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Absztrakt
A nyelvi rendszer valamennyi szintjén változatos formában megjelenõ gyenge nyelvi kompetencia valamennyi
teljesítményterületre kihatással van és gyengébb tanulmányi eredményekkel jár együtt. A nyelvi elmaradásnak többféle
formája és fejlõdési útja lehetséges, és a jellegében heterogén figyelmi és tanulási problémák hátterében a nyelvi
képességprofil változatos mintázata húzódhat. A kísérleti protokoll nyelvi képességeket vizsgáló eszközeinek összeállításakor
célunk az volt, hogy a gyenge nyelvi képességek és a kultúrtechnikák elsajátításának szövevényes viszonyából a tanulási
nehézség, tanulási zavar, nyelvfejlõdési zavar, valamint a figyelemzavar differenciáldiagnosztikai aspektusaira koncentráljunk.
A vizsgálati protokoll összeállításakor az ún. ?evidencia-alapú’ gyakorlatot követtük, vagyis a tudományosan igazolt kutatási
eredményekre támaszkodva kívántunk az egyes gyermekek esetében döntést hozni. A tanulmányban a nyelvi képességek
vizsgálatának javasolt eljárásait és azok minõségi hibaelemzését járjuk körül.
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Bevezetés
A tanulási képesség, a kultúrtechnikák elsajátítása, a tudás megszerzése a szocio-emo-
cionális faktorokon túl alapvetõen függ a kognitív architektúra dinamikusan átalakuló
alrendszereitõl. Az iskolai sikeresség szempontjából mind a beszélt, mind az írott
nyelvhasználatnak kitüntetett szerepe van. A nyelvi rendszer valamennyi szintjén válto-
zatos formában megjelenõ gyenge nyelvi kompetencia valamennyi teljesítményterületre
kihatással van, s gyengébb tanulmányi eredményekkel jár együtt (GEREBENNÉ 2009). 

A nyelvi elmaradásnak többféle formája és fejlõdési útja lehetséges, és a jellegében
heterogén figyelmi és tanulási problémák hátterében a nyelvi képességprofil változatos
mintázata húzódhat. A beszédészlelést, a magas nyelvi szinteket, illetve a fogalomalko-
tást érintõ nyelvi hiányosságok a pszichés fejlõdés zavarainak különbözõ megnyilvá-
nulási formáiban manifesztálódnak.

A protokoll kialakításakor komoly kihívást jelentett az a sajátos helyzet, hogy bár az
egyéni nyelvi képességprofil felállítása elengedhetetlen, ugyanakkor hazánkban nem
rendelkezünk egy ún. általános nyelvi profilt adó sztenderdizált vizsgálati eljárással.
A vizsgálati eszközök összeállításakor célunk az volt, hogy a gyenge nyelvi képességek és
a kultúrtechnikák elsajátításának szövevényes viszonyából a tanulási nehézség, tanulási
zavar, nyelvfejlõdési zavarok valamint a figyelemzavar differenciáldiagnosztikai
aspektusaira koncentráljunk.
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A differenciáldiagnosztikai nehézségekhez több tényezõ is hozzájárul: 
• Iskoláskorban az iskolai alulteljesítés mögött meghúzódó nyelvi zavar tünetei sok

esetben már nem annyira ‘kiugróak’. A hiányosságra csak a teljesítmények, a ta-
nulási és viselkedési problémák és a nyelvi képességek hierarchikus rendszerének
alapos elemzése hívja fel a figyelmet. Az iskolai élet hétköznapjai azonban ehhez
nem kínálnak megfelelõ terepet, sok esetben fel sem merül, hogy egy gyenge
teljesítmény mögött specifikus nyelvi zavar állhat.

• A fejlõdési zavarok multifaktoriális természete miatt ritkák a ‘tiszta’, jól elkü-
löníthetõ klinikai esetek. A tanulási zavarok diagnosztikája során a szindróma-jel-
legzetességen túl a gyakori komorbiditásokat is figyelembe kell venni. Az olvasási
zavar (diszlexia) gyakran jár együtt figyelemzavar-hiperaktivitás szindrómával
(ADHD), nyelvfejlõdési zavarral (SLI), az iskolai készségek egyéb zavarával, pél-
dául diszkalkuliával, diszgráfiával, valamint emocionális problémákkal, úgymint
internalizációs és externalizációs viselkedészavarokkal (BISHOP–SNOWLING 2004;
PENNINGTON–BISHOP 2009; BOLLA 2014). A differenciál-diagnózis a komplex vizsgá-
lat során különösképpen nagy körültekintést igényel, mert bár a jelzett fejlõdési
zavarok együttesen is elõfordulhatnak egy személy esetében, mégis önálló kate-
góriákat képviselnek, így a „többszörös címkézést” érdemes elkerülni.

