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ABSZTRAKT 

Háttér és célok: Viselkedésünk irányításáért felelős kognitív rendszerek szerepet játszanak a nyelvi folyamatok kontrollálásában 

is. A kutatások rávilágítanak többek között a végrehajtó funkciók szerepére, azonban kevés információ van a szakirodalomban 

olyan specifikus folyamatok közreműködéséről, mint a monitorozás vagy implicit tanulás. A jelen tanulmányban ezen kognitív 

folyamatok működését vizsgáltuk 6 afáziás és 6 kontrollszemély teljesítményének összehasonlításával.  

Módszer: Két számítógépes vizsgálati módszert alkalmaztunk az általános diagnosztikus tesztek (Western Afázia Test 

Battéria, Token nyelvi értési Teszt, Boston Megnevezési Teszt) mellett: (1) szó-kategorizációban jelentkező monitorozás, (2) 

szó-kategorizációban jelentkező implicit tanulás.  

Eredmények: Eredményeink a monitorozás gyengeségére, ugyanakkor az implicit tanulás képességének meglétére utalnak 

az afáziás csoportban. Bár a kontrollcsoporthoz képest lassabb a feldolgozási sebesség az afáziás csoportban, a tanulási görbe 

meredeksége hasonló képet mutat az afáziás és a kontrollcsoportokban, ami az implicit tanulás képességének hasonló 

mértékére utal. 

Következtetések: Eredményeink arra engednek következtetni, hogy afáziában megfigyelhető a viselkedés monitorozásának 

gyengesége, ami a kognitív kontroll folyamatok érintettségére utal és befolyásolhatja a nyelvi viselkedést. Emellett az implicit 

tanulási képességek megőrzöttek maradhatnak, aminek fontos szerepe lehet a logopédiai terápia strukturálásában. A nyelvi 

feldolgozórendszer sérülése esetén tehát a különböző kognitív folyamatok (viselkedéskontroll) nem egyformán sérülnek, sőt 

egyes folyamatok érintetlenek maradhatnak (implicit tanulás). 

Kulcsszavak: afázia, kognitív kontroll, monitorozás, implicit tanulás 

  

 

HÁTTÉR ÉS CÉLOK 

A nyelv és a kogníció viszonyának feltárása régóta áll a kutatók érdeklődésének 

középpontjában. Annak ellenére, hogy a témán belül számos tanulmány közelíti a 

kognitív és nyelvi folyamatok megismerését a nyelvi zavart mutató populációk 

teljesítménye felől (Purdy, 2002; Potagas, Kasselimis, & Evdokimidis, 2011; Kasselimis, 

2015), a kognitív kontroll funkciók vizsgálatára afáziás személyeknél viszonylag kevés 

példa van. A kognitív kontroll folyamatok a célirányos viselkedés kivitelezését irányítják, 

más megszokott, vagy a környezet által jobban támogatott viselkedéssel szemben (Cohen, 

2017). A klinikai szakirodalomban a kognitív kontroll és a végrehajtó funkciók fogalmakat 
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gyakran szinonimaként használják, bár elméleti hátterüket tekintve e két fogalom több 

szempontból is különbözik egymástól. A jelen tanulmányban mi a monitorozás és az 

ismétlések hatására bekövetkező implicit tanulás folyamatokat a kognitív kontroll modell 

keretében vizsgáljuk. Tágabb értelemben, a kognitív kontroll folyamatok képessé tesznek 

minket arra, hogy adaptáljuk viselkedésünket a változó körülményekhez igazodva 

(Jurado & Rosseli, 2007). Számos kognitív kontroll funkció a nyelvi folyamatokra is 

hatással lehet (Martin & Hamilton, 2005), amire példa a mondatmegértés és a gátló 

funkciók kapcsolata (Novick, Trueswell & Thompson-Shill, 2005), vagy a fluencia és a 

monitorozás kapcsolata (Nozari, Dell & Schwartz, 2011). A kognitív kontroll folyamatokra 

vonatkozóan több elméleti modellel is találkozunk a szakirodalomban, egyesek szerint 

beletartoznak olyan folyamatok, mint a központi végrehajtó kontroll, figyelmi kontroll, 

kognitív flexibilitás, absztrakt gondolkodás, monitorozás, impulzus kontroll (Jurado & 

Rosseli, 2007), míg mások a viselkedés gátlás, mentális frissítés, kognitív váltás 

képességeit emelik ki (Miyake et al., 2000). Egy széles körben elfogadott felfogás a 

kognitív kontroll modellen belül a kognitív rugalmasság elmélete (Botvinick, Carter, 

Braver, Barch & Cohen, 2001), amire a jelen tanulmány vizsgálatait alapoztuk. A kognitív 

rugalmasság két fontos indikátora a monitorozás képessége és az ismétlések hatására 

bekövetkező implicit tanulás (részletesebben lásd később). Az implicit tanulás és a 

monitorozás zavara változást okozhat az információfeldolgozás folyamatában, amely a 

nyelvi feldolgozórendszerrel való interakciója révén hathat a kommunikációs 

képességekre. Közvetve hatással lehetnek a mondatmegértési képességek, lexikális 

előhívás nyelvi folyamataira, vagy akár befolyásolhatják a beszédfluenciát. Ezen nyelvi 

képességek deficitje gyakran megfigyelhető a post-stroke afáziás személyek nyelvi tünetei 

között. Célunk egy komplex kutatás keretein belül megismerni a kognitív kontroll 

folyamatokat post-stroke afáziás személyek viselkedésében, ahol eddig az 

információfeldolgozás sérülését hagyományosan nyelvi korlátnak tulajdonítottuk. A jelen 

tanulmány e komplex vizsgálat részét képezi.  

 

Viselkedéskontroll 

A monitorozás és implicit tanulás működése magyarázható a konfliktus feloldási, avagy 

kognitív rugalmassági elmélettel (Conflict Monitoring Hypothesis, Botvinick és mtsai., 

2001), amelynek értelmében az információfeldolgozási folyamatban kialakuló konfliktust 

monitorozó rendszer információt küld a viselkedésünk kontrollálásáért felelős 

rendszereknek. Így képesek vagyunk monitorozni viselkedésünket, és szükség esetén 

tudunk változtatni azon. Az információfeldolgozás folyamata változhat, (1) például lassul, 

ha konfliktus feloldására kerül sor, vagy miután észleljük, hogy hibásan válaszoltunk 

(hiba-detekció), (2) azonban gyorsul akkor, ha például ismétlődő ingereket kell 

feldolgoznunk (implicit tanulás). Mind a hiba-detekció, mind az implicit tanulás a kognitív 

rendszer flexibilitásával összefüggő adaptációs folyamatokra utal (Botvinick és mtsai, 

2004). A kontrollfolyamatok tehát fontos részét képezik adaptációs képességünknek, 

amely nem csupán a viselkedésünket határozza meg, de befolyásolja a nyelvi 

feldolgozórendszer működését is (Nozari, Dell & Schwartz, 2011). 



