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ELÕSZÓ

A tanulmánygyûjtemény 6 fejezetre oszlik. A fejezetek a pszicholingvisztika – ezen
belül fõleg a mentális lexikon – aktuális kérdéseivel foglalkoznak magyar és nemzetközi kontextusban. A tanulmánykötet célja, hogy megismertesse az érdeklõdõket a vezetõ
kelet-közép- és egyes nyugat-európai kutatók legújabb eredményeivel. Ez indokolja a
kötet kétnyelvûségét.
Az 1. fejezet a mentális lexikon összetételével, rendezõdésével, a tárolási mechanizmusokkal foglalkozik. A tanulmányok a szószintû vizsgálatokat helyezik a központba: a szóasszociációs teszteket, a lexikai elérést, a szófelismerést és a tájnyelvi szavak
tárolását. Az elsõ nyelvi épen mûködõ mentális lexikon sajátosságai mellett (Lengyel
Zsolt, Vargha Fruzsina Sára, Váradi Viola, Szabó Kalliopé) olvashatunk arról is, hogy
a hallássérült gyermekek esetében a hallás hiánya mennyire befolyásolja a fogalomalkotást és a szókincs elsajátítását (Bombolya Mónika). A gyorsíró különleges helyzetben van munkája közben, ez befolyásolja a mentális lexikonának mûködését (Gerliczkiné
Schéder Veronika és Tukacsné dr. Károlyi Margit). A magyar anyanyelvû angolul tanulók angol produktív szókincsének mérésébe is betekintést nyerünk (Doró Katalin).
A 2. fejezet tanulmányai a többnyelvû környezetben felnövekvõ gyermekek nyelvelsajátításával foglalkoznak. A szerzõk rávilágítanak a gyermekkori többnyelvûség elõnyeire és az elsajátítás közben felmerülõ problémákra. Az empirikus adatokban bõvelkedõ írások megismertetik az olvasót konkrét adatokkal Írországra vonatkozóan (David
Singleton és Lisa Ryan), valamint a kelet-közép-európai helyzetet szemléltetik szlovák–
magyar–német (Jozef Pallay és Jozef Štefánik), lengyel–német–angol (Zofia Chlopek),
angol–perzsa–magyar (Navracsics Judit) koragyermekkori háromnyelvûségi adatokkal,
valamint magyar–szlovák (Vanèoné Kremmer Ildikó) és magyar–szerb (Bálizs Jutka)
kétnyelvû iskolások és óvodások körében gyûjtött anyaggal.
A 3. fejezet központi témája a sikeres nyelvelsajátítás mind az elsõ, mind pedig a
második nyelv vonatkozásában. Segítséget kapunk a nyelvtanuláshoz/-tanításhoz szükséges nyelvi anyag létrehozásához a szókincs tekintetében (Howard Jackson), megtudjuk, hogy az információszerzésben való jártasság milyen pszicholingvisztikai alapokkal
rendelkezik (Koltay Tibor). A második nyelv elsajátításával kapcsolatos legújabb kutatások rámutatnak a természetes hibákra (Laczkó Mária), az elõfeltételekre (Mérõ Diana
és Polonyi Tünde Éva), az interkulturalitáshoz köthetõ elõsegítõ tényezõkre (Hortobágyi Ildikó). A kisgyermekkori nyelvtanulás vonatkozásában az egyre közismertebbé váló
Helen Doron módszerrel dolgozó óvodák tapasztalatairól és a módszer sajátosságairól
(Joanna Rokita-Jaskow), a késõbbi életkorban pedig a kéttannyelvû iskolákban folyó,
célnyelven történõ tanulás pszicholingvisztikai megalapozottságának szükségességérõl
(Várkuti Anna) kapunk képet.
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A 4. fejezet témája a beszédprodukció fejlõdése: annak szerepe a fonológiai elsajátításban (Marilyn May Vihman és Tamar Keren-Portnoy), zavarai a spontán beszédben
zavaró körülmények között (Gósy Mária), a szimultán tolmácsolás folyamán (Bakti Mária
és Bóna Judit). A második nyelv írott változatában bekövetkezõ spontán hibákat, elírásokat, azok pszicholingvisztikai hátterét elemzi az utolsó tanulmány (Szitnyainé Gottlieb
Éva).
Az 5. fejezet a beszédpercepcióval foglalkozik. Keressük a választ, hogy milyen különbségek fedezhetõk fel az azonos életkorú diszlexiás és nem diszlexiás tanulók szövegértésében (Csiszár Orsolya), mik a 10 éves, tanulásban akadályozott gyermekek beszédészlelési sajátosságai (Macher Mónika), mi a szöveghordozó szerepe az olvasott
szöveg befogadásakor (Kis Ádám). Az óvodás és alsótagozatos gyermekek beszédpercepciós vizsgálatának fontosságához nem fér kétség, hiszen a beszédpercepció zavarai
minden bizonnyal tanulási zavarokkal fognak együtt járni a késõbbiek során (Horváth
Viktória). A második nyelv vonatkozásában a tanulmányok vizsgálják a szinkrontolmácsolás beszédpercepciót érintõ kérdéseit (Tóth Andrea), a magyar anyanyelvû németül
(Imre Angéla és Gráczi Tekla Etelka) és angolul (Simon Orsolya) tanuló 10-11 éves
gyermekek beszédészlelését, a nyelvek fonológiai percepcióját. A beszédészlelést sok
tényezõ befolyásolja. A színek kommunikációra tett hatásáról is olvashatunk ebben a
fejezetben (Tokaji Ildikó).
A 6. fejezet kitekintést nyújt az alkalmazott fonetika (Dér Csilla Ilona és Markó
Alexandra), a régi szövegek (Gulyás Judit és Menyhárt Krisztina) és a névadási szokások (Szilágyiné Kósa Anikó) világába, valamint az informatika és a nyelvészet összefonódása által lehetséges szövegnyelvészeti számítógépes elemzéseket (Boda István Károly
és Porkoláb Judit) mutatja be.
A kötet célja, hogy a mentális lexikonnal kapcsolatos legújabb kutatásokból ízelítõt
adjon az olvasónak. Mindazonáltal a szerzõk remélik, hogy tanulmányaikkal hozzájárulnak a mentális lexikon struktúrájának és mûködésének jobb megismeréséhez. Bízunk
abban, hogy a célközönség tagjai – nyelvészek, pszicholingvisták, második nyelvvel
foglalkozók, egyetemi hallgatók és doktoranduszok – hasznos ismeretekkel gyarapodnak, a tágabb értelemben vett érdeklõdõk köre pedig szélesedik.