• Az iskolai alulteljesítés mögött a jellegzetes neurokognitív funkciókon túl figye-
lembe kell venni számos szocio-emocionális faktort, úgymint motiválatlanság,
a kíváncsiság hanyatlása, alacsony szocio-ökonómiai státusz, esetenként a szociális
interakciók nehezítettsége, beszûkülése. A társuló zavarok életkorokon átívelve
az atipikus fejlõdés sajátos, egyéni arculatát rajzolják meg.

A nyelvi képességrendszert tekintve a legfontosabb differenciáldiagnosztikai kérdések
a következõk voltak:

– Mennyiben tekinthetõk a nyelvi problémák egy átfogó intellektuális képességza-
var részjelenségének? Erre a kérdésre önmagában a nyelvi képességeket vizsgáló
tesztekkel nem lehet választ adni, fontos az intellektuális képességek vizsgálatá-
nak összehasonlító elemzése.

– Vajon a nyelvi problémák átfogóan, a nyelv legtöbb területére kiterjedõen jelent-
keznek-e, amikor további kiegészítõ nyelvi próbák elvégzése látszik indokoltnak?

– Az iskolai kudarcok hátterében specifikusan egy-egy nyelvi alrendszert, például
a fonológiai feldolgozás szelektív sérülését érintõ probléma húzódik meg?

– A nyelvi képességek zavara milyen összefüggést mutat az iskolai teljesítmények-
kel és egyéb kognitív, neurokognitív területekkel, így például az exekutív rend-
szer mûködésével?

A fentiek figyelembevételével a vizsgálati protokoll összeállításakor az ún. ‘evidencia-
alapú’ gyakorlatot követtük, vagyis a tudományosan igazolt kutatási eredményekre tá-
maszkodva kívántunk az egyes gyermekek esetében döntést hozni (SPRING 2007; STRAUSS

és mtsai 2005).
Abból indultunk tehát ki, hogy melyek az írott nyelv elsajátítását, fejlõdését és adek-

vát használatát meghatározó nyelvi faktorok (nyelvi markerek, indikátorok), és milyen
norma-, illetve kritériumorientált vizsgálati eljárásokkal tudjuk ezeket ‘bemérni’. 

Az olvasáskutatók körében mára már szinte triviális tény, hogy a fejlõdési diszlexia
esetén a nyelvi rendszer fonológiai feldolgozásának diszfunkciója áll. A fonológiai fel-
dolgozási problémák azért okoznak olvasási zavarokat, mivel a nem megfelelõ fonoló-
giai reprezentáció negatívan befolyásolja a betû-beszédhang megfeleltetés kialakulását
(BLOMERT–CSÉPE 2012). A fonológiai reprezentáció és az írás, olvasás elsajátításának
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sikere összefügg. A fonológiai deficitek egyrészt genuin természetûek, másrészt a sérült
elemi auditív feldolgozási folyamathoz kapcsolódnak, s megakadályozzák a graféma-
fonéma megfeleltetés hatékony elsajátítását (PERNET és mtsai 2009). A fonológiai deficit
tipikusan három fõ területen manifesztálódik: gyenge fonológiai tudatosság, gyenge ver-
bális rövidtávú memória (munkamemória), lassú automatikus megnevezés. Ezek egy-
mással kapcsolódhatnak, de egymástól függetlenül is jelentkezhetnek (WOLF–BOWERS

2000).
A specifikus nyelvi zavar (SLI) esetében a nyelvi architektúra szélesebb spektruma

érintett, beleértve a nyelv morfoszintaktikai, szemantikai rendszerének eltérõ mû-
ködését (LUKÁCS–KAS–PLÉH 2014; MÉSZÁROS–KAS 2008). A fonológiai feldolgozás sérülése
a szóolvasás, szódekódolás zavarához kapcsolódik, míg a szemantika és szintaxis deficit-
je beszédmegértési, szövegértési problémákhoz vezet el (BISHOP–SNOWLING 2004; SNOWLING

–HULME 2012; CATTS és mtsai 2005; PENNINGTON–BISHOP 2009). 
A teljes nyelvi rendszer átfogó vizsgálata szükséges az iskoláskorban komorbid és

tüneti képben hasonló, ám jellegében mégis elkülönülõ zavarok differenciáldiagnoszti-
kája során.

