség lokalizálása, funkcionálása szempontjából. Az áttekintés számot ad a legfontosabb filogenetikus és ontogenetikus mozzanatokról, az agyban lejátszódó nyelvi folyamatok vizsgálati módszereirıl, a kéz- és félteke-dominanciáról, a nyelv és az értelmi intelligencia kapcsolatáról.
Végül az emlékezés, emlékezet legfontosabb kérdéseit tárgyalja. E fejezetben kiemelendı, hogy a szerzı
jó szakmai, pedagógiai érzékkel csoportosít és arányosít, hiszen egy dinamikusan fejlıdı területrıl van
szó, ahol nagyon is helyén való a megfontolt kritikai válogatás az újabb eredmények között.
A beszédprodukcióval foglalkozó (3.) fejezetben egyfelıl (fıleg Clark és Levelt modelljeire
építve) érthetı és igazolt képet kap az olvasó a szöveg- és mondatprodukcióról. Ezzel egyenrangúan
fontos, hogy a szerzı magyar nyelvi anyagra, maga által győjtött megakadásjelenségekre, a spontán magyar beszédben elıforduló hibákra (elszólás, szóvakság stb.) alkalmazza az általános tételeket. Szembesülnek tehát a nemzetközi (elsısorban angol nyelvi) szakirodalmi adatokon alapuló
modellek a magyar empirikus anyaggal. Itt az összeilleszthetıségnek lehetünk tanúi.
A könyv leghosszabb fejezete (4.) a beszédészlelés és -értés folyamatait tárgyalja. Mindenekelıtt a (recenziókban ritkán szóvá tett) tudományos fegyelmezettséget kell kiemelni, hiszen a tárgyalt
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folyamatok nemzetközileg is méltánylandó magyar empirikus kutatásai Gósy Mária nevéhez kötıdnek: nem könnyő tehát e gazdag és szerteágazó anyag felsıoktatási célú tömörítése, szelektálása.
Bemutatja a beszédértés különbözı modelljeit: a motoros teóriától a kognitív modellekig.
Részletezi a beszédhallás fiziológiáját szegmentális, szupraszegmentális szinten. Külön alfejezetek
tárgyalják a szó-, mondat- és szövegszintő értési folyamatokat. Megismerkedhetünk a szerzı által
kidolgozott (GMP), a beszédretardációt, zavarokat diagnosztizáló tesztekkel; ezzel ízelítıt kapunk
az alkalmazott pszicholingvisztikából.
Az 5. fejezet a mentális lexikonnal, az „agyi szótár”, az egyéni szókincs és annak „agyi” tárolása. A többi nyelvi szinttel egybevetve, a szókincs rendelkezik a legtöbb elemmel, ez a legnyitottabb
nyelvi szint, ennek köszönhetı, hogy szinte valamennyi pszicholingvisztikai kézikönyv külön fejezetet
szentel neki. Bemutatja a szerzı a mentális lexikon nagyságát vizsgáló eljárásokat, a mentális lexikon
felépítésére, mőködésére szervezett kísérleteket, illetve az ezek nyomán kialakított modelleket,
elméleteket. Külön alfejezetet szentel az asszociációs vizsgálatoknak, bevonva a magyar adatokat
is; a lexikális hozzáférés alfejezet részletezi a szószintő értési és produkciós folyamatokat.
Az anyanyelv elsajátítását (6. fejezet) egyes szerzık az elsı három életév eseményének tekintik, vizsgálatukat fıleg erre az életkorra korlátozzák. Más szerzık – így jár el Gósy Mária is –
a további életéveket is bevonják. Mindkét közelítésmód igazolható. Az elsı, a rövidebb idıperspektíva szerint a nyelvelsajátítás egy „radikális” folyamat, a hangsúly a változásokon van, miközben
konfliktushelyzet teremtıdik az egyes periódusok kapcsolata között: a kontinuitás – diszkontinuitás
(folytatólagosság – megszakítottság) tekintetében. A második, a hosszabb periódus esetében is kétségtelenül megvan az említett konfliktushelyzet, de enyhébb formában. Gósy több-kevesebb részletességgel a serdülıkorig tekinti át a nyelvi fejlıdést: különösen részletes képet kapunk a hangtani,
lexikai eseményekrıl. Jól érzékelteti a szerzı, hogy az anyanyelv elsajátításának integrált elméleti
modelljének kidolgozása még várat magára, több – egymással ma még nem feltétlenül harmonizáló – elmélet vívja harcát az empirikus tények magyarázatáért.
E fejezet jelentısége – túl az egyetemi, fıiskolai tananyagon – az, hogy mind az óvodai,
mind a kisiskoláskori anyanyelvi nevelés megbízható alkalmazott pszicholingvisztikai ismeretekre
támaszkodhat. Jól ötvözıdnek az alap- és alkalmazott kutatások, a többféle lehetıség közül a kiskamaszok körében végzett asszociációs vizsgálatra hívjuk fel a figyelmet. Ezeket az eredményeket, például a tankönyvszerzık aligha kerülhetik meg.
A 7. fejezet a beszédprodukció és beszédfeldolgozás zavarai címet viseli. Értıen választja
szét a nyelvi és a beszédzavarokat. Az alfejezet érdeklıdésének homlokterében inkább a gyermekkori esetek, események állnak (pl. megkésett beszédfejlıdés, gyermekkori nagyothallás, hangképzési
zavarok stb. fonetikai, lexikai, mondattani és szövegtani szinten), az olvasó hasznos ismeretekre
tesz szert az (felnıttkori) afáziafajtákról is.