Veszprém, 2008. március 31.

A szerkesztõk

PREFACE

The volume consists of six parts. The parts deal with current questions in
psycholinguistics, mainly with those concerning the mental lexicon, in a Hungarian and
an international context. The aim of the collection of papers is to make professionals
familiar with the latest scientific results of leading Eastern Central European and some
Western European researchers. This explains the bilinguality of the book.
Part One investigates the organization, the structure of the mental lexicon and the
storage mechanisms. Lexical approach is in focus: word association tests, lexical access, word recognition and the storage of dialectal words. Besides the features of the L1
intact mental lexicon (Zsolt Lengyel, Fruzsina Sára Vargha, Viola Váradi, Kalliopé Szabó)
we can read about hearing impaired children’s difficulties in concept formation and lexical
acquisition (Mónika Bombolya). Stenographers are in a special situation, which influences the working of their mental lexicon (Veronika Gerliczkiné Schéder and Margit
Tukacsné dr. Károlyi). We have an insight into the measurement of the English productive vocabulary of Hungarian learners of English (Katalin Doró).
Part Two is a collection of papers discussing the language acquisition of children
growing up in multilingual environments. The spotlight is on the advantages and possible problems arising while becoming bi- or multilingual in early childhood. Empirical
studies are provided in relation to Ireland (David Singleton and Lisa Ryan), Eastern
Central Europe: Slovak–Hungarian–German (Jozef Pallay and Jozef Štefánik), Polish–
German–English (Zofia Chlopek) and English–Persian–Hungarian (Judit Navracsics)
early trilinguals and Slovak–Hungarian (Ildikó Vanèoné Kremmer) and Hungarian–
Serbian (Jutka Bálizs) bilingual schoolchildren are under investigation.
Part Three focuses on the prerequisites for successful language acquisition and learning. What is essential in the selection of vocabulary items in language teaching or learning (Howard Jackson), and the psycholinguistic background of information literacy are
discussed (Tibor Koltay) in the first two papers. In terms of second language acquisition, spontaneous errors (Mária Laczkó), prerequisites (Diana Mérõ and Tünde Éva
Polonyi), and intercultural triggers (Ildikó Hortobágyi) are covered. Concerning the instructional form of language learning we can read about the more and more widespread
Helen Doron method in early childhood (Joanna Rokita-Jaskow) and about the need of
psycholinguistic support for learning in dual language or bilingual schools (Anna Várkuti).
Part Four analyses the development and process of speech production. The role of
speech production in phonological acquisition is emphasized (Marilyn May Vihman and
Tamar Keren-Portnoy), and the vulnerability of speech production under disturbing circumstances (Mária Gósy) is considered. Speech errors during simultaneous interpreting
are analysed in one paper (Mária Bakti and Judit Bóna). The last contribution discusses
the slips of the pen of Hungarian learners of German (Éva Szitnyainé Gottlieb).
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Part Five deals with speech perception. The differences of speech perception in
dyslexic and non-dyslexic learners (Orsolya Csiszár), the features of speech perception of 10 year olds having learning difficulties (Mónika Macher) and the influence of
the typography of texts on perception (Ádám Kis) are discussed. Speech perception
disorders will lead to learning difficulties; this is tested among kindergarten children
(Viktória Horváth). The question of speech perception in simultaneous interpreting is
touched upon (Tóth Andrea). Two papers deal with the phonological perception of Hungarian learners of German and English, respectively (Angéla Imre and Tekla Etelka
Gráczi and Orsolya Simon). We can also read about the influence of colours on communication (Ildikó Tokaji).
Part Six gives insight into an applied phonetic investigation (Ilona Dér and Alexandra
Markó), a text linguistic approach to the analysis of old Hungarian texts (Judit Gulyás
and Krisztina Menyhárt), highlights the preferences for giving Christian names in Hungarian speech communities, and introduces some applicable models in the course of
computer assisted text analyses (István Károly Boda and Judit Porkoláb).
The main purpose of the volume is to give a taste of the most recent research carried
out on the mental lexicon. However, the authors of the papers also hope that they have
contributed to a better understanding of the structure and working of the mental lexicon. We hope that the readers, i.e. linguists, psycholinguists, researchers and those dealing
with second language acquisition, undergraduate and graduate students, will gain from
the results of the investigations presented.

Veszprém, March 31, 2008

The editors

