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A tanulmány két különböző diagnosztikai kategóriába tartozó (egy 
Broca, egy Wernicke), spontán beszédük jellegzetességei alapján élesen 
eltérő afáziás betegnél végzett esettanulmányok eredményeit foglalja össze. 
Mind a két betegnél a bemeneti lexikon önmagában épnek bizonyult, míg a 
beszédhang feldolgozása különböző mértékben volt károsodott. A 
Wernicke-afáziás betegnél a mássalhangzó-diszkrimináció zavara kihatott 
a lexikonba való azonosítás folyamatára. E deficitet sikeresen kompenzálta 
az épen maradt szójelentés. A szó jelentésmezejében végzett kognitiív 
műveletek a Broca-afáziás betegnél bizonyultak károsodottnak. Az adatok 
azt bizonyítják, hogy a funkcionális beszédmegértés, a beszédhang
percepció, valamint a szójelentés épsége az afáziás betegeknél nem 
feltétlenül korrelál.

Az afázia első, közismertté vált leírásaiban (Broca 1863; 
Wernicke 1874) élesen szétválasztották a beszédképzés és a 
beszédmegértés centrális, organikus agyi károsodás okozta 
zavarait. A klinikai gyakorlatban azonban az afázia ritkán 
jelentkