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Gósy Mária (szerk.): Beszédészlelési és beszédmegértési zavarok az anyanyelv-elsajátításban.
Az anyanyelv elsajátítása nem csupán a beszéd kialakulását, de annak megértését is magában
foglalja. Ez a folyamat azonban nem mindig zajlik problémamentesen. Késhet a gyermek beszédindulása, kiejtése hibás lehet, közlései az adott életkorban elvárthoz képest elmaradást mutathatnak.
Napjainkban azonban egyre gyakoribb, hogy az anyanyelv-elsajátítási zavarok az elhangzó közlések
feldolgozását érintik. Az erre utaló intı jelek figyelmen kívül hagyása, félreértelmezése a késıbbiekben olvasási, helyesírási nehézségeket, tanulási problémákat és viselkedési zavarokat vonhat maga
után. A Beszédészlelési és beszédmegértési zavarok az anyanyelv-elsajátításban címő Gósy Mária
által szerkesztett tanulmánykötetnek éppen emiatt van különös jelentısége.
A kötet 23 tanulmánya a következı 7 fejezetre tagolódik: A beszédfeldolgozás fiziológiai háttere; Beszédfeldolgozás és halláscsökkenés; Beszédfeldolgozás beszédprodukciós zavarban; Beszédfeldolgozás olvasási nehézség, diszlexia esetén; Beszédfeldolgozás és mentális érintettség; Beszédfeldolgozási nehézségek; A beszédfeldolgozás fejlesztési lehetıségei.
A könyv egyes fejezetei más-más megközelítésbıl ismertetik és elemzik az elmaradottan,
hibásan mőködı beszédészlelési és beszédmegértési folyamatokat. Gósy Mária bevezetı tanulmányából megismerhetjük az anyanyelv-elsajátítás bonyolult és összetett folyamatrendszerét, míg az
elsı fejezetben Fent Zoltán írásában hallószervünk mőködésérıl, a hallás folyamatáról, zavarairól és
rehabilitációs lehetıségeirıl olvashatunk. Az olvasó megismerkedhet a beszédészlelés neuropszichológiai vonatkozásaival (Csépe Valéria tanulmánya), illetve az anyanyelv-elsajátítás vizsgálati
lehetıségeivel. A második fejezet tanulmányai a beszédfeldolgozás és a halláscsökkenés összefüggéseire világítanak rá hallássérült óvodás, illetve átmeneti hallászavart mutató, tipikus fejlıdéső óvodás
és kisiskolás gyermekek vizsgálata révén. Az eredmények felhívják a figyelmet arra, hogy a tisztahang-audiometrián ép hallónak minısített gyermekek esetében is elengedhetetlen a beszédhallás
ellenırzése. A beszédhangok felismerése ugyanis minden más akusztikai jelenség feldolgozásánál
magasabb szintő idegtevékenységet igényel. Ez utóbbi a szintetizált beszéden alapuló GOH-eljárással vizsgálható, melyet Gósy Mária és Horváth Viktória cikke mutat be részletesen. A harmadik
fejezetben beszédprodukciós zavarokkal küzdı gyermekek beszédfeldolgozási mechanizmusait vizsgáló
kutatásokkal ismerkedhetünk meg. Megtudhatjuk, hogy az egyes beszédhangképzési zavarok hátterében gyakran nem csupán artikulációs ügyetlenség, hanem beszédészlelési, beszédmegértési zavar
is áll. Bóna Judit tanulmánya rávilágít továbbá arra, miként okozhat a beszédhiba az életkor elırehaladtával (célzott fejlesztés hiányában) beszédpercepciós zavart. A negyedik fejezet a beszédpercepció mőködését a diszlexiával és az olvasási nehézségekkel összefüggésben tárgyalja. Gráczi
Tekla Etelka, Gósy Mária és Imre Angéla közös cikkükben újabb fontos adatokat szolgáltatnak
a diszlexia és az olvasási nehézség elkülönítéséhez; noha a két csoport percepciós teljesítménye
hasonló, a diszlexiások esetében zavart beszédészlelési mőködés, elmaradottabb beszédértés és a folyamatok közötti jóval szorosabb összefüggések tapasztalhatók. Az ismertetett eredmények a terápiás
következmények szempontjából is rendkívül fontosak. A mentálisan érintettek beszédfeldolgozásával foglalkozik az ötödik fejezet, amelyben az enyhe fokban értelmi fogyatékos, illetve a határeseti
intellektusú gyermekek beszédészlelési és beszédmegértési folyamatainak mőködésérıl olvasható
részletes elemzés. A kutatásból kiderül, hogy az intelligenciaszint jobban befolyásolja a beszédértési
folyamatokat, mint az észlelési mőködéseket, továbbá hogy ellentétben a tipikus fejlıdéső, ép intellektusú gyermekeknél tapasztaltakkal a mentálisan érintetteknél az életkor elırehaladtával a folyamatok közötti összefüggések száma növekszik, így biztosítván a mechanizmus mőködését. A könyv
két utolsó fejezete a beszédfeldolgozási nehézségeket, illetve a fejlesztési lehetıségeket ismerteti.