A továbbiakban részletesen ismertetjük az SNI b) kísérleti protokoll során alkalma-
zott nyelvi képességvizsgáló eljárásokat. Szükséges azonban megjegyezni, hogy bár
a módszertani megközelítésben a tudományos kutatásokkal összhangban a nyelvi rend-
szer valamennyi szintjére kiterjedõ eljárásokat bevonása volt a fõ törekvés, az erre a cél-
ra összeállított t tesztbattéria nem alkalmas a nyelvi rendszer teljes spektrumának a fel-
tárására. Legnagyobb hiányossága, hogy a felülvizsgálatok idõpontjában nem állt
rendelkezésre a fonológiai tudatosságot korszerûen vizsgáló, normaértékekkel rendel-
kezõ teszt, így az olvasási zavarok szempontjából ennek a kulcsfontosságú területnek
a mûködésére csupán áttételesen lehetett következtetni. 

VIZSGÁLATI ELJÁRÁSOK SZERZÕK VIZSGÁLT NYELVI SZINTEK

Beszédhangok megkülön- GÓSY 1995 Beszédfeldolgozás, fonológiai
böztetése GMP17. szint

Verbális fluenciatesztek  MÉSZÁROS–KÓNYA–KAS 2011 Részben fonológiai és 
szemantikai szervezõdés  

Columbia Gyors Forrás: JUHÁSZ (szerk.) 1999 Lexikális szervezõdés
megnevezési feladat  

Magyar Mondatutánmondási KAS–LUKÁCS 2011 Morfoszintaktikai szervezõdés
Teszt, MAMUT-R  

Magyar Álszóismétlési teszt  RACSMÁNY és mtsai 2005 Fonológiai feldolgozás és 
reprodukció

A Nyelvi profil sajátos hibamintázata esetén további lehetséges vizsgálati eljárások
(Kísérleti protokollon kívül)

TROG-H LUKÁCS–GYÕRI–RÓZSA 2013 Morfoszintaktikai feldolgozás

PPL PLÉH–PALOTÁS–LÕRIK 2003 Morfoszintaxis

PPVT  CSÁNYI 1974 Szómegértés 

1. táblázat. Nyelvi képességet vizsgáló eljárások a kísérleti protokollban
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A nyelvi képesség vizsgálatának eljárásai a kísérleti
protokollban
Beszédhangok megkülönböztetése (GMP 17)
A vizsgálati eljárás a beszédhangok idõtartam és zöngésség szerinti megkülönböztetését
méri olyan módon, hogy a gyermeknek el kell döntenie, hogy a hallott logatom-párok
azonosak vagy különbözõek. Kurrens kutatások alapján tudjuk, hogy 7-8 éves élet-
korban a hallási feldolgozórendszer nyelvspecifikus hangolása, a fonémareprezentáció
stabilizálódása tapasztalható (CSÉPE és mtsai 2003). Éppen ezért a fonéma diszkriminá-
cióban ebben az életkorban már plafonhatást várható el. Ismeretes, hogy olvasási zavart
mutató gyermekeknél a beszéd akusztikai jellemzõinek lokális és globális feldolgozásá-
nak kiegyensúlyozatlansága tapasztalható (CSÉPE és mtsai 2003). 

A mennyiségi (nyerspontok) adatokon túl az eljárás legnagyobb értéke a minõségi
hibaelemzésben rejlik. 

Minõségi elemzés

Maga a szerzõ, Gósy Mária (1995) is felhívja a figyelmet, hogy abban az esetben, ha
a gyermek elismétli magában – suttogva vagy félhangosan – a hangsorokat, az a foné-
madiszkrimináció bizonytalanságára utalhat. Mindezen túl a gyakori visszakérdezés,
önkorrekció, illetve az általános válaszadás reakcióidejének megnyúlása egyaránt a fo-
nológiai feldolgozás bizonytalanságát jelezheti. Az eljárás magasabb életkorú tanulók
esetén is jelzi a feldolgozás nehézségét oly módon, hogy bár az azonos-különbözõ
distinkció mentén jó döntést hoz a vizsgált személy, ugyanakkor egy esetleges
visszakérdezés során nem tudja pontosan beazonosítani a kritikus fonémapárokat.

