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2004 tavaszán a Magyar Alkalmazott Nyelvészek Egyesületének választmánya egyhangú 

szavazással úgy döntött, hogy 2004-ben a Brassai Sámuel-díjat Gósy Máriának ítéli. Ezt 

követően áprilisban a Nyíregyházán tartott MANYE közgyűlés az elismerést örömmel 

nyugtázta; a döntést hosszú tapssal erősítette meg. 

A díj odaítélésének indoklását csak dióhéjban előadó a bőség zavarával küszködik. Mit 

hozzon szóba, mit emeljen ki? A gyermeknyelv avatott kutatóját, a precíz fonetikust, a gondos 

és lelkiismeretes terapistát, a rangos hazai és nemzetközi konferenciák szervezőjét, a 

tudományszervezőt, a Magyar Tudományos Akadémia tisztségviselőjét? Nem könnyű e 

gazdag - még delelője előtt lévő - életpálya eddigi termését áttekinteni, különösen válogatni 

belőle. Pedig nem is hoztuk szóba az embert, az oktatót, akit barátai, tanítványai tisztelnek, 

becsülnek, szeretnek, és szívesen tanulnak tőle. Nem említettem azt sem, hogy két gyermeke 

között sohasem osztotta meg magát: mindkettőnek egy teljes anya jutott. 

Gósy Mária az MTA Nyelvtudományi Intézetével és az Eötvös Lóránd Tudomány-

egyetemmel van közalkalmazotti munkaviszonyban, és az egész országgal munka-

kapcsolatban. Nehéz olyan települést találni az országban, ahol ne használnák a GMP-

teszteket. 

Gósy Mária egyforma lelkiismeretességgel készül akár Nyírbátorban, akár Los Angelesben 

kell előadnia, és Los Angeles kapcsán (bár számos más országot, várost említhetnénk) kell a 

Brassai Sámuel-díj kritériumai közül megemlíteni a következőt. A díj annak ítélhető és 

ítélendő oda, aki "a hazai alkalmazott nyelvészet területén kiemelkedő érdemeket szerzett". 

Nem szerepel a kritériumok között a nemzetközi ismertség, elismertség. Pedig Gósy Mária 

esetében e vonatkozásokat még e rövid méltatás sem hagyhatja említés nélkül. Mária 

kiérdemelt vezetői tisztségeket tölt be nemzetközi szakmai szervezetekben, és ennek révén 

nemcsak magának szerez (szerzett) elismerést, hanem a magyar nyelvtudománynak, a magyar 

alkalmazott nyelvészetnek is. Magyar és idegen nyelven, hazai és külföldi kiadóknál publikált 

monográfiái, az általa szerkesztett sorozatok, folyóiratok a magyar nyelvtudomány, ezen belül 

a fonetika és az alkalmazott nyelvészet legértékesebb munkáihoz tartoznak. 

Őszinte örömömre szolgál, hogy e rövid méltatás után valamennyiünk nevében jó szakmai 

lelkiismerettel kérhetem itt és most elnökünket, Szépe Györgyöt, hogy a Brassai Sámuel-díjat 

Gósy Máriának szíveskedjen átnyújtani.  

 