Horváth Viktória kisiskolás gyermekek észlelési küszöbgörbéit elemezve megalkotta a beszédészlelési folyamatok tipológiáját. Tanulmányából megismerhetjük a különbözı görbetípusokat, melyek
mindegyike más-más percepciós zavarra utal. A tipológia megkönnyíti a pontos diagnózis felállítását,
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és a célzott fejlesztés kidolgozását. Markó Alexandra kutatásai azt igazolják, hogy a beszédmegértés nehezítettsége tipikus fejlıdéső tanulók egy részénél is fennáll. A különféle terápiás lehetıségekrıl Sósné Pintye Mária és Melegné Steiner Ildikó írásában olvashatunk.
A kötet erényei közé tartozik a témakör friss tudományos eredményeinek tolmácsolásán túl
a szakkifejezés-magyarázat, amely a témában kevésbé jártas olvasó számára is könnyen olvashatóvá
teszi a könyvet. A további ismeretek megszerzését a tanulmányok végén található irodalomjegyzékek
segítik. A tanulmánykötetet ajánlom nyelvészeknek, pedagógusoknak, pszichológusoknak, logopédusoknak, gyógypedagógusoknak, egyetemi hallgatóknak, szülıknek és leendı szülıknek, illetve
bárkinek, aki érdeklıdik az imént ismertetett témakörök legújabb tudományos eredményei iránt.
Gyarmathy Dorottya

Vita: min? avagy a nyelvmővelés visszavág?
(Balázs Géza: „A magyar nyelv elé mozdításáról…” Vitairat a nyelvmővelésért. Budapest,
Akadémiai Kiadó, 2005, 173 oldal.)
Ha egy szerzı vitairatot indít útjára, annak nyilván megvan az oka. Ha a vitairat a nyelvmővelés ügye mellett száll síkra, az azt jelenti, hogy annak megítélésével kapcsolatban sok minden
tisztázásra vár. Balázs Géza munkája ennek a feladatnak igyekszik eleget tenni.
A könyv címét értelmezve („A magyar nyelv elé mozdításáról…” Vitairat a nyelvmővelésért)
olyan érzésünk támad, hogy valamely régi, nyelvújítás kori mő tudatos fölidézése a cél. A szerzı
az elsı oldalakon maga igazít el a címadás okát illetıen: gr. Teleki László ugyanezen a címen
megjelent munkáját, s annak elveit fogalmazza meg ars poeticaként. Azaz, a kritikákat, az ellenkezı
véleményeket mindig meg kell fontolni, ha kell, meg kell fogadni, de a tudományos vita nem egyenlı
a személyeskedéssel, az indulati érveléssel. Ezek csak akadályozzák a tudományos fejlıdést.
S hogy ezek a vezérelvek miért is olyan fontosak?
A magyar nyelvmővelés – különösen az utóbbi tizenöt évben – parázs viták, bírálatok kereszttüzében „edzıdik”. A rendszerváltást megelızı évtizedekben viszonylag egységes volt a megítélése,
tudniillik az igényesebb nyelvhasználat minél szélesebb terjesztésében játszott szerepét általában
a közvélemény és általában a szakma is elfogadta. A magyar nyelv iránt érdeklıdı (felelısséget érzı)
emberek körében komoly népszerőségre tettek szert Lırincze Lajos, Kovalovszky Miklós, Grétsy
László és más jeles nyelvészek ismeretterjesztı mősorai, írásai. A nyelvmővelı mozgalom a társadalom valamennyi rétegében talált követıkre, támogatókra, s ha olykor föl is bukkantak túlzó,
szélsıséges, a hozzáértést nélkülözı megnyilvánulások, az alapvetı célkitőzést, a nyelvi igényesség magasabb szintre emelését feltétlenül értékelni kell(ene).
Hatását tekintve a nyelvmővelés csöppet sem volt eredménytelen: a magyar társadalomban
már bizonyíthatóan hosszú évszázadok óta meglévı nyelvápolási igényt tovább erısítette, igyekezett szakszerő mederben tartani, annak irányt szabni (a szélsıséges nyelvvédelemtıl pedig maga is
elzárkózott és elzárkózik).
Nagyjából azonban a nyolcvanas évektıl, de fıleg 1990-tıl nagyon komoly önvizsgálatra
kényszerült ez az alkalmazott tudományág. Az önmagával való szembenézés egyfelıl „önkéntes
alapon”, az új nyelvészeti módszerek fényében, másrészt a nyelvészet más területei felıl érkezı
kritikai hangoknak köszönhetıen zajlott – és zajlik ma is.
Ebben az erıs kritikai viszonyulásban a társas nyelvészet néhány képviselıje játssza a fıszerepet. Enyhén fogalmazva is igen elmarasztaló véleménnyel vannak a nyelvmővelésrıl, ami
önmagában nem baj, csak véleménykülönbség. A szerzıt nem is ez, hanem a befeketítı, a nyelvmővelést káros áltudománynak beállító szemlélet zavarja (s az, hogy ez a szemlélet az írott és