Az eljárás lényeges differenciáldiagnosztikai támpontként szolgál tanulási nehézség,
tanulási zavar, valamint beszédfogyatékosság gyanúja esetén.

Verbális fluencia-tesztek
A mentális lexikonhoz történõ hozzáférés rugalmasságának vizsgálatát szolgálják az ún.
verbális fluencia-tesztek, amelyeknek két típusát különböztetjük meg. A fonémafluen-
cia feladatban meghatározott szabályok szerint kell egy adott kezdõhanggal minél több
szót gyûjteni. A kategóriafluencia feladatban egy adott szemantikai kategóriában törté-
nik a szógenerálás. Mindkét feladat megoldására meghatározott idõ áll a vizsgált sze-
mély rendelkezésére. 

A szavak gyors, rugalmas generálásán keresztül a lexikális szervezõdés, szókincs
aktivizálása, stratégia-tervezés, kognitív flexibilitás valamint a gátlás képességének elter-
jedt vizsgáló eszköze (BARON 2004, magyarul részletesen ld. MÉSZÁROS–KÓNYA–KAS 2011).

A szavak gyors, rugalmas elõhívásán keresztül a lexikai-szemantikai fejlõdés és
a végrehajtó mûködés egyaránt mérhetõ. A betûfluencia feladat erõsebben támaszkodik
a stratégiai keresésre, nagyobb kognitív flexibilitást igényel, így inkább a végrehajtó
rendszer vizsgálatára alkalmas, míg a kategóriafluencia feladat a lexikon szemantikai
szervezõdésének vizsgálatát célozza meg (LUKÁCS és mtsai 2014).
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Minõségi elemzés

Mivel a teszt komplex kognitív mûködést involvál, a kognitív mûködés zavarainak
számos formájára érzékeny. A tesztben nyújtott alacsony teljesítmény jelezheti egyrészt
a nyelvi képességek, úgymint lexikális szervezõdés, szókincs aktivizálás zavarát, más-
részt egy adott hibamintázat a végrehajtó funkciók zavarára is utalhat, nevezetesen
a tervezés, stratégia-használat, kognitív flexibilitás, gátlás eltérõ szintjére. 

A minõségi hibaelemzésnél figyelembe kell venni a perszeverációs és szabálysértõ
hibázásokat egyaránt, a jellegzetes csoportképzési tendenciákat, illetve a csoportok
közti váltást (MÉSZÁROS–KÓNYA–KAS 2011). 

Az eljárás a mentális lexikon feltérképezésében különösképpen az olvasási zavar,
SLI, diagnosztikájában, differenciáldiagnosztikájában hasznos, ugyanakkor a verbális
fluencia gyengesége egy átfogó intellektuális fejlõdési zavart is jelezhet. 

A verbális fluencia feladat eredményeinek értelmezésekor különösen érvényes az
egyéni teljesítménymintázatok összehasonlító elemzése. Az iskolai teljesítményzavarok
mögött meghúzódó neurokognitív diszfunkciókat több vizsgálati eljárás mintázatainak
összehasonlítása alapján tudjuk értelmezni!

Columbia Gyors megnevezési feladat 
A gyors automatizált megnevezés (RAN, Rapid Automatized Naming) feladatok során
ismerõs, sõt túltanult tárgyakat, szimbólumokat, például színeket, formákat, betûket kell
megnevezni idõnyomás alatt. A feladat bár egyszerûnek tûnik, valójában azonban
összetett perceptuális, lexikális és motoros folyamatok szinkronizációját igényli, melyek
közül kiemelkedõ szerepet tölt be az ortografikus szimbólumok, a fonológiai egységek,
valamint a tudatos figyelmi rendszer gördülékeny integrációja (NEUHAUS–SWANK 2002).

Az intenzív kutatások eredményeként mára már egyértelmû, hogy a gyors megneve-
zés szoros kapcsolatot mutat az olvasás pontosságával, sebességével és a szövegértéssel
egyaránt. A korai életkorban (iskoláskor elõtt) tapasztalt gyors megnevezési deficitek jól
elõrejelzik a késõbbi olvasási zavar, különösképpen az olvasási fluencia zavarának a
kockázatát (WOLF–BOWERS 2000; WOLF–BOWERS–BIDDLE 2000; WAGNER és mtsai 1997;
BOWERS–ISHAIK 2006; NORTON–WOLF 2012, magyarul lásd TÓTH 2012 értekezését, ill.
BLOMERT–CSÉPE 2012).