Az elızı fejezetek jobbára a nyelvi képességek hangzó (orális) manifesztációját vették górcsı alá – mint láttuk – változatos szempontokat érvényesítve. A záró fejezet az írott nyelv elsajátításának egyik jelentıs aspektusát, az olvasást vizsgálja. Nemcsak általában, hanem napjaink anyanyelvi nevelése szempontjából is fontos kérdésrıl van szó: ismert az írott szövegértés gyenge
színvonala magyar iskolások (és feltehetıleg felnıttek) körében (is). Ismerteti a különbözı olvasáselméleti modelleket, ezek közül a metanyelvi ismereteket feltételezıeket fejti ki bıvebben.
Részletes képet kapunk a magyar olvasástanítás történetérıl; bemutatja napjaink különbözı olvasástípusait. A többféleségbıl következik, hogy az olvasás, illetve tanításának módja sem követhet
egyetlen módszert: egy – minden részletében még nem világos – közös szakasz után tanítani/
tanulni kell a különbözı olvasástípusok birtokba vételének konkrét módjait. Ma több (de még nem
teljes) ismereteink vannak az olvasási nehézségekrıl, ezekrıl részletesen szól a szerzı.
A könyvet bıséges tárgymutató zárja, amely hathatósan segíti az olvasót a szakma modern
állapotáról való tájékozódásában. A tárgyszavak kiválasztása korrekt.
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A könyv a legjobb értelemben véve didaktikus, ami nem csak – a már említett – tanulhatóságra vonatkozik, hanem arra is, hogy a pszicholingvisztikával ismerkedni kívánó a megbízható
szakmai ismeretek mellett további kutatásra ösztönözı gondolatokat is kap.
Lengyel Zsolt
H. Tóth Imre: A nyelvtudomány története a kezdetektıl a XX. század elejéig. Csomópontok és átvezetı szálak. JATEPress, Szeged, 2005.
A nyelvtudomány történetének mint diszciplínának hazai irodalma Balázs Jánosnak a Hermész nyomában (Budapest, 1987) címő, e tekintetben is érdemes könyve után örvendetes gyarapodást mutat. H. Tóth Imre 1996-ban jelentette meg A nyelvtudomány története a XX. század elejéig
címmel egyetemi jegyzetnek szánva nyelvtudomány-történeti mővét (Szombathely, 1996), majd
Máté Jakab (1926–2001) adott ki két ilyetén munkát: A 19. századi nyelvtudomány története. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1997; A nyelvtudomány (vázlatos) története az ókortól a 19. század
elejéig. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2003. Most H. Tóth Imre számos helyen átdolgozva és
kibıvítve tette le a tudományosság asztalára korábbi munkáját.
A mő tizenegy fejezetre oszlik, valamint névmutatót (269–76) és irodalomjegyzéket tartalmaz (277–84).
A görögség kultúrája elıtti nyelvtudománnyal indul az elsı fejezet (9–29). H. Tóth e korszak nyelvtudományi színtereinek a Tigris és az Eufrátesz közének, Mezopotámiának, Elı-Ázsiának, illetıleg a Nílus völgyének területeit említi, ahol ismereteink szerint nagy birodalmak alakultak ki. Az ekkori nyelvtudományról meglehetısen kevés tudomásunk van, viszont az írás mint
olyan létrejötte az ókori történelmi idık eredménye. Ezért a szerzı a sumér, az akkád, a babilóniai
és a káldeus nyelvtudomány kapcsán és a hettita révén szól az írás alakulásáról; majd az egyiptomi
és az úgynevezett bibliai nyelvtudományról ír, amely az Ószövetség és az Újszövetség nyelvre vonatkozó megállapításainak bemutatása.
A második fejezet: a görög nyelvtudomány (31–52), ez az elızmények után Platónnak és
Arisztotelésznek nyelvrıl való nézeteit tárgyalja; majd a sztoikus filozófiai irányzat bemutatása
következik, s a hellenisztikus korral zárul a rész.
A római nyelvtudomány áttekintésében (53–69) Marcus Terentius Varro munkáját (De lingua
latina) formális szempontú vizsgálódásai kapcsán tartja a szerzı a szokásosnál jobban értékelendınek, de Donatus, Priscianus és mások bemutatásakor is jelzi munkásságuk elıre ható eredményeit.
– A II. és a VI. század közé egy úgynevezett átmeneti korszakot iktat be H. Tóth Imre, amely részben
összefoglalja az eddigi nyelvtudományi vizsgálatokat, részben elıkészíti a következı korszakot.
A középkor nyelvtudománya fejezete (71–126) szakaszokra bontva mutatja be a grammatika
tanulmányozásának történetét, elıször a XI. század végéig, majd a XII. századtól tárgyalja e témát,
illetıleg a Grammatika a XII–XIV. században címő részben részletezi. Heliassal megjelent a változás, ı teremti meg a spekulatív (filozófiai) nyelvtant, s majd a XIII. században megjelenik a másik
nagy iskola, a modista felfogású (Hispanus munkásságával).
A szerzı bemutatja Sevillai Izidort, a középkor legjelentısebb kompilátorát, aki a világi tudományokat a kolostori élet számára nagy szorgalommal foglalta össze. Szerepe „a középkori nyelvtudomány történetében jóval nagyobb volt, mint eddig gondoltuk” (73). A grammatika kompetenciájának kiszélesítése az ı nevéhez főzıdik. – Külön tárgyalja a salernói, a bolognai és a párizsi
egyetem mőködését, ez utóbbin a grammatikai stúdiumok rendkívül fontos szerepet kaptak.
A latin nyelvtanok középkori fejlıdése a vulgáris nyelvtanok megjelenésének irányába fordul.
H. Tóth bemutatja Dantét mint a középkori gondolkodás jelentıs személyiségét, akinek, sajnálatos
módon, De vulgari eloquentia címő mőve úgyszólván ismeretlen marad a középkorban. Kitér a szerzı