Monitorozás 

A mindennapi életben fokozottabb nehézség nélkül vagyunk képesek viselkedésünk 

rugalmas változtatására a változó környezetnek megfelelően. Ezen képességünket magas 

szintű mentális folyamatok, a kognitív kontrollfolyamatok vezérlik. A konfliktus 

monitorozási elmélet szerint (Botvinick és mtsai, 2001) viselkedésünk kontrollálásának 

alapja az a képesség, amellyel az információfeldolgozás során keletkezett konfliktusokat 

észleljük. E konfliktus-monitorozási képesség jelenlétére utal az, hogy például hibázás 

esetén a következő ingerre adott válasznál megnő a válaszadási idő a hibát megelőző 

ingerre adott válasz idejéhez képest. Ezt hibázás utáni lassulásnak (post-error slowing) 

nevezi a szakirodalom, amely jelenség kísérletes módszerekkel mérhető (Yeung és mtsai, 

2004). Eseményhez kötött agyi potenciál méréseknél a hibához kötött negativitás értéke 

(error-related negativity, ERN) jelzi közvetlenül azt, hogy a vizsgálati személy észrevette, 

hogy hibázott (Miltner, Braun & Coles, 1997; Yeung és mtsai, 2004), azonban a reakcióidő 

lassulása is egy jele a hiba detekciójának. Jelen tanulmányban arra kerestünk választ, hogy 

szerzett nyelvi zavart mutató személyeknél a már kimutatott kognitív zavarok mellett, mint 

a célvezérelt tervezés zavara (Purdy, 2002), a gátló folyamatok sérülése (Novick, 

Trueswell & Thompson-Shill, 2010), vagy a munkamemória gyengesége (Szöllősi, Lukács 

& Zakariás, 2015), milyen jellegzetességeket mutat a monitorozás képessége. 

 

Implicit tanulás 

A nem tudatos folyamatok viselkedést befolyásoló szerepéről hazai (Ambrus & Németh, 

2008; Kemény, 2008; Németh, Gönczi, Aczél, Háden, Orosz & Ambrus, 2008) és 

nemzetközi (Marton, Campanelli, Eichorn, Scheuer & Yoon, 2014; Marton, Goral, 

Campanelli, Yoon & Obler, 2016; Williams, 2005) tanulmányok is beszámolnak. A nem 

tudatos folyamatok, azaz az implicit mentális folyamatok abból a szempontból térnek el 

a tudatos folyamatoktól, hogy a kívülről vagy belülről kapott információk feldolgozását 

nem jellemzi a tudat kontrollja. Viselkedésünk irányításában fontos szerepet játszanak az 

implicit folyamatok, hiszen gyakran tudattalanul épül be információ a kognitív 

rendszerbe, amely lehetővé teszi az adaptív viselkedés működését. Bár az implicit tanulás 

elméletek és kutatások eltérnek a kognitív kontroll modelltől, a fent említett kognitív 

rugalmasság elmélet (Botvinick és mtsai, 2001) a kognitív flexibilitás egyik mutatójaként 

értelmezi azt a jelenséget, amikor az információfeldolgozás felgyorsul az ingerek 

ismétlődő megjelenésének következtében. A kognitív rugalmasság egyik példája az 

ismétlődő ingerek hatására megfigyelhető csökkenő válaszidő, amely implicit folyamatok 

működésére utal. E jelenség hátterében meghúzódó folyamatokra különböző elméleti 

magyarázatokat találunk a szakirodalomban. Az egyik elterjedt magyarázat a 

munkamemória reprezentációinak erősödését hangsúlyozza. Munakata és munkatársai 

szerint, az ismétlések hatására erősödnek a mentális reprezentációk, és ennek 

következtében növekszik az információfeldolgozási sebesség (Munakata & Morton, 

2002). Eszerint az ismétlési előfeszítés elősegíti az adott reprezentáció erősödését, aminek 

következtében hatékonyabban tudjuk kognitív erőforrásainkat mozgósítani az adott 

feladat megoldása során. Ismétlési előfeszítéskor válaszadásunk reakcióideje egy, már 



előzőleg ismert inger újbóli megjelenésekor csökken az inger első megjelenéséhez 

képest. Minél többször találkozunk egy ingerrel, annál jobban erősödik az ingerhez 

kapcsolódó mentális reprezentáció egy bizonyos szintig, ami elősegíti az ingerre adott 

gyorsabb válaszadást. Ezáltal az erősödő mentális reprezentációk hatására 

automatizálódnak egyes folyamatok, amelyek egyre kevesebb föntről lefelé ható kognitív 

kontrollt igényelnek.  

A fent bemutatottak közül számos folyamat sérülhet afáziás személyeknél (például a 

nyelvtani szabályok feldolgozása, munkamemória), így a továbbiakban az afáziás 

nyelvhasználat tükrében folytatjuk a kognitív kontroll folyamatok bemutatását. 

 

 

Afázia 

 

Az afázia leggyakrabban az agy sérülése következtében kialakuló, multimodális nyelvi 

diszfunkció, amely érintheti a nyelv írott és beszélt formáját, a nyelvi kifejezést és értést, 

és különböző tünetek egyedi megjelenésében, vagy tünetek együttes előfordulásában 

manifesztálódhat (Szentkuti-Kiss, 2010 alapján; Kas & Mészáros, 2013). 

A mai neurolingvisztikai kutatások leginkább a konnekcionista elméleteket veszik 

alapul, amelyek szerint a nyelvi feldolgozó rendszer más, hasonlóan magas szintű 

mentális rendszerrel interakcióban fejti ki hatását a viselkedésre (Dell, Schwartz, Martin, 

Saffran & Gagnon, 1997; Ahlsén, 2006; Cahana-Amitay & Albert, 2015). Ebből kiindulva a 

nyelvi feldolgozó rendszerrel kapcsolatos elméletekben a kutatók többször kitérnek a 

nem nyelvi folyamatok státuszára is, hiszen azok befolyásolhatják a nyelvi információ 

feldolgozását. Egyes tanulmányok a munkamemória fontosságát hangsúlyozzák a nyelvi 

működésben (Isaki, Spaulding & Plante, 2008; Potagas és mtsai, 2011; Kasselimis, 2015), 

más kutatások a multifunkcionális neurális területek működésével (például anterior 

cinguláris kéreg) magyarázzák a nyelvi és nem nyelvi folyamatok interakcióját (Ullman, 

2004; Biegler, Crowther & Martin, 2008; Novick, Trueswell & Thompson-Shill, 2005). 

Előfordulhat tehát, hogy a nyelvi folyamatokban (például nyelvi információ feldolgozása, 

megnevezés, utánmondás stb.) reprezentálódó diszfunkció mellett nem nyelvi 

folyamatok sérülése is megjelenik afáziában. A nyelvi értés területén mutatott gyengeség 

például összefüggésben állhat a gátló funciók sérülésével (Novick és mtsai, 2005). 

Hasonlóképp, a megnevezési folyamatokban is szerepet tulajdonítanak a kognitív 

kontroll funkcióknak, amikor egymással interferáló mentális reprezentációk 

versengésének feloldásáról van szó a kívánt szó előhívása érdekében (Wilshire, Keall, 

Stuart & O'Donell, 2007). 

A jelen kutatás középpontjában álló monitorozás és implicit tanulás képességei is 

olyan nem nyelvi folyamatok, amelyek hatással lehetnek a nyelvi performanciára. A 

monitorozást például Sampson és munkatársai (2010) vizsgálták zsargon afáziát mutató 

résztvevőknél. Kimutatták, hogy a monitorozás képessége korrelál a parafáziák 

produkciójának súlyosságával, azonban nem mutat együttjárást az auditoros feldolgozási 

képességekkel, és rosszabb a megnevezési, mint az utánmondási modalitásban (Sampson 

& Faroqi-Shah, 2010). Tehát minél jobban sérül a monitorozás képessége, annál 



komplexebb parafáziákat produkálnak az afáziás személyek, ami a lexikális előhívási 

folyamatokkal való kapcsolatra utal. Sampson és munkatársai rámutattak arra, hogy a 

monitorozás képessége eltérő módokon hat az egyes nyelvi folyamatok működésére.  

Az implicit tanulás és nyelvi teljesítmény összefüggéseire vonatkozó kutatások eddigi 

eredményei afáziás személyeknél ellentmondásosak. Schuchard és munkatársai 

(Schuchard, Nerantzini & Thompson, 2017) megtartott implicit tanulási képességeket 

találtak agrammatikus afáziásoknál, azonban az implicit tanuláson alapuló terápia nem 

bizonyult jelentősen hatékonyabbnak az explicit nyelvi terápiával szemben, ellentétben 

előzetes implicit tréninget alkalmazó kísérletekkel (Conroy, Sage & Lambon Ralph, 2009). 

Magyarázatként azt hangsúlyozták a szerzők, hogy az általuk alkalmazott implicit nyelvi 

terápia kifejezetten a szintaktikailag komplex mondatok megértési képességére fókuszált, 

amely lexikális hozzáférést és szintaktikai feldolgozást is igényelt. Tehát több nyelvi 

modalitás együttes fejlesztésére került sor, ami feltehetően hatékonyabb explicit tréning 

segítségével, ahol szükséges az aktív viselkedéses válasz produkciója, ellentétben az 

implicit tréninggel (Schuchard és mtsai, 2017).  

Már e néhány példa is jól mutatja, hogy a monitorozás képességének és az implicit 

tanulásnak a változása megjelenhet szerzett nyelvi zavar mellett, hiszen ezek a kognitív 

folyamatok összefüggésben állnak a nyelvi feldolgozó rendszer működésével. A jelen 

kutatást leginkább az a törekvés motiválta, hogy a szakirodalomban külön-külön 

megemlített kognitív folyamatokat (esetünkben a monitorozást és implicit tanulást) egy 

átfogó elméleti modell keretében vizsgáljuk a nyelvi információfeldolgozás 

szempontjából.  

Összefoglalva a fentieket, a kognitív kontroll folyamatok működésére utalhatnak 

viselkedéses szinten a feldolgozási sebesség különböző mértékű változásai. A csökkent 

információ feldolgozási sebesség jelezheti a konfliktusok feloldásának nehézségét és a 

hibák monitorozását, melyek többnyire erősödő felülről lefelé irányuló folyamatok 

működését feltételezik. Az implicit tanulás egyik leggyakoribb mérhető megjelenési 

formája – e kognitív kontroll keretben – a gyorsuló információfeldolgozás. Mindezek a 

jelenségek utalnak a kognitív rendszer adaptív voltára és jelzik a kognitív funkciók 

rugalmasságát, aminek hatása van a nyelvi viselkedésre. Mindezek következtében 

kérdésként merül fel a kognitív kontroll működésének hatékonysága szinte minden olyan 

esetben, amikor a nyelvi feldolgozó rendszer sérülést mutat.  

Hipotézisek 

1. Klinikai megfigyeléseink alapján feltételezzük, hogy a monitorozás képessége 

kevésbé hatékony afáziás személyek esetében, amelyet a hibát követő válaszidő 

kisebb mértékű növekedése jelez a kontrollcsoporthoz képest. Amennyiben 

szignifikáns interakciót találunk a válaszidő (hiba előtt és hiba után) és a csoport 

(afáziás és kontrollcsoport) változói között, akkor feltételezhető a monitorozás 

képességének érintettsége afáziában 

2. Az implicit tanulást mérő feladatban az afáziás személyeknél szignifikánsan 

magasabb reakcióidőt várunk minden ismétlést követő válasznál a 

kontrollcsoporthoz képest, azonban nem várunk különbséget a pontosság 

tekintetében. Ezt a hipotézist korábbi vizsgálatok eredményeire alapozzuk, 



miszerint az afáziás személyeknek többnyire több időre van szükségük a helyes 

válasz produkálásához, mint a kontrollcsoportnak, ami a viselkedéskontroll 

működtetésének nehézségére utal. Azt feltételezzük, hogy az afáziás személyek 

eltérő tanulási görbét (nem csökkenő reakcióidőt, hanem fluktuáló vagy stagnáló 

tendenciát) mutatnak a kontrollcsoporthoz képest, ugyanis esetükben a nyelvi 

képességek sérülése mellett változhatnak az implicit tanulási képességek is.  