A nemzetközi gyakorlatban a gyors megnevezési feladatok (RAN-tesztek) számos
verziója terjedt el – pl. tárgyakkal, színekkel, betûkkel és számokkal –, és lényeges
alapját képezik mind az olvasás természetének kutatásának, mind az olvasási zavarok
diagnosztikájának. Hazánkban bár nem rendelkezünk standardizált „Gyors megnevezés
feladattal”, mégis a logopédusok körében elterjedt vizsgálati eljárás a színek és tárgyak
gyors megnevezése (JUHÁSZ 1999).

Minõségi elemzés

Az értékelés során egyaránt figyelembe kell venni a megnevezés idejét (mp), a hibaszá-
mot és a gördülékenységet. Mivel nem rendelkezünk normaértékekkel, így az ered-
mények értelmezésekor különösen fontos elemezni, hogy a hibázások és a sebesség
meglassúbbodása mögött milyen tényezõk állhatnak: 

– lassú, erõlködõ, pontatlan elõhívás,
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– impulzív, kapkodó válaszadási tendencia,
– feldolgozási sebesség lassúsága (sebesség alapú probléma),
– artikulációs nehézségek,
– kompenzációk más rendszerek bevonásával: pl. együttmozgások, emelkedõ hang-

erõ vagy inadekvát viselkedés.
A hozzáférési probléma valószínûségét támogatja, ha a lelassult produkción és

a megnevezési hibákon túl a vizsgált személynél az is megfigyelhetõ, hogy egy konkrét
szót keres, túlzó erõfeszítésében testmozdulatokat is bevon, vagy pl. feláll a feladat vég-
zése során.

A „Gyors megnevezési feladat” az olvasási és helyesírási zavarok azonosításának és
differenciáldiagnosztikájának alapvetõ feltétele. (Ez irányú kutatásokat lásd részlete-
sebben VAESSEN és mtsai 2010; ZIEGLER és mtsai 2010, magyarul TÓTH 2012; MOHAI 2013.)

Magyar Mondatutánmondási Teszt (MAMUT-R) 
A Magyar Mondatutánmondási Teszt (MAMUT-R) növekvõ hosszúságú és változó szer-
kezeti komplexitású mondatok pontos, azonnali ismétlésén keresztül a szintaktikai
fejlettséget vizsgáló eljárás. A teszt öt különbözõ mondattípust tartalmaz: kétféle egysze-
rû, alany-ige-tárgy összetevõket tartalmazó mondatot és háromféle, vonatkozó mellék-
mondatot tartalmazó összetett mondatot. A feladat nyelvi anyagának összeállítása lehetõvé
teszi a verbális rövid távú emlékezeti terjedelem és a szintaktikai komplexitás hatásának
egymástól független felmérését azáltal, hogy a mondatok terjedelme és komplexitása füg-
getlen változóként szerepel a tesztkonstrukcióban (KAS–LUKÁCS, elõkészületben). 

Elõzetes adatok szerint tipikus fejlõdésben óvodáskorban az egyszerû mondatok már
3-4 éves korban könnyûnek számítanak, míg a vonatkozós összetett mondatok egyes
típusai még 5-6 éves korban is nehézséget jelentenek. Az értékelés a hibázások értéke-
lésében elkülöníti a mondat megértésének (receptív) és a szerkezet rekonstrukciójának
(expresszív) nehézségeit.

Minõségi elemzés

A hibázások száma, minõsége, illetve a visszakérdezés fontos szempontjai a hiba-
elemzésnek. A mondatok növekvõ hossza és komplexitása miatt terjedelmet és mûveleti
terhelést is mér. A mondatszerkezetek rekonstrukciójának nehézségét jelezheti a be-
ágyazott mellékmondatok ismétlésének nehézsége, a szintaktikai elemek kihagyása,
módosítása. A verbális rövid távú emlékezet szûk terjedelmére utal, ha az egyszerû
mondatok esetében kihagy szavakat, mellékmondatok esetében pedig csupán tartalmi
rekonstrukciót produkál. A hibamintázat alapján a verbális munkamemória és nyelvi
kompetencia zavarai a nyelvfejlõdési zavar erõs indikátorainak számítanak.

