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A tanulmányban száz hatéves óvodás mondatértésének és 
szövegértésének eredményeit összegeztük. Választ akartunk kapni arra, 
hogy az anyanyelv-elsajátításnak ebben a szakában milyen összefüggések 
mutathatók ki a kisgyermekek mondatértése és szövegértése között. Azt 
találtuk, hogy a mondatértés lényegesen jobb, mint a szövegértés, s az 
előbbi a gyermekek legnagyobb részénél megfelel az életkorban elvárt 
teljesítménynek. A szövegértés tekintetében a vizsgált hatévesek egy 
részénél jelentős az elmaradás. Anyagunkban nem volt szignifikáns 
különbség a lányok és a fiúk eredménye között. Adataink igazolni 
látszanak a beszédmegértési folyamat egyes szintjeinek viszonylag önálló 
működését.

Bevezetés
A beszédmegértés folyamatának különböző szintjei vannak, 

amelyek az aktuális értési feladatnak megfelelően különfé
leképpen aktivizálódnak. Elnagyolt megközelítésben mondhat
juk azt, hogy minél kevesebb a dekódolandó nyelvi információ, 
annál nagyobb mértékben aktivizálódnak a folyamat ún. alsóbb 
szintjei (vö. Gósy 1989); és minél több a dekódolandó nyelvi 
információ, annál nagyobb mértékben tevődik át a művelet 
súlypontja az ún. felsőbb szintek működésére. Ha egyetlen 
egyszótagú szó hangzik el, például szár, akkor elsősorban az 
akusztikai, fonetikai és fonémaszintek működési eredményén 
alapszik a biztos azonosítás. Ez fogja azt eredményezni, hogy a 
hallgató valóban a szár szót érti és nem a következő, hasonló 
hangsorok egyikét: száll, sár, zár, cár, pár, tár, kár, szál, sál, 
Pál, tál, szád, szán, esetleg szór, szól stb. A  felsorolt hangsorok 
az eredetihez képest egy vagy két beszédhangban különböznek,
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pontosabban fogalmazva egy vagy több megkülönböztető jegy- 
nyi az eltérés közöttük. Ez az egy vagy több jegynyi eltérés az 
akusztikai elemzés során gyakran minimális különbséget jelent, 
amelynek következtében azonban a fonetikai szinten, illetőleg a 
fonémaszinten már beszédhangnyi, ill. fonéma nagyságú a 
differencia. Az akusztikai szinten például a szókezdő, csak 
turbuláns zörejelemeket tartalmazó részletet egyértelműen kell 
lokalizálni: az intenzív zörejgóc 4000 Hz alatt vagy a fölött 
helyezkedik-e el. Ha itt a döntés a 4000 Hz alatti tartományra 
esik, ebben az esetben a fonetikai szinten a [s] hang helyett [/] 
hangot fog a rendszer azonosítani. Tegyük fel például, hogy az 
akusztikai szinten kapott elemzési eredmény a példaszó utolsó 
akusztikai egységére vonatkozóan bizonytalan: az adatok a 
fonetikai szinten mind a [r], mind a P] mássalhangzó 
azonosítását lehetővé teszik. Tekintettel arra, hogy a magyarban 
mindkét mássalhangzó egyúttal fonéma is, a fonémaszinten sem 
lesz egyértelmű eredmény. A lexikai hozzáférés folyamata sem 
hozhatja meg a kívánt döntést, hiszen mindkét esetben értelmes 
szót kapunk {szár - szál). Ilyenkor a pillanatnyi szubjektív ítélet, 
s az egy éni szófelismerési stratégia alapján dönt a hallgató (vö. 
Gósy 1993).

Hosszabb időtartamú nyelvi információ (pl. mondat vagy 
mondatok sorozata) esetén is különbözőképpen vesznek részt a 
megértési folyamatban az egyes szintek. Mit értünk ezen? Ha a 
dekódolandó egység egyetlen mondat - például "Ma szép idő 
van" -, akkor a megértési folyamat csaknem párhuzamosan 
zajlik az ún. alsóbb és felsőbb szinteken, hiszen a szemantikai és 
a szintaktikai elemzés közel egyidejűleg történik az akusztikai, a 
fonetikai és a fonológiai elemzéssel. Az elhangzott közlés 
megértése akkor következik be, ha a mondat szemantikai és 
szintaktikai elemzése sikeresen befejeződött. A  folyamat 
legfelső szintjének, az asszociációs szintnek a működése a 
példamondat esetében a megértéshez lényegében nem
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szükséges, hacsak a hallgató nem vizsgálja egyúttal a közlés 
igazságértékét is (valóban szép-e az idő). Természetesen már az 
egyszerűbb szerkezetű közlések többségénél is aktivizálódik az 
asszociációs szint: a már ismert (korábban beépített)
információt is feldolgozzuk az aktuális közlés jelentésének 
feldolgozásakor. Fokozottan van szükség azonban az 
asszociációs szint működésére a mondatsorok, szövegek 
megértéséhez: a szövegen belüli összefüggéseket csak ennek a 
szintnek a jó  működése révén ismerhetjük fel. Ez azt jelenti, 
hogy míg az egyszerű, viszonylag rövid időtartamú közlések 
(pl. 4-5 szóból álló mondatok) megértése megtörténhet az 
asszociációs szint aktivizálása nélkül is, addig a szöveg 
megértéséhez ez a szint nélkülözhetetlen.

Az asszociációs szint jó  működése biztosíthatja a végső 
megértést akkor is, ha a hallgató mondatértése tökéletlen. Mind 
az anyanyelv-elsajátítási folyamat, mind az idegennyelv-tanulás 
vizsgálata számos adatot szolgáltat e kijelentés alátámasztására. 
A kisgyermek, beszédmegértésének fejlődése során az ún. 
kulcsszó-stratégia időszakában (Gósy 1984), a hozzá intézett 
közléseket mintegy kikövetkezteti az azonosított szavak 
alapján. Ha ezek a szavak a kulcsszavak, akkor a szövegértés jó 
lesz annak ellenére, hogy a mondatértés tökéletlen. Idegen 
nyelvi szöveg hallgatásakor gyakran előfordul - a hallgató 
idegen nyelvi tudásának függvényében -, hogy a bizonytalan 
mondatfelismerés és szóértés ellenére a szövegértés jó  lesz. 
Mindkét esetben az asszociációs szint működése biztosítja a 
szövegkohézió felismerését.

Az elmondottak alapján nyilvánvaló az, hogy a 
beszédmegértési folyamat működhet hibátlanul mondatok 
dekódolásakor és a szövegértés mégis hibás lehet; másfelől 
lehet tökéletes folyamatmüködés a szöveg dekódolásakor, 
pedig a mondatértés bizonytalan. Ez tehát azt jelenti, hogy a 
különféle időtartamú és különböző összefüggéseket tartalmazó
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nyelvi információ feldolgozása a beszédmegértés folyamán 
eltérő lehet. Az egyik jó működéséből nem következtethetünk a 
másik ép működésére.

Mindez különösen érvényes a gyermekek beszéd- 
megértésére, hiszen az aktív anyanyelv-elsajátítás időszakában a 
gyermek éppen azokat a stratégiákat tanulja, gyakorolja, 
amelyek az egyes részfolyamatok, majd a teljes mechanizmus 
biztos és korrekt működtetéséhez szükségesek.

Az írott nyelv felismerése, megértése (olvasástechnika, 
olvasásértés) és a tanulás maga is a nyelvi folyamatok jó  
működésén alapszik (Perfetti 1987). Elvárható tehát, hogy az 
iskolakezdés idejére a gyermek nagy biztonsággal legyen képes 
használni azokat a stratégiákat, amelyekre tanulmányai során 
szüksége lesz. A mindennapi kommunikáció során a kisgyermek 
beszédmegértési nehézségei vagy zavarai sokszor rejtve 
maradnak, hiszen a beszédhelyzet s az egyértelműen 
dekódolható paralingvisztikai tényezők a jó intellektusú 
gyermeket nemegyszer átsegítik a pillanatnyi nehézségeken. (A 
probléma "rejtőzködéséhez" az is hozzájárul, hogy a felnőtt 
környezet a beszédmegértési nehézséget gyakran 
figyelemzavarnak értelmezi.)

K ísárletsorozatot terveztünk hatéves (nagycsoportos) 
óvodás gyermekek mondatértésének és szövegértésének a 
vizsgálatára. Célunk az volt, hogy választ kapjunk a következő 
kérdésekre:

1. Milyen az átlagos hatéves óvodás gyermekek 
mondatértése és szövegértése?

2. A vizsgált populáció teljesítménye hogyan viszonylik a 
sztenderd értékekhez?

3. Milyen összefüggést találunk a mondat- és szövegértési 
eredmények között?
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Anyag és módszer
A  beszédmegértés vizsgálatára számos (off-line, on-line 

típusú) módszer kínálkozik, közülük azonban csak néhány 
alkalmazható, ha a kísérleti személyek óvodáskorú gyermekek 
(vö. a módszertani áttekintést: Pléh 1990). Kísérletünkben ún. 
közvetlen megértésvizsgálatot választottunk mind a szöveg-, 
mind a mondatértés elemzésére.

a) A  szövegértés vizsgálatára a GMP-tesztcsomag (1989) 
férfi hanggal magnetofonkazettára rögzített meseszövegét 
használtuk fel (a tesztcsomag sztenderdizált értékeket ad az 
egyes életkori csoportokra vonatkozóan 3 és 6 éves kor 
között). A  szöveg szókincse és szintaktikája megfelel a hatéves 
gyermek anyanyelv-elsajátítási szintjének, azaz elvárható a mese 
jó  feldolgozása, megértése és értelmezése. Az elhangzás 
tempója: 10,2 hang/s, vagyis az átlagos köznyelvi magyar 
beszédtempónál kissé lassúbb. A mese hallgatása normál 
figyelmet és emlékezeti kapacitást igényel, az elhangzás ideje: 1 
perc 15 másodperc.

Megértést ellenőrző kérdéseket tettünk fel (vö. 7. táblázat) 
a gyermeknek a mese elhangzását követően azonnal. Összesen 
10 kérdésre vártunk választ, amelyek egyfelől a szöveg 
részleteire, másfelől az egyes történések összefüggéseire 
vonatkoztak. Egy kérdés az ok-okozati összefüggés 
felismerésének próbája volt.

b) A  m ondatértés vizsgálatára speciális tesztet alakítottunk 
ki. 10-10 nyelvtanilag egyszerű, illetőleg összetett mondatot 
állítottunk össze. A kiindulás az volt, hogy 10 alapmondat 
reprezentálja az adott nyelvelsajátítási szakaszban általánosan a 
legkésőbben és/vagy a gyermek nyelvhasználatában ritkábban 
előforduló: (i) szófajú szavakat, (ii) morfológiai formákat, (iii) 
szintaktikai szerkezeteket. A mondatok hosszúsága eltérő volt, 
de az összeállításkor figyelembe vettük a rövid idejű verbális 
memória működését és a reprodukálhatóság kritériumát.
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Valamennyi mondatnak meg kellett felelnie az egyszerűen 
ábrázolhatóság feltételének, valamint annak is, hogy létezzen a 
mondat szemantikai ellentettje (a gyermek számára), és az is 
ábrázolható legyen. A két ábrázolás között a szemantikai 
eltérést egyetlen vizuálisan megragadható különbség kellett, 
hogy tartalmazza. Mindezek alapján a következő 
''mondatpárokat" hoztuk létre (a teszteléskor használt random 
sorrendben); az első mondatot kellett a gyermeknek megértenie, 
a zárójelben lévő mondat az ábrázolt szemantikai variáció.

1. Az egérke majdnem eléri a sajtot. (Az egérke eléri a 
sajtot.)

2. A maci és a nyuszi fára másztak, és az egyikük leesett. 
(Egyikük sem esett le.)

3. A macska az asztal mögül húzza az egeret. (Az egér az 
asztal alatt van.)

4. A kislánynak oda kell adnia a könyvet a kisfiúnak. (A 
kisfiúnak oda kell adnia a könyvet a kislánynak.)

5. Mielőtt a maci evett, ivott egy kicsit. (Mielőtt a maci 
ivott, evett egy kicsit.) /Az időbeli eltérést a rajzon a 
pszichológiában jól ismert iránykülönbségekkel - a balról 
jobbra, ill. jobbról baka történő változással - szemléltettük./

6. Az asztalról leeső gyertyáról beszélnek. (Az asztalon 
fekszik a gyertya.)

7. Nem a nyuszi vette fö l a kockás nadrágot. (A nyuszi vette 
föl a kockás nadrágot.)

8. A medve szalad, nehogy megcsípjék a méhek (A medve 
szalad, pedig nem kergetik a méhek.)

9. Mivel nagyon esett a hó, a kislány mégse ment el 
szánkózni. (Nagyon esett a hó, és a kislány elment szánkózni.)

10. A kislány megette volna a tortát, ha elérte volna a tálat. 
(A kislány eszi a tortát.)
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Az adott mondatok olyan módosítószót, ill. névmást 
tartalmaznak, amelyek elsajátítása hatéves korban már 
megtörténtnek tekintendő (majdnem, egyikük). A honnan 
kérdésre "felelő" névutó {mögül) 3 és 4 éves kor között az 
utolsóként elsajátított szófaji kategória tagja. Megjelenik a jelen 
idejű melléknévi igenév. A  tagadás nem az állítmányt, hanem az 
alanyt érinti, illetőleg alárendelt mondatok mellékmondatában 
fordul elő: az egyik esetben a tagadó kötőszó {nehogy), a 
másikban a mondatkezdő tagadó struktúra "nehezíti" a 
megértést. Az időviszonyok helyes felismerése a ritka 
határozószó {mielőtt) megjelenésével nehezedik. A részes
határozói szerkezet és a kell ige következményes vonzata közel 
homonim formát eredményez: mindkettő pontos értése
szükséges a mondat jó felismeréséhez. A múlt idejű feltételes 
szerkezet használata elvárt a hatévesek nyelvében.

A mondatpárokat ábrázoltuk (A/5-ös méretű, festett 
rajzokon), s tízesével könyvszerűen összefűztük őket úgy, hogy' 
könnyen lapozhatok legyenek (két kisalakú könyvet hoztunk 
létre). A gyermeknek minden esetben egyszerre két rajzot 
mutattunk (előzőleg a feladatot elmagyaráztuk). Majd a 
kísérletvezető normál hangerővel és tempóban elmondta a 
tesztmondatot. A gyermeknek az elhangzott mondatot ábrázoló 
képet kellett megmutatnia. (A  mondat elhangzása előtt a 
gyermeknek hagytunk időt a két rajz megnézésére, átlagosan 5 
mp-et.) A kísérletvezető a tesztlápon jelölte a gyermek 
választását, illetőleg minden egyéb (verbális és nem verbális) 
reakcióját.

Kísérleti személyek
A  kísérletben 100 (heterogén szociális környezetű) 

nagycsoportos óvodás vett részt; közülük 60 budapesti (a X., 
XII. és XXn. kerület óvodáiból), 40 vidéki gyermek (Somogy 
és Tolna megyéből) volt. Az érvényes beiskolázási 
rendelkezéseknek megfelelően, a részt vevő óvodások mintegy
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5-6 hónappal a kísérletet követően normál általános iskola első 
osztályában elkezdték tanulmányaikat. A relatíve nagy életkori 
különbségnek tehát a gyermek iskolai életében nincs többé 
jelentősége. A gyermekek életkori megoszlását az 1. táblázat
szemlélteti:

í. táblázat: A részt vevő óvodások életkori megoszlása 
Életkor (év;hó) A gyermekek száma

6;0 - 6;3 21 18 39
6;4 - 6;7 18 19 37
6;8 - 6 ;11 10 14 24
Összesen 49 51 100

Minden korcsoportban a gyermekek mintegy felénél a 
szövegértéssel kezdődött a kísérlet, míg a másik felénél a 
mondat értéssel.

Eredm ények
Az eredmények azt mutatják, hogy a gyermekek 

mondatértése jobb, mint a szövegértésük, azaz a mondatértési 
teljesítmény jobban megfelel az életkorukban elvártaknak, mint 
a szövegértési eredményeik. A mondatértésre kapott adatokat a
2. táblázatban összegeztük.

2. táblázat: Hatévesek mondatértésének adatai 
Életkori Helyes mondatértés (%)
csoportok átlag szórás

lány fiú lány fiú

6;0 - 6;3 
6;4 - 6;7 
6;8 - 6 ; 11

82,38 71,66 50-100 40-100 
85 80,52 50-100 50-100
78 80,71 50-90 50-100
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Ha a kapott eredményeket a hatéves korban elvárt sztenderd 
értékhez (80-100%) hasonlítjuk, akkor azt látjuk, hogy a 
vizsgált hatévesek megközelítik a minimális teljesítményt, a 
80%-ot. Az egyes korcsoportok átlagát, illetve 
szórástartományát elemezve jól látszik, hogy az életkor nem 
szignifikáns tényező. A  hatéves korban elvárt teljesítményt - 
átlagosan - a 6;0 és 6;7 év közötti lányok, valamint a 6;4 és 
6;11 közötti fiúk érték el. A "legidősebb" lányok elmaradnak 
ettől a teljesítménytől, nagyobb mértékben alulteljesítenek a 
legfiatalabb fiúk. A nemi különbségeket tekintve nincs 
szignifikáns eltérés az egyes korcsoportok mondatértési 
teljesítménye között (vö. 1. ábra). A harmadik táblázatban a 
szövegértésre kapott eredményeket foglaltuk össze.

3. táblázat: Hatévesek szövegértésének adatai 
Életkori Helyes szövegértés (%)
csoportok átlag szórás

lány fiú lány fiú

6;0 - 6;3 60 55,55 20-90 10-90
6;4 - 6;7 52,77 65,26 10-90 30-100
6;8 - 6;11 71 69,28 40-90 40-100
Összesen 61,25 63,36

A  szövegértés sztenderd magyar átlaga hatéves korban 70- 
100% (GMP-teszt 1989). A kísérletben részt vevő hatéves 
óvodások nem érik el ezt a teljesítményt, az adatok szignifikáns 
eltérést mutatnak (62,3%; p<0,01). A "legidősebb" hatévesek 
csoportjában a lányok teljesítménye eléri a sztenderd érték alsó 
határát, a fiúk pedig erősen megközelítik azt. A fejlődés 
lineárisnak mondható a fiúk esetében, kevésbé a lányok 
esetében: a 6;4-6;7 évesek eredményei lényegesen gyengébbek a 
fiatalabb és az idősebb csoporténál. A nemi különbségre tekintet
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nélkül az adatok nagyjából lineáris változási-fejlődést mutatnak: 
szignifikáns különbséget a szövegértés adataiban a két fiatalabb 
csopoit és a legidősebbek között tapasztalunk, vö. 1. ábra.

6 ;a  6: 0 - 6;4- 6;4- 6;8- 6;8- 
6;3 6;3 6;7 6;7 6;11 6;11 
M. Sz. M. Sz. M. Sz.

1. ábra
Hatévesek mondat- és szövegértésének átlagai az egyes 

korcsoportokban (M.= mondat, Sz.= szöveg)

Mind a mondatértés, mind a szövegértés adatai azt 
mutatják, hogy a szórástartomány meglehetősen nagy 
mindhárom korcsoportban; ez arra utal, hogy a jó teljesítményt 
elérő gyermekek mellett jelentős számban találhatók igen 
gyengék, akik miatt a kapott átlagértékek nem érik el 
(szövegértés) vagy csak megközelítik (mondatértés) a sztenderd 
életkori teljesítményt.

Elemeztük, hogy a gyermekek milyen arányban milyen 
teljesítményt értek el a két tesztben (nem választva szét a 
lányok és a fiúk eredményét). A 4. táblázat a mondatértés 
adatait tartalmazza.
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4. táblázat: Hatévesek aránya a mondatértésben 
Helyes mondat- Gyermekek aránya
értés (%) 6;0-6;3 6;4-6;7 6 ;8 -6 ;l1 Összesen

100 10,2 24,3 8,3 14,26
90 33,3 29,7 29,1 30,7
80 17,9 21,6 37,5 25,66
70 15,3 5,4 8,3 9,66
60 10,2 10,8 8,3 9,76
50 7,6 8,1 8,3 8
40 5,1 - - 1,7

Az átlagadatok és a szórásértékek ismeretében várhatóan a 
gyermekek többsége (70,62%) 80, ill. annál magasabb 
százalékban helyesen azonosította a mondatokat. 30% alatti 
(29,12%) azon gyermekek aránya, akiknél komoly problémák 
jelentkeznek a mondatok megértésében. Ok erősen 
veszélyeztetett gyermekek a folyamatműködés szempontjából. 
Arányuk 9,7%.

Megnéztük, melyek azok a szemantikai és szintaktikai 
szerkezetek, amelyek azonosítása nehéz a gyermekek számára 
Az 5. táblázat a tesztmondatokat mutatja, és a téves, ill. helyes 
azonosítás átlagát összegzi.

5. táblázat: A z egyes mondatok hibás azonosítása
Mondat Azonosítás (%)

hibás helyes

Mivel nagyon esett a hó, a
kislány mégse ment el szánkózni 3 97
A macska az asztal mögül
húzza az egeret. 10 90
A macska és a nyuszi fára
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másztak és az egyikük leesett. 10 90
A medve szalad, nehogy 
megcsípják a méhek. 10 90
Az asztalról leeső gyertyáról 
beszélnek. 11 89

A kislány megette volna a tortát, 
ha elérte volna a tálat. 12 88

Nem a nyuszi vette fel a 
kockás nadrágot. 17 83

Az egérke majdnem eléri a sajtot. 25 75
A kislánynak oda kell adnia a 
könyvet a kisfiúnak 44 54
Mielőtt a maci ivott, evett egy 
kicsit. ó l 39

Az adatok világosan mutatják azokat a szerkezeteket, 
amelyeknek a megértése a hatéves gyermekek számára 
nehézséget okoz. Az előidejűség, illetőleg a példamondatban 
használt struktúra a gyermekek mindössze 39%-ának tette 
lehetővé a helyes azonosítást. Nagyon bizonytalanok az 
ekorúak a hasonló szerkezetek elkülönítésében, illetőleg 
azonosításában. A részeshatározói szerkezet és a vonzatos 
szintaktikai szerkezet csaknem megegyező, lényegében 
homonim struktúrája a gyermekek mintegy felénél téves 
azonosításhoz vezetett. Jóval kisebb mértékű a majdnem 
határozószó megértésének bizonytalan volta, amely 25%-os 
hibaarányt eredményezett. A többi mondat helyes felismerése 
gyakorlatilag elfogadható arányt mutat.

A 6. táblázatban a szövegértés tekintetében összegeztük a 
gyermekek arányát és a helyes teljesítményt. A gyermekeknek 
csaknem a fele, azaz mindössze 49,09%-a volt képes a 
sztenderd teljesítménynek megfelelően megoldani a szövegértési 
feladatot.
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6. táblázat: Hatévesek aránya és a szövegértési teljesítmény 
Helyes szöveg- Gyermekek aránya (%)
értés (%) 6;0-6;3 6;4-6;7 6;8-(5; 11 Összesen

100 - 2,7 4,1 2,26
90 12,8 5,4 4,1 7,43
80 17,9 16,2 25 19,7
70 17,9 16,2 25 19,7
60 7,6 18,9 20,8 15,76
50 2,5 8,1 4,1 4,9
40 20,5 10,8 8,3 13,2
30 10,2 8,1 8,3 8,86
20 7,6 10,8 - 6,13
10 2,5 2,7 - 1,73

Ezen belül a legkisebbek 48,6%-a, a 6;4-6;7 évesek 40,5%- 
a és a legidősebb csoport 58,2%-a, ami a legkisebbek és a 
legidősebbek között mutat ugyan eltérést, de a "fejlődés" 
egyáltalán nem mondható fokozatosnak. Ha ezúttal elfogadnánk 
a 60%-os (!) szövegértést is jónak, ez a következőképpen 
befolyásolná a jó  teljesítményű gyermekek arányát: összesen 
ekkor 64,85%-uk érné el az elvárt értéket. Az egyes életkori 
csoportokban ez azt jelentené, hogy a módosulás alig 
számottevő a legkisebbeknél: 56,2%; jelentősebb a 6;4-6;7 
éveseknél: 59,4% és döntő a legidősebbeknél: 79%. A 60%-os 
szövegértés azonban alig lenne több, mint a kulcsszó-stratégia 
alapján dekódolt üzenet megfejtése, s a legtöbb esetben az ok
okozati összefüggések felismerését nem is tartalmazná; ezt a 
megoldást tehát el kell vetnünk. Megdöbbentő az 50%-osnál is 
gyengébben teljesítők aránya: 29,92%, azaz a hatévesek 
mintegy egyharmada. Ez azt jelenti, hogy ezek a gyermekek egy 
elhangzó mesének a felét sem tudják felfogni, csupán egy-egy
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részlet felismerésére képesek. A  7. táblázatban az egyes 
kérdésekre kapott hibás és helyes válaszok átlagát összegeztük.

7. táblázat: A szövegértést ellenőrző kérdésekre adott téves 
és helyes válaszok aránya

Ellenőrző A  gyermekek válaszai (%)
kérdések hibás helyes

Hová szaladt a macska? 8 92
Miért küldték a macskát? 15 85
Honnan tudták a kutyák,
hogy hazudott a macska? 20 80
Hol vásárolt a macska tejfölt? 27 73
Miért akartak a kutyák
tejfölt tenni az ételbe? 39 61
Miért ette meg a macska
a tejföl? 41 59
Mit mondott a macska, miért
nincs tejföl? 45 55
Miért hazudott a macska? 47 53
Mit főztek a kutyák? 50 50
Miért sütöttek, főztek
a kutyák? 85 15

Mindössze 4 olyan kérdés akadt, amelyekre a gyermekek 
70%-nál jobb arányban adtak helyes választ: valamennyi a mese 
részleteinek megértését célzó kérdés volt. A többi részlet 
megértését célzó kérdésre kapott válasz 60%-ban, illetve főleg 
az alatt volt helyes. Az egyetlen olyan - ok-okozati összefüggés 
megértésére irányuló - kérdés megválaszolása, amelyre nem volt 
közvetlen válasz a szövegben, mindössze 53%-os helyes választ 
eredményezett. A vizsgált hatéveseknek tehát mintegy a fele 
képtelen egy életkorának megfelelő szemantikájú és
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szmtaktikájú meséből a tanulság felismerésére, illetőleg 
levonására, azaz a beszédmegértési folyamatuk felsőbb szintjei 
zavartan működnek. A szöveg első mondataiban szereplő két 
részletinformációra a gyermekek csak igen kevéssé tudtak jól 
válaszolni (Mit főztek a kutyák? és Miért?). Az utóbbi kérdés 
gyenge megoldásához (15%-os helyes válasz) kétségkívül az is 
hozzájárul, hogy a kísérletben résztvevők városi gyermekek 
voltak (vö. lakodalom).

A mondatértés és a szövegértés összefüggései
A kísérleti adatokból egyértelműen látszik, hogy a vizsgált 

hatévesek mondatértése lényegesen jobban működik, mint a 
szövegértésük. A  beszédmegértési folyamat ismeretében ez több 
feltételezésre enged következtetni: a) e gyermekeknél
elsősorban az asszociációs szint működése gyengébb kell, hogy 
legyen az elvártnál, b) a szövegösszefüggés nem segíti, hanem 
gyengíti a gyermek teljesítményét -, hiszen a szöveg 
mondatainak megértésében is sok a tévedés, c) mind 
szintaktikai, mind szemantikai tényezők gátolják a szövegértést 
(hasonlóan a mondatértéshez).

Elemeztük, hogy milyen összefüggést találunk az egyes 
gyermek mondat- és szövegértése között. Várhatóan, vaimak 
gyermekek, akik a kétféle tesztben hasonlóan jó  vagy hasonlóan 
gyenge teljesítményt értek el. A megértési mechanizmus 
működése szempontjából ezek az eredmények a kevésbé 
érdekesek, hiszen kvázi-egyértelmű magyarázat áll a 
hátterükben. Számos olyan esetet találtunk azonban, ahol a 
mondat- és a szövegértés között különbség, nemegyszer 
nagymértékű különbség adódott. A 8. táblázatban azokat az 
adatokat öszegeztük, ahol a gyermekek mondat- és 
szövegértésében nem volt jelentős különbség, s a gyermek 
mindkét tesztben elérte az életkorának megfelelő szintet.
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8 táblázat: A gyermekek teljesítményének különbsége a két
tesztben

Teljesítmény- Mondat-/Szöveg- A gyermekek Életkor
különbség (%) értés (%) aránya (%)

0 100/100 2 6;7, 6;9
90/90 2 6;1,6;10
80/80 4 6;0, 6;8-6;10

10 100/90 4 6;3-6;4, 6;7
90/80 10 6;0-6;3, 6 ;6 -6 ;ll
80/70 5 6;3-6;4, 6 ;8 -6 ;ll

20 80/100 2 6;3, 6;5
90/70 6 6;3-6;5, 6;7-6;9

30 100/70 5 6;0, 6;4-6;7
Összesen 40 6;0-6;l 1

A mindkét tesztben életkori teljesítményt nyújtó hatévesek 
aránya 40%, mondatértésük megegyezik vagy jobb a 
szövegértésüknél. Az életkorukat tekintve - a korábbi 
eredményeknek megfelelő adatokat találjuk -, a jó teljesítmény 
nem életkoríüggő, még tendencia sem utal arra, hogy a fiatalabb 
hatévesek teljesítménye gyengébb lenne, mint az idősebbeké. A 
nemi különbségeket tekintve azt látjuk, hogy a jó teljesítményt 
elért gyermekek közül 23 lány és 17 fiú, vagyis valamivel több 
kislány ért el jó  eredményt. Megnéztük a 8 legjobb eredményt 
elért gyermeket (mondat-/szövegértésük százaléka: 100/100, 
100/90 és 90/90), és azt láttuk, hogy közülük 6 fiú és csak 2 a 
kislány A 90/80%-os teljesítményt elérő tíz gyermek közül 
pedig öt a kislány és öt a kisfiú. A jelen kísérletből tehát 
egyfelől az látszik, hogy nincs nagy különbség a jó teljesítményt 
tekintve a lányok és a fiúk között, de a legjobbak között mégis 
több a fiú, mint a lány.
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A 9. táblázatban azoknak a gyermekeknek az eredményét 
összegeztük, akik a két értésvizsgálat legalább egyikében 
elérték az életkori szintet.

9. táblázat: A  gyermekek teljesítményének különbsége a két 
tesztben

Teljesítmény-Mondat-/Szöveg-Gyermekek Életkor 
különbség (%) értés (%) aránya (%)

0 70/70 1 6;0
10 60/70 2 6;2, 6;9

70/80 3 6;1, 6;7-6;10
20 70/90 2 6 ;l

60/80 1 6;6
50/70 2 6;5, 6;8
80/60 6 6;4-6;5,6;7-ó;l 1

30 50/80 1 6;7
80/50 2 6;4, 6;10
90/60 4 6;2-6;6

40 100/60 1 6;8
90/50 1 6;6
80/40 5 6;2-6;3, 6;7-6;9

50 90/40 4 6;0-6;3, 6;5-6;6
80/30 1 6; 11

60 90/30 1 6;0
70 100/30 1 6;6

90/20 3 6;0-6;l, 6;5
80/10 1 6:1

Összesen 30

Lényegesen kevesebb azoknak a gyermekeknek a száma, 
akiknek a jó szövegértésük mellett a mondatértésük gyenge volt 
(összesen 12%). Életkori sajátosságot itt sem találtunk.
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Megdöbbentően sokan vannak azok a hatévesek (30%), 
akiknek a jó mondatértés mellett gyenge a szövegértésük. 
Ezeknek a gyermekeknek közel a felénél 50%-os vagy annál 
nagyobb mértékű differenciát tapasztaltunk a két tesztben 
nyújtott teljesítményükben. Kimondható, hogy náluk a normális 
szemantikai és szintaktikai dekódolás helyett az asszociációs 
szint működik, feltehetően a többi beszédmegértési szint 
részleges működése mellett. Ezek között a gyermekek között is 
akadnak fiatalabbak és idősebbek egyaránt.

Jellegzetes különbséget látunk a lányok és a fiúk között 
abban a csoportban, ahol a jó szövegértés mellett gyenge volt a 
mondatértés: a 12 gyermek közül 9 fiú. Abban a csoportban, 
ahol jó a mondatértés és a szövegértés gyenge, csaknem 50 
százaléknyi fiú van (14 fiú, 16 lány).

A 10. táblázatban összefoglaltuk azoknak a gyermekeknek 
az adatait, akiknek sem a mondat-, sem a szövegértésük nem 
éri el a hatévesek sztenderd szintjét.

10. táblázat: A 18 leggyengébb eredménykülönbsége

Eredmény- Mondat-/Szöveg- Gyermekek Életkor
különbség (%) értés (%) aránya (%)

10 50/60 2 6;1,6;10
40/50 1 6;1

20 70/50 1 6;4
60/40 5 6;2, 6;5-6;9
50/30 2 6;0, 6;4
40/20 1 6;0

30 70/40 3 6;0-6;2, 6;9
60/30 1 6;l

40 60/20 1 6;6
50/10 1 6;2
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Az életkor e csoportban sem döntő faktor. A gyermekek 
többségére itt is az jellemző, hogy mondatértésük jobb, mint a 
szövegértésük (15 gyermek a 18-ból). Ezek közül a gyermekek 
közül 9 fiú és 6 lány, a jobb szövegértést és valamivel gyengébb 
mondatértést elért 3 gyermekből 2 fiú és 1 lány. A leggyengébb 
teljesítményt mutató csoportban tehát 11 fiú van és 7 lány,

Melyek azok a m ondatok, amelyek ezeknek a 
gyermekeknek a számára különösen nehéznek bizonyultak? A 
normál életkori teljesítményt elért gyermekek adataival vetettük 
össze a leggyengébbek adatait (vö. 2. ábra).

■  é l e tko rnak  megf e l e l
■  é l e tko r  alatti

2. ábra
Az egyes mondatok (1-10) téves azonosítása az életkornak 

megfelelő és annak nem megfelelő teljesítményt nyújtó 
gyermekeknél
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Azt tapasztaltuk, hogy a tendencia azonos: ugyanazok a 
struktúrák okoznak nehézséget a gyermekeknek; a különbség a 
mértékben van. A gyenge teljesítményű gyermekek eredménye 
igen nagy mértékben marad el az életkori szinttől. A két 
"csoport" adataiban tapasztalható különbség változó. A macska 
az asztal mögül húzza az egeret, mondat értése például csak 
mintegy 13%-kal mutat több tévedést a leggyengébb gyermekek 
csoportjában. Ugyanakkor a majdnem határozószó korrekt 
értését tekintve csaknem 40%-os az eltérés (ennyivel nagyobb a 
hibaszázaléka a gyenge gyermekeknek). A Mielőtt a maci ivott, 
evett egy kicsit, mondat esetében pedig több, mint 50%-os a 
különbség. Mindez azt mutatja, hogy a mondatok megértésének 
egyfajta nehézségi skáláján a gyenge gyermekek jó teljesítménye 
ugrásszerűen csökken.

A szövegértés esetében a mondatokéhoz hasonló a hibás 
válaszok aránya a két "csoportban": a tendencia itt is 
szembetűnő (3. ábra). A mondatértéshez képest néhány 
jellegzetes különbség látható. A "nehezebb" kérdések 
válaszainak hibaaránya nem növekszik minden esetben 
ugrásszerűen a gyenge gyermekek csoportjában (pl. a Miért 
sütöttek, főztek a kutyák? kérdés hibás válaszaránya 80,7% a 
jók és 100 a gyenge gyermekek csoportjában). Alig van eltérés 
a Hol vásárolt a macska tejfölt? mondat hibás válaszainak 
arányában (17,3% és 27,7%) vagy Hová szaladt a macska a 
kutyák elől? esetében (1,9%, illetve 22,2% a hibaarány). Ezek 
az adatok egyértelműen azt igazolják, hogy a gyenge 
gyermekeknél nagymértékű elmaradás van a mondat- és a 
szövegértést tekintve, de az összeredmény azt mutatja, hogy 
nem feldolgozási zavarról van szó. Anyagunkban ott látunk 
feldolgozási (dekódolási) zavart, ahol az elért teljesítmény 
évekkel marad el a hatéves korban elvártaktól (pl. 40%-os 
mondat- és 20%-os szövegértés vagy 50%-os mondat- és 10%- 
os szövegértés).
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■  é l e tkornak  megf e l e l  
S ó l e t k o r  alatti

3. ábra
A szövegértést ellenőrző kérdésekre (1-10) adott válaszok 

hibaaránya az életkornak megfelelő és annak nem megfelelő 
teljesítményt nyújtó gyermekeknél

A gyenge teljesítményt nyújtó gyermekek mondatértésének 
szemléltetésére kiválasztottunk néhány példát.

a) T.Zs. (6;10) fiú, mondatértése 50%, szövegértése 80%: 
A majdnem határozószó és a jelen idejű melléknévi igenév 
{leeső) jelentését, illetőleg a múlt idejű feltételes módot nem 
érti, a részeshatározói eset felismerésében téved, az 
időviszonyok azonosítása hibás.

b) L.A. (6;1) fiú, mondatértése 40%, szövegértése: 50%: A 
majdnem határozó szó, a jelen idejű melléknévi igenév, a
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honnan? kérdésre felelő névutó és a nehogy kötőszó jelentését 
nem érti, a részeshatározói eset felismerésében téved, az 
időviszonyok azonosítása hibás.

c) B Zs. (6;8) lány, mondatértése 50%, szövegértés 30%: A 
majdnem határozószószó, a mégse kötőszó jelentését, továbbá 
a múlt idejű feltételes szerkezetet nem érti, az időviszonyok 
azonosításában téved, a részeshatározó felismerése hibás.

A gyenge gyermekek szövegértésének szemléltetését a 
következő módon tesszük: a kérdésekre adott válaszaik alapján 
rekonstruáltuk a "megértett" szöveget (nem 
tartalomelmondásról van tehát szó!). A dőlten szedett 
mondatok a helyes megértést jelzik.

a) M.R. (fiú) 6;0 - szövegértés: 20%, mondatértés: 40%
"A kutyák hamit főztek. A macskát tejfölért küldték. Azért

akartak tejfölt tenni az ételbe, mert nem volt hamik. A macska a 
boltban vásárolt tejfölt. Azért ette meg, mert meg akarta enni. 
A macska azt mondta a kutyáknak, hogy azért nincs tejföl, mert 
elvették. Azért hazudott, mert becsapta. A kutyák ormán tudták 
meg, mert okos volt a kutya. /Több válasz nincs./

b) P.R. (lány) 6;0 - szövegértés: 30%, mondatértés 90%
"A kutyák tésztát és tejfölt főztek. A macskát tejfölért

küldték. Azért akartak a kutyák tejfölt tenni az ételbe, mert 
tejfölöstészta volt. A macska a közértben vásárolta a tejfölt. A 
macska azt mondta, hogy a bácsi nem adott tejfölt A kutyák 
észrevették, hogy tejfölös a macska bajsza. A macska a fára  
szaladt. A kutyák azért főztek, hogy ehessenek valamit. "

A gyermek helyes szövegértése ugyan gyenge, de a 
mondatértési biztonság és a fantázia egyfajta szövegkohéziót 
teremt a számára, amit értelmezni is képes. Egyetlen olyan 
kérdés sem akadt, amelyre valamilyen választ a gyermek ne 
adott volna. A következő példa azt mutatja meg, mi történik a 
szövegértéssel akkor, ha a gyermek mondatértése is gyenge.

c) S.J. (lány) 6;4 - szövegértés: 30%, mondat értés. 50%
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"...../nincs válasz/ A kutyák tejfölért küldték a macskát. A 
macska a boltban vásárolt. A macska azt mondta, hogy nem 
adtak tejfölt. A macska a fára szaladt. ../nincs válasz/"

Ekkor a teljes szövegből mindössze négyféle szemantikai 
egység volt a gyermek számára feldolgozható, közülük három 
helyes, egy téves (a "nem adtak" válasz nem elfogadható; 
helyesen: "nem adott a boltos"). A többi gyakorlatilag elveszett. 
7 kérdésre a gyermek semmit nem tudott válaszolni. Végül 
nézzük meg annak a gyermeknek a szövegértését, aki az 
elhangzott 10 kérdésből mindössze egyre tudott helyesen 
válaszolni (a mondatértése is gyenge).

d) K.O. (fiú) 6;2 - szövegértés: 10%, mondatértés: 50%
"A kutyák tejfölt főztek. A macskát tejfölért küldték. Azért 

akartak tejfölt tenni az ételbe, mert éhesek voltak. A macska a 
közértben vásárolt. Azt mondta a kutyáknak, hogy megette a 
tejfölt. A kutyák elől a közértbe szaladt. A kutyák azért főztek, 
mert éhesek voltak. "

K.O. szövegértésében is dominál a fantázia, de a gyenge 
mondatértés miatt 3 kérdésre egyáltalában nem adott választ; a 
feleletei pedig egy kivétellel tévesek, a gyermek
élettapasztalatán alapszanak (pl. "közértben" vásárolt).

Következtetések
Az eredmények alapján a bevezetésben feltett három kérdés 

mindegyikére egyértelmű válasz fogalmazható meg.
1. Az átlagos hatéves gyermekek mondat- és

szövegértésében jelentős különbségek vannak: a részt vevő 
gyermekek nagyobb részénél (40%) megfelel az életkorban 
elvárt szintnek, míg 17%-uk mindkét tesztben alulteljesített. 
Több, mint kétszer annyi gyermeknek volt életkori szintű 
mondatértése és az alatti szövegértése (31%), s csak 12%-ban 
tapasztaltunk jobb szövegértést és szint alatti mondatértést (vö.
4. ábra).
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■  egyik s o m  é r i é i
£3 mo nd a t  elér i ,  s z ö v e g  nem
■  sz öv eg  elér i ,  m o n d a t  nem 
13mindke t t ő  elér i

4. ábra
Hatévesek helyes mondat- és szövegértésének összefüggései

Hatéves korban tehat a mondatértés egyértelműen jobb 
(összesen 71%), mint a szövegértés, vagyis az asszociációs 
szint működése még erősen fejlődőben van. A kísérleti 
eredmények arra engednek következtetni, hogy a 
szemantikának hangsúlyozottabb a szerepe, mint a 
szintaktikának, vagyis a mondatszerkezet pontos dekódolására 
vonatkozó stratégiákat éppen most sajátítja el a gyermek. Ez 
feltehetően a korai kulcsszó-stratégia egy magasabb szinten 
transzformált változata. (Az életkor és a ragok helyes 
azonosításának változására vö. Pléh - MacWhinney 1985.)
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A mondat- és a szövegértésben tapasztalt különbségek 
függetlenek az adott életkortól: 6 éves 0 hónapos és 6 éves 11 
hónapos korban a jó  és a hibás működések egyaránt jellemzőek; 
az életkor nem szignifikáns tényező.

A lányok és a fiúk csaknem fele-fele arányban szerepeltek a 
kísérleti személyek között, így elemeztük a nemek közti 
teljesítménykülönbséget is. Ha mindkét teszt eredményeit 
figyelembe vesszük, kimondható, hogy nincs szignifikáns 
különbség fiúk és lányok között, bár valamivel több az életkori 
szintet hozó lány, mint fiú. Ugyanakkor a legjobb teljesítményt 
nyújtó gyermekek fiúk. A mindkét tesztben életkori szint alatt 
teljesítőknél ennek részben a fordítottját tapasztaltuk: 
szignifikáns különbség van a lányok és fiúk között, a fiúk 
teljesítménye gyengébb.

Csak a moadatértést tekintve, az életkori szintet nyújtók 
közül 38 lány és 33 fiú; csak a szövegértést tekintve, az életkori 
szintet nyújtóknak anyagunkban pontosan a fele lány, a fele fiú 
(26-26 gyermek). A kísérletben részt vevő száz hatévesre tehát 
az jellemző, hogy a lányok raondatértése kissé biztosabb, mint a 
fiúké, a szövegértésük azonban a nemüket tekintve különbséget 
nem mutat.

2. A szteuderd értékekhez viszonyítva azt látjuk, hogy a
vizsgált gyermekeknek a fele sem éri el az iskolakezdéshez 
szükséges beszédmegértési szintet. (Ennek a következményeit 
látjuk az olvasástechnikai és ohasásértési nehézségek tömeges 
jelentkezésekor.) Azok a gyermekek, akiknek vagy a mondat
vagy a szövegértése megfelel az életkorban elvárt
teljesítménynek, nagy' valószínűséggel "behozzák" a
lemaradásukat. Az a 17%-nyi hatéves azonban, aki mindkét 
területen gyenge eredményt ért el, egészen biztosan tanulási 
problémákkal fog küszködni.

3. Talán a legizgalmasabb kérdés a mondat- és a 
szövegértési adatok összefüggése ebben az életkorban. A
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vizsgált 100 gyermekből 57-nél a kétféle dekódolásban lényeges 
eltérést nem találtunk: vagy mindkettő jól, vagy mindkettő 
gyengén működött. A gyermekek mintegy 50%-ánál azonban 
kisebb-nagyobb mértékű eltérést tapasztaltunk. Megnéztük, 
hogy milyen arányú és mekkora a különbség a kétféle 
működésben nyújtott teljesítményekben (vö. 5. ábra). A 
legtöbben 10-20%-os eltérést mutatnak, összesen 55 gyermek, 
azaz 55%. 30-40%-os különbséget 24 gyermeknél láttunk, 
ennél nagyobb eltérést pedig 12 hatéves esetében. Minthogy a 
nagyobb különbségek már nem tesznek lehetővé jó működést 
mindkét területen, feltételezzük, hogy a 40%-os és annál 
nagyobb arányú különbség egyértelműen a feldolgozó 
mechnizmus hibájára utal, függetlenül attól, hogy adott esetben 
valahol még (éppen) jó az elért eredmény. Ez pedig 21%-nyi 
gyermeket érint, vagyis az átlagpopuláció közel egynegyedét! 
Adataink egyértelműen igazolják a beszédmegértési 
mechanizmus azon működési sajátossságát, hogy az egyes 
szintek relatív önállósággal aktivizálódnak. Ez eredményezi azt, 
hogy jó  mondatértés mellett lehet gyenge szövegértés és 
fordítva, gyenge mondatértés mellett jó  szövegértés. Mindez 
egyúttal azt is megerősíti, hogy a beszédmegértési mechanizmus 
- a szokásosan két, az ún. alsó és felső szinteken túl - további 
két, relatíve önálló részre különíthető el a felsőbb szinteken. Az 
egyik az időben korlátozott szintaktikai és szemantikai 
feldolgozás működéssorozata, az asszociációs szint lehetséges, 
de nem szükségszerű részvételével; a másik pedig az időben 
csak pszichikai tényezők által (pl. figyelem, életkor) korlátozott 
dekódolás, amelyben a vezérlést az asszociációs működések 
végzik, a szintaktikai és szemantikai működések részleges 
felhasználása alapján. További vizsgálódást igényel az, hogy 
vajon e kétféle működés hierarchikus vagy párhuzamos 
kapcsolatban áll-e egymással; illetőleg hogy van-e köztük 
valamiféle prioritás az anyanyelv-elsajátítás egyes szakaszaiban.
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5. ábra
Hatévesek mondat- és szövegértésének eltérései
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