 

MÓDSZER 

Vizsgálati személyek 

A vizsgálatban hat, afáziát mutató személy – az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet 

(OORI) Hemiplégia Rehabilitációs Osztályáról – és hat kontrollszemély vett részt 

(demográfiai adatokat lásd 1. táblázatban). 

 

  

Vizsgá-

lati sze-

mélyek 

Nem Kor 

Iskolai 

évek 

száma 

Afázia típusa CT eredmények 

1. Afáziás 

személyek 

1.1. N 45 12 Broca Kétoldali kérgi sérülés. 

1.2. N 40 16 Broca 

Fronto-parietális kéreg, 

nucleus caudatus. 

1.3. F 55 12 Anomikus Bal oldali kérgi sérülés. 

1.4. F 59 12 

Transzkortiká-

lis motoros 

Bal oldali capsula interna 

és capsula externa 

poszterior, putamen.  

Bal oldali ACM, insula és 

bal oldali parietális lebeny 

sérülése. 

1.5. F 63 12 Anomikus 

Bal oldali ischaemiás 

carotis interna elzáródás. 

1.6. F 67 12 Wernicke 

Bal temporális kéreg, 

capsula externa, bal 

thalamus sérülése. 

2. Kontroll 

személyek 

2.1. F 60 12     

2.2. F 65 12     

2.3. N 40 15     

2.4. N 43 16     

2.5. F 51 12     

2.6. F 67 12     

1. táblázat. Demográfiai adatok és CT eredmények (F=Férfi, N=Nő). 



Az afáziás személyek előszűrése az afáziadiagnosztikában általánosan alkalmazott 

nyelvi tesztekkel történt: Western Afázia Teszt Battéria (WAB), Token nyelvi megértést 

vizsgáló teszt, Boston megnevezési teszt (Értékeket lásd a 2. táblázatban). Emellett a 

kezelőorvosokkal, neuropszichológussal és mozgásterapeutákkal konzultálva kiszűrtük a 

nehezen terhelhető, krónikus betegségben szenvedő, fáradékony, vagy 

neuropszichológiai érintettségű (például neglect szindrómás, depressziós, 

pszichomotorosan meglassult stb.) személyeket. A vizsgálati mintába beválasztott afáziás 

személyek szószintű olvasási képessége megtartott volt. Az afáziás személyek kiválasztási 

kritériumait a hasonló információtartalmú spontán beszéd, jó szószintű olvasási képesség, 

megfelelő feladatértés szempontjai alkották. Az afáziások csoportjában nem 

differenciáltuk az egyes afázia típusokat. 

A kontrollcsoportot nemben, korban és iskolázottságban illesztett személyek alkották 

az OORI Szeptikus, illetve Gerincvelősérültek Rehabilitációs Osztályáról, akik nem 

mutattak nyelvi zavart. A kontrollcsoport nyelvi képességeire vonatkozóan informális 

logopédiai vizsgálatot végeztünk, amely a kísérleti tesztek felvételét előzte meg. A 

vizsgálat irányítatlan spontán beszédből állt. Ez alapján a kontrollcsoport tagjai koherens, 

szerkezetileg megfelelő beszédet mutattak, a kommunikációs helyzetben adekvátan 

vettek részt. Emellett ellenőriztük a résztvevők kórházi dokumentációját is. A 

kontrollcsoport tagjainál az anamnézisben nem szerepeltek nyelvi vagy beszédzavarra 

utaló tünetek. Minden vizsgálati személy a nem domináns kezét használta a kísérlet 

végrehajtásához (például egy jobb kezes résztvevő a bal kezét használta a feladatok 

végrehajtásához). Erre azért volt szükség, mert az afáziás személyek mindegyike a 

domináns féltekében mutatott agyi sérülést, melynek következtében a domináns 

kezükben mutatkozott meg teljes vagy részleges bénulás. Ezáltal a nem domináns kezüket 

használták a nyomógombos kísérlethez. Ehhez igazítottuk a kontrollcsoport 

kézhasználatát is, hogy megszüntessük esetükben a kézügyesség előnyét.  

Vizsgálati 

személyek 

WAB 

(AQ) 

WAB 

(Nyp) 
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Boston 

megneve-

zési teszt 

(Z érték) Információ

-tartalom 
Fluencia Megértés 

Utánmon-

dás 

Megne-

vezés 

1.1. 63,4 7 4 8,4 4,8 7,5 20,5 -3.5 

1.2. 38,6 4 3 7,5 3,2 1,6 6 -14,89 

1.3. 64,8 5 6 7,2 7,2 7 19 -1.69 

1.4. 72,6 7 5 8,7 7,4 8,2 12 -3.66 

1.5. 76,8 8 6 9,2 5,4 9,8 24,5 -6.28 

1.6. 56,6 4 6 6,5 5,4 6,4 14,5 -4.482 

2. táblázat. Diagnosztikus nyelvi tesztek eredményei. Rövidítések: AQ=Afázia Qociens; 

Nyp=nyerspont 



Eljárás 

A vizsgálatok egy széleskörű, információfeldolgozási folyamatokat mérő tesztsorozat 

(Marton és mtsai, 2014) részét képezték. A vizsgálatban alkalmazott feladatok az E-Prime 

2.0. szoftver segítségével kerültek bemutatásra, és az eredményeket is e program 

segítségével rögzítettük. A vizsgálati paradigma egy egyszerű szó-kategorizációs feladatra 

épült. A vizsgálati személyeknek el kellett dönteniük, hogy az éppen bemutatott szó egy 

adott kategóriába tartozik-e vagy sem. A szavak nagyon egyszerűek, többnyire 

óvodáskorban elsajátított és a magyar nyelvben gyakori szavak voltak, miután nem a 

kategorizációs képességek felmérése volt a vizsgálat célja. A vizsgálati személyek egy 

számítógép képernyőjén megjelenő ingerekre válaszoltak az előttük elhelyezett 

nyomógombok segítségével. Három nyomógomb helyezkedett el a számítógép előtt (2 

fekete, 1 piros nyomógomb) kényelmes távolságra (kb. 15-20 cm) a vizsgálati 

személyektől. A vizsgálatok egyénileg történtek, zárt helyiségben, a vizsgálatvezető 

jelenlétében. A vizsgálatvezető minden feladat előtt részletesen ismertette a feladatok 

jellegét. A feladatok végrehajtása személyenként kb. 20 percet vett igénybe. A feladatok 

között lehetőség volt szünetet tartani igény esetén. Az E-Prime szoftver adatokat 

szolgáltatott a vizsgálati személyek válaszadási idejéről (reakcióidő), illetve a válaszok 

helyességéről (pontosság). Az adatokat az SPSS statisztikai szoftver segítségével 

értékeltük. 

 

Vizsgálati eszközök 

Monitorozást mérő feladat 

A monitorozás vizsgálatát egy egyszerű kategorizációs feladattal végeztük. A vizsgálati 

személyek először egy kategóriát jelölő szót láttak a képernyő közepén (például jármű). 

A kategória szó eltűnése után a képernyő bal vagy jobb oldalán megjelent egy újabb szó. 

Amennyiben a szó jelentéstanilag beletartozott az előző kategóriába, például autó 

(célszó), akkor a vizsgálati személy feladata az volt, hogy minél gyorsabban megnyomja 

a megjelenés oldalával megegyező fekete nyomógombot (jobb oldali megjelenés a 

képernyőn = jobb oldalon elhelyezkedő fekete nyomógomb). Amennyiben a szó nem 

tartozott a kategóriába, például macska (zajszó), akkor a helyes válasz a középső piros 

gomb lenyomása volt (1. ábra). Minden kategória szó esetében a szó megjelenését egy 

sípoló hang jelezte, amely ráirányította a vizsgálati személy figyelmét a feladatra. A feladat 

összesen 254 próbát tartalmazott. A teljesítménymonitorozás képességének vizsgálata a 

hiba-detekció – a hibát közvetlenül megelőző és követő helyes válaszok reakcióidő – 

különbségének mérésével történt. Hibának értékeltük azokat a válaszokat, amelyeknél a 

vizsgálati személyek nem a megfelelő oldali nyomógomb lenyomásával adtak választ. Ez 

alapján kétféle hibázás jelent meg: (1) amennyiben az ellenoldali nyomógombot 

választották, úgy sikeres volt a főkategóriához tartozás meghatározása, azonban 



sikertelen volt az inger helyének a nyomógombbal történő egyeztetése (például 

baloldalon megjelenő inger=bal oldali nyomógomb), (2) amennyiben a középső 

nyomógombot választották, úgy a főkategóriába illeszkedés megítélése okozta a hibás 

választ. A hiba típusát a jelen vizsgálatban nem differenciáltuk az adatok elemzésekor, 

ugyanis érdeklődésünk a hibázást követő ellenőrző folyamatok megismerésére irányult.  

 

1. ábra. Implicit tanulást mérő feladat struktúrája. Középen látható a „jármű” kategória, amelybe 

beletartozik a bal oldalon található „autó” célszó, így a bal oldali fekete gomb lenyomása a helyes 

válasz. A következő próbában a „jármű kategóriához nem illeszkedik a „macska” szó, így a 

középső piros (az ábrán szürke) gomb lenyomása a helyes válasz. 

 

Implicit tanulást mérő feladat 

Az implicit tanulás vizsgálata az előzőhöz hasonlóan egy egyszerű kategorizációs 

feladattal történt. 15 gyakorló próba után összesen 168 kísérleti próba jelent meg 12 

kategóriával. Minden kategória egy blokkot jelölt (összesen 12 blokk). A célszavak 

ismétlődő és új szavakat is tartalmaztak, a zajszavak azonban nem ismétlődtek ebben a 

feladatban. Az implicit tanulás vizsgálatára irányuló célszavak négyszer ismétlődtek 

blokkonként. Az értékelés során a pontosságot és a reakcióidőt vettük figyelembe. Jó 

válaszként értékeltük, ha a vizsgálati személy az adott szót megfelelően cél- vagy 

zajszóként értelmezte és a megfelelő oldali nyomógombot választotta. Az ismételt itemek 

között minimum 3 másik próba jelent meg, hogy ne a közvetlen ismétlési hatást mérjük, 

hanem a valódi implicit tanulást. Mivel az ismétlések számával párhuzamosan nő az adott 

mentális reprezentáció erőssége, ezért egy adott ingerrel történő első találkozás többnyire 

hosszabb válaszadási időt eredményez, mint a negyedik találkozás, hiszen addigra a 

próbában bemutatott ingerek feldolgozása már többször megtörténik.  

 



EREDMÉNYEK 

Az adatok tisztítása után (az egyéni átlagokhoz viszonyított 2 SD-n kívüli értékek törlése, 

amely nem haladta meg az adatok 5 %-át a csoportokban) statisztikai elemzést végeztünk. 

Az implicit tanulást mérő feladatnál egy afáziás személy adatait nem tudtuk bevonni az 

értékelésbe a szélsőséges értékek miatt. Így ebben a feladatban 5 afáziás személy 

eredményeit dolgoztuk csak fel. Csoporton belüli és csoportok közötti 

összehasonlításokat végeztünk. A reakcióidő vizsgálatánál minden esetben csak a helyes 

válaszokat vettük figyelembe. Minden kísérleti feltételben megvizsgáltuk az eloszlást és a 

homogenitást, amelyek alapján kiválasztottuk a megfelelő statisztikai próbákat. 

 

Monitorozás 

A hibázásokat megelőző és követő helyes válaszoknál mért reakcióidőket hasonlítottuk 

össze a monitorozás vizsgálatára. A hiba-detekció jelenlétét a reakcióidő növekedése jelzi. 

A kis elemszám miatt elsőként nem-parametrikus vizsgálatokkal hasonlítottuk össze a 

csoportok hiba előtti és hiba utáni válaszidejét. A Kruskal-Wallis teszt csoport közti 

különbséget mutatott a hiba előtti és hiba utáni válaszidőkben is (Hiba előtt: 

Khi
2
(1)=20,28, p<0,001, Hiba után: Khi

2
(1)=11,83, p<0,01). Ez alapján az afáziás csoport 

tagjai lassabban adtak választ mindkét feltételben a kontrollcsoporthoz képest. A 

csoportokon belül a hiba előtti és hiba utáni válaszidőket hasonlítottuk össze. Az afáziás 

csoportban a Wilcoxon teszt nem mutatott különbséget a hiba előtti és hiba utáni 

válaszidőkben (Z=-1,42, n.sz.), azonban a kontrollcsoportban ugyanezen feltételekben 

igen (Z=-2,04, p<0,05). Ez arra utal, hogy a kontrollcsoportnál kimutatható a hibákat 

követő helyes válaszokra adott jelentősen magasabb reakcióidő a hibákat megelőző 

válaszokhoz képest, amely különbség az afáziásoknál azonban nem jelenik meg. Ezt 

követően parametrikus próbákkal is ellenőriztük az eredményeket. A normalitás 

kritériumának megfelelve (lásd mellékletek, 1. táblázat), Csoport (2: Afázia, Kontroll) és 

Hiba (2: hiba előtti, hiba utáni) főhatásokat vizsgáltunk kéttényezős ANOVA-val. Egyedül 

a Csoport főhatást találtuk szignifikánsnak (F(1,37)=178, 48, p<0,01, r=0,83). Az afáziás 

csoport mind a hibázásokat megelőzően, valamint azokat követően is lassabban válaszolt 

a kontrolloknál. Ez az eredmény egyezik az előzetes, nem-parametrikus próbákat 

tartalmazó vizsgálatok eredményeivel. Azonban sem a Hiba főhatás, sem a Csoport x Hiba 

interakció nem bizonyult szignifikánsan különbözőnek (2. ábra, leíró statisztikát lásd a 

mellékletekben, a 2. táblázatban), pedig a mintázat a két csoportban nem egyező irányú. 

Míg a kontrollcsoport magasabb reakcióidőt mutat közvetlenül a hibázások után, addig 

az afáziás csoportnál alacsonyabb a reakcióidő a hibákat követően. A hiányzó interakció 

valószínűleg az alacsony elemszám következménye. A kontrollcsoportnál a hibázások 

utáni magasabb válaszidő a monitorozást jelezi. Az afáziás csoportban megmutatkozó 

ellentétes irányú válaszidő utalhat a hiba-detekció hiányára, vagy csökkent működésére, 



amely pedig a monitorozás hiányát, vagy gyengeségét jelezheti. Ez az ellentétes mintázat 

jelzésértékű, annak ellenére, hogy az interakció nem volt szignifikáns. Elképzelhető, hogy 

nagyobb elemszám esetében erősebb hatást mutathatnánk ki az ellentétes irányú 

válaszsebességre vonatkozóan. 

 

 

2. ábra. A vizsgálati személyek közvetlenül a hibázást megelőző és követő reakcióidejének 

átlaga. 

 

Implicit tanulás 

Az implicit tanulást vizsgáló feladatban arra voltunk kíváncsiak, hogy az ismétlődő elemek 

hatására hogyan változik a vizsgálati személyek válaszideje. Az ismétlési hatás esetében 

ugyanazon inger későbbi megjelenésére gyorsabb választ adunk tipikus esetben, amely 

eredmény implicit tanulásra utal (Schacter, 1987). Elsőként a pontosságot vizsgáltuk meg, 

amelyre a helyes válaszok számából következtettünk. A 4 feltételben (megjelenések 

száma) csoportonként maximális 70 helyes válaszból az afáziások 70% fölött teljesítettek, 

míg a kontrollcsoport az első 2 megjelenéskor 95%, majd 100%-ban adtak helyes választ 

(3. ábra). 

 

  



 

3. ábra. Az afáziás személyek implicit tanulást vizsgáló feladatban mutatott teljesítménye a 

helyes válaszokra vonatkozóan. 

 

Az ismétlések hatására változó sebességmutatók összehasonlításához csoporton belüli 

és csoportok közti vizsgálatokat végeztünk. Vizsgálatainkat mindkét esetben megelőzték 

nem-parametrikus próbák a kis elemszámra való tekintettel. Elsőként az afáziás csoporton 

belül végeztünk páros összehasonlításokat arra vonatkozóan, hogy mennyire változott a 

válaszidő a bemutatások számától függően (0. feltétel az első bemutatásra, azaz a 0. 

ismétlésre, 1. feltétel a második bemutatásra, azaz az első ismétlésre, 2. feltétel a harmadik 

bemutatásra, azaz a 2. ismétlésre, a 3. feltétel a negyedik bemutatásra, tehát a 3. ismétlésre 

vonatkozik). A Wilcoxon teszt alapján különbséget találtunk a 0-1, 0-2, 0-3, 1-3 

feltételekben adott válaszidők között (0-1: Z=-1.98, p<0,05; 0-2: Z=-3,3, p<0,01; 0-3: Z=-

3,97, p<0,001, 1-2: Z=-1,16, n.sz.; 1-3: Z=-2,13, p<0,05; 2-3: Z=-0,88, n.sz.). Az afáziás 

személyek az első bemutatáskor (0. ismétlés) minden többi feltételnél magasabb 

válaszidőt mutattak, illetve az utolsó megjelenéskor adott válaszok sebessége a 0. és az 1. 

ismétlésnél is gyorsabbnak mutatkozott. A normalitás kritériumának megfelelve (lásd a 

mellékletek 1. táblázatában) páros-mintás t-próbát alkalmaztunk az afáziás csoporton 

belül. Kizárólag a helyes válaszokat vettük figyelembe. Azt tapasztaltuk, hogy 

összhangban a nem-parametrikus vizsgálat eredményeivel, a bemutatások számának 

növekedésével párhuzamosan csökkentek a reakcióidők (0-1 ismétlés: t(40)=0,52, n.sz., 

r=0,33; 0-2 ismétlés: t(41)=3,42 p<0,01, r=0,53; 0-3 ismétlés: t(43)=4,31, p<0,01, r=0,57; 1-

2 ismétlés: t(42)=1,2, n.sz., r=0,37; 1-3 ismétlés: t(43)=2,4, p<0,05, r=0,59; 2-3 ismétlés: 

t(43)=0,69, n.sz., r=0,59). Az eredmények alapján kimutatható a tanulási hatás az afáziás 

személyek csoportjában, azaz az ismétlések számának növekedése fordított arányosságot 

mutat a reakcióidővel. A páros összehasonlításokat elvégeztük a kontrollcsoporton belül 

is (0-1 ismétlés: t(60)=4,57, p<0,001, r=0,65; 0-2 ismétlés: t(62)=5,94, p<0,001, r=0,71; 0-3 

ismétlés: t(62)=6,51, p<0,001, r=0,72; 1-2 ismétlés: t(58)=2,12, p<0,05, r=0,77; 1-3 ismétlés: 



t(58)=2,26, p<0,05, r=0,77; 2-3 ismétlés: t(62)=-0,02, n.sz., r= 0,89). Az ismétlési 

feltételekben mutatott reakcióidők csökkenő tendenciát mutatnak. A válaszidők között 

csoporton belül – az utolsó (2-3 ismétlés) összehasonlítást leszámítva – jelentős 

különbségeket találtunk, ami arra utal, hogy az erősödő mentális reprezentációk gyorsabb 

feldolgozási időt tesznek lehetővé. 

A kontrollcsoporttal történő összehasonlításban az előzőekhez hasonlóan nem-

parametrikus próbákkal kezdtük vizsgálatainkat. A Kruskal-Wallis teszt alapján az afáziás 

csoport és a kontrollcsoport tagjainak válaszidejét hasonlítottuk össze az egyes 

feltételekben. Eredményeink azt mutatják, hogy teljesítményük minden feltételben 

különbözött (0. ismétlés: Chi
2
(1)=26,62, p<0,001; 1. ismétlés: Chi

2
(1)=33,76, p<0,001; 2. 

ismétlés: Chi
2
(1)=38,21, p<0,001; 3. ismétlés: Chi

2
(1)=38,61, p<0,001). Ezt követően, a 

normalitás kritériumának megfelelve, ismételt méréses ANOVA-t alkalmaztunk Csoport 

(2: Afázia, Kontroll) x Ismétlés (4: nulladik, első, második, harmadik ismétlés) 

főhatásokkal. A függő változót a reakcióidő adta, a független változókat pedig a Csoport, 

illetve az Ismétlés. Az ismétléses faktor az Ismétlés feltételben jelent meg, összesen 

négyszeri ismétléssel a csoportokban. A Csoport (F(1,89)=884,73, p<0,01, r=0,9) és az 

Ismétlés (F(3,267)=14,64, p<0,01, r=0,14) főhatás is szignifikánsnak bizonyult, azonban 

szignifikáns Csoport x Ismétlés interakciót nem találtunk (4. ábra,  leíró statisztikát lásd a 

mellékletek 3. táblázatában). Bár az afáziás csoport mindvégig lassabban teljesítette a 

feladatot a kontrollokhoz képest, ugyanúgy javuló teljesítményt mutatott az ismétlések 

hatására, ahogy ezt a nem-parametrikus próbák eredményei is igazolják.  

 

 

4. ábra. A vizsgálati személyek helyes válaszainak reakcióidő átlaga az ismétlések mentén. 

  



A kis elemszámra való tekintettel megvizsgáltuk az egyéni teljesítményeket is az egyes 

ismétléseknél. A tanulási görbe hasonló profilt mutatott az afáziás személyeknél, egy 

személy kivételével (5. ábrán a 2. személy). 

 

 

5. ábra. Egyéni mintázatok az afáziás személyek csoportjában. 

KÖVETKEZTETÉSEK 

A kognitív kontroll működésének, a tanulási, újratanulási folyamatoknak fontos tényezői 

a monitorozás és az implicit tanulás. Vizsgálatunkban kíváncsiak voltunk arra, hogy post-

stroke afáziát mutató személyeknél találunk-e teljesítménybeli eltérést a monitorozás és 

az implicit tanulás terén a kontrollcsoporthoz viszonyítva. E két funkció ugyanis alapja a 

kognitív rugalmasságnak, komplex problémamegoldásnak és a nyelvi folyamatok 

megfelelő manipulálásának (Botvinick, 2001; Reber & Kotovsky, 1997; Martin & 

Anderson, 1998). Az eredményekből két fontos következtetést vonhatunk le.  

Elsőként, úgy tűnik, hogy post-stroke afáziát mutató személyeknél előfordulhatnak 

nehézségek a monitorozás képességében, amelyet a gyakorlati tapasztalatok is gyakran 

alátámasztanak. Számos esetben találkozunk azzal a jelenséggel, hogy az afáziás 

személyek viselkedésüket, verbális megnyilatkozásaikat nehezen vagy egyáltalán nem 

képesek figyelmi kontroll alatt tartani. A statisztikai összehasonlítások a csoporton belül 

nem mutattak eltérést a válaszok sebességében a hibázások előtti és utáni ingereknél az 

afáziás csoportban, azaz nem volt kimutatható a hibázásokat tipikusan követő 

megnövekedett reakcióidő, ami a monitorozási képesség egyik jelzője. Ez a profil eltér a 

kontrollcsoportétól, ahol a hibákat követően megnőtt a reakcióidő a hibát megelőző 

helyes válaszhoz képest, amely a hibázás detekciójára utal. Tehát úgy tűnik, hogy az 

afáziás személyeknél a hibázás észlelését jelző reakcióidő növekedés nem mindig történik 

meg, ami utalhat arra, hogy vagy elmarad a hibázásra való reflexió, avagy magának a 

hibázásnak az észlelése sem történik meg. Ezt jövőbeni célzott kutatásokkal lehet majd 

ellenőrizni. A hiba-detekciót és monitorozást a kognitív kontrollfolyamatok részeként 

értelmeztük az elméleti bevezetőben. Ezen funkciók sérülése tehát a kognitív 



kontrollfolyamatok érintettségére utalhat post-stroke afáziában. Általánosan azt 

mondhatjuk, hogy a nyelvi feldolgozó rendszer zavara kapcsolatban állhat olyan nem 

nyelvi folyamatok zavarával, melyek a viselkedés, ez esetben a nyelvi viselkedés 

monitorozásáért felelősek. Eredményeink egybecsengenek Sampson és munkatársainak 

(Sampson & Faroqi-Shah, 2010) megfigyeléseivel, akik szintén a monitorozás 

képességének sérülését mutatták ki zsargon afáziát mutató személyeknél. 

A második következtetésünk az implicit tanulás képességére vonatkozik. Amennyiben 

az implicit tanulás jelen van post-stroke afáziát mutató személyeknél, akkor érdemes 

számolnunk azzal, hogy az implicit tanulás ellenére lassabban zajlik az 

információfeldolgozási folyamat. Ennek a lassúságnak több magyarázata lehet. 

Előfordulhat, hogy a stroke-ot követő általános pszichomotoros lassúságról van szó, 

amely nem az afázia közvetlen velejárója, sokkal inkább az agyi történés eredménye. 

Emellett más kognitív kontroll funkció sérülése is fennállhat. Purdy (2002) leírja a kognitív 

rugalmasság és célvezérelt viselkedés zavarát afáziás személyeknél, melyek hathatnak az 

információfeldolgozás sebességére. Ez magyarázhatja azt, hogy a tanulás jelenléte mellett 

az afáziás személyek lassabban mozgósítják kognitív erőforrásaikat a feladatok 

végrehajtásához. 