Magyar Álszóismétlési teszt
A Magyar Álszóismétlési teszt a verbális munkamemória (artikulációs hurok) vizsgála-
tára széles körben elterjedt, hazai normaértékekkel rendelkezõ vizsgálati eljárás. Te-
kintettel arra, hogy a teszt elsõsorban a verbális munkamemóriát hivatott vizsgálni, bár
bizonyos elemei a fonológiai feldolgozásról és a reprodukció mûködésérõl is meggyõzõ
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információkkal szolgáltatnak, ezért a tesztet mindkét fõ vizsgálati területen alkalmaztuk,
részletesebb ismertetésére ugyanakkor az emlékezetet vizsgáló eljárásoknál kerül sor.

Összefoglalás
Tanulmányunkban röviden ismertettünk négy olyan vizsgáló eljárást, melyek egy része
a hazai logopédiai diagnosztikában már bevett módszernek számítanak, bár norma-
értékek hiányában az eredmények értelmezése nagymértékben a logopédusok szakértõ
tudásán, intuícióján alapul. Más részük a kognitív fejlõdésneuropszichológia, kognitív
fejlõdés-idegtudomány, és neurolingvisztika intenzíven fejlõdõ diszciplínáinak eredmé-
nyeként került napjainkra a komplex gyógypedagógiai pszichodiagnosztika eszköz-
tárába. Ezek a sztenderdizált tesztek – fejlõdésneuropszichológiai megalapozottságuk-
nál fogva – jól alkalmazhatók a különbözõ fejlõdési zavarok általánosan jellemezhetõ
szindróma mintázatainak azonosításában (RACSMÁNY–PLÉH 2001; RACSMÁNY 2007).

A neuropszichológiai ismeretrendszernek a gyógypedagógiai pszichodiagnosztikába
történõ beépülése, és a képességzavarok neuropszichológiai megközelítése egyre
inkább lehetõvé teszi egy olyan funkcionális diagnózis felállítását, amely a megfelelõ
terápiás gyakorlat finomra hangolását is segítheti (GEREBENNÉ–MÉSZÁROS–MLINKÓ 2009).
A funkcionális diagnózis térnyerése a gyógypedagógiában méginkább szükségessé teszi
a tudományos kutatási eredmények és a gyakorlati tapasztalatok integrálását, s a köztük
levõ kétirányú kapcsolat erõsítését.
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Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) közelmúltban közreadott állásfoglalása szerint a hangadás és a beszéd
funkciója egyenrangú fontosságot tölt be más testi-szellemi mûködésekkel, tevékenységekkel a mai ember életé-
ben. Ezért a kommunikációs problémák kezelése ma éppoly jelentõs feladat, mint egyéb funkciózavarok reha-
bilitációja. 

A foniátria a kommunikációban részt vevõ szervek és szervrendszerek patofiziológiájával, zavaraik diag-
nosztikájával és terápiájával foglalkozó orvosi szakágazat. Mint integratív tudomány, együttmûködik azokkal
a szakterületekkel, amelyek a verbális kommunikációval, a beszélt és az írott nyelvvel, valamint az éneklés-
sel szoros kapcsolatban állnak: a gyógypedagógia, a logopédia, a nyelvtudomány, a neurológia, a fül-orr-
gégészeti sebészet, az audiológia, a rehabilitációs orvostan, az akusztika, a genetika, a pszichológia és az
informatika. Mindezen szakágak jelentõs képviselõi fejezeteikkel gazdagítják e kiadványt. 

Az elmúlt 2-3 évtizedben a hangképzés és a beszéd számos vonatkozása mellett a hallás, a gyermekkori hal-
lászavarok (pedaudiológia) és a nyelési problémák is a foniátria tárgykörébe kerültek: ezek tárgyalása is teret
kap a kiadványban. 

A szerkesztõk és szerzõk e kétkötetes kézikönyvet – több évtizedes tapasztalatuknak mintegy négyéves inten-
zív munkába sûrített eredményét – örömmel tárják az olvasók elé, remélve, hogy a különbözõ diszciplinák
elismert mûvelõinek írásai a könyvet teljessé és az emberi kommunikáció bármely részlete iránt érdeklõdõk
számára tanulságos és élvezetes olvasmánnyá teszik.

A két kötet megvásárolható az Eötvös-pontokban, illetve az ELTE Eötvös Kiadó webshopjában:
www.eotvospontok.hu
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