 Az implicit tanulás hasonló mintázatot mutatott az afáziás személyeknél, mint a 

kontrollcsoportnál, azonban válaszidejük hosszabb volt minden ismétlésnél. Az inger első 

megjelenését követően fokozatosan csökkent a reakcióidő mindkét csoportban, ami a 

csoporton belül gyorsabb feldolgozási folyamatra, csoportok között pedig hasonló 

tendenciára utal. A legalacsonyabb reakcióidőt, vagyis a leggyorsabb feldolgozást az 

ingerek utolsó megjelenése eredményezte mindkét csoportnál. Összevetve a pontosságot 

a reakcióidővel, azt tapasztaltuk, hogy az afáziás személyek válaszainak pontossága nem 

változott az ismétlések hatására, ugyanakkor gyorsabban reagáltak az ingerekre, amely 

eredmény azt tükrözi, hogy erőforrásaikat meg tudták őrizni ahhoz, hogy ne kövessenek 

el több hibát. Tehát úgy tűnik, hogy a gyorsaság nem befolyásolta a pontosságot a feladat 

megoldásakor. Ennek egyik oka lehet, hogy az ingerek ismételt bemutatása hozzájárult a 

mentális reprezentációk erősödéséhez, aminek következtében csökkent a reakcióidő 

(lásd Munakata & Morton, 2002). Az egyéni mintázatok hasonló profilt mutatnak a tanulást 

illetően. Egy személy teljesítménymintázata tér el a többiekétől (5. ábrán látható 2. 

személy). Esetében a többiekéhez hasonlóan megjelenik a tanulást jelző csökkenő 

reakcióidő az egyes próbákban, tehát az utolsó blokkban alacsonyabb a reakcióidő az 

első blokkhoz képest, viszont míg a többi vizsgálati személynél a 2. ismétlésnél már 

csökken a reakcióidő, úgy ennél a vizsgálati személynél növekedik. Ennek több oka lehet. 

Elképzelhető, hogy fluktuáló figyelmi teljesítmény áll a háttérben. Amikor képes 

fókuszálni a feladatra, akkor csökken a reakcióidő, ellenkező esetben növekszik. 

Elképzelhető az is, hogy sérült memória kapacitásról van szó, amely befolyásolja a már 

feldolgozott elemek tárolását.  

A fentiek alapján elmondható, hogy a vizsgált afáziás személyek többségénél 

megfigyelhető volt az implicit tanulás, aminek fontos szerepe van a nyelvi képességek 

fejlődésében, illetve újraépülésében, ahogy ezt más szerzők is megállapították (Ambrus 

& Németh, 2008; Németh, 2006). Ez az eredmény megegyezik Schuchard és 



munkatársainak (2017) eredményeivel, akik szintén kimutatták agrammatikus 

afáziásoknál az implicit tanulás érintetlenségét. 

Eredményeink alapján úgy gondoljuk, hogy post-stroke afáziát mutató személyek 

esetében érintett lehet a viselkedés kontrollja, amelynek része a monitorozási képesség, 

azonban nem feltétlenül sérül az implicit tanulás képessége. A monitorozás képességének 

zavara befolyásolhatja a nyelvi diszfunkció mértékét, hiszen a felülről lefelé irányuló 

ellenőrző folyamatok működésének gyengesége negatívan hat a nyelvi performanciára. 

A kialakult nyelvi zavar enyhülését azonban elősegítheti a nyelvi képességek fejlődésében 

szerepet játszó implicit tanulás képessége. Bár az afáziás személyeknél jelentősen 

magasabb válaszidőt találtunk a kontrollcsoporthoz képest, az ismétlések hatására 

csökkent a reakcióidejük.  

 

ÖSSZEGZÉS 

A jelen kutatás eredményei további adatokkal szolgálnak a kognitív kontrollfunkciók és 

nyelv kapcsolatára vonatkozóan. Azt is egyértelműen igazolják, hogy az egyes 

kontrollfunkciók és a nyelv kapcsolata nem mutat azonos mintázatot. A kognitív 

rugalmasság tekintetében az ismétlésekhez köthető tanulás pozitív eredményt mutat 

afáziás személyek esetében is, a monitorozás és hiba-detekció képessége azonban eltér a 

kontrollokétól. Az eredmények alapján javasoljuk, hogy a post-stroke afázia terápiája 

során kerüljön hangsúly az implicit fejlesztési módszerekre is, amelyekkel hatékonyabbá 

válhat a nyelvi rehabilitáció. A nyelv újratanulásának stratégiája támaszkodhat olyan 

kognitív képességekre, mint az implicit tanulás, hiszen a javuló nem nyelvi képességek 

transzferhatásaként pozitívan változhatnak a nyelvi képességek is. Ennél fogva a kognitív 

funkciók fejlesztésére irányuló gyakorlatok is szerves részét képezhetik a komplex nyelvi 

rehabilitációnak.  

 

REFLEXIÓ 

A jelen kutatás eredményeit egy nagyobb, az információfeldolgozást részletesebben 

vizsgáló kutatás iránymutató kezdeteként értelmezzük, mely a kis elemszám és nyelvi 

profilját tekintve heterogén vizsgálati csoport miatt nem ad kimerítő választ a kutatás 

központi kérdéseire. Így fontosnak érezzük kiterjeszteni az afáziás személyek csoportját. 

A szakirodalom említi a neurális disszociációt, amely szerint eltérő teljesítménymintázatot 

találhatunk az egyes léziókhoz köthető afáziák esetében. A jelen tanulmányban az afáziás 

csoportot a diagnosztikus tesztekben mutatott teljesítményprofil alapján alakítottuk ki, 

kevés tekintettel a léziók lokalizációjára, és nagyobb hangsúlyt fektetve a funkcionális 

képességstruktúra profiljára. A kutatás további korlátjának látjuk a kontrollcsoport 

kialakítását. Az irodalom említi a trauma, stroke következtében kialakuló általános 

információfeldolgozási képesség esetleges lassúságát. Bár a kutatásban igyekeztünk a 

kiválasztási kritériumok során ügyelni arra, hogy a kontrollcsoport nyelvi, kognitív és 

egyéb neuropszichológiai területen ne mutasson eltérést, mégis az őket ért hatások 

kedvezőtlenül érinthetik az információfeldolgozási képességeket. Így mindenképp 

tervezzük az adatokat teljesen egészséges kontrollszemélyekkel is összehasonlítani. 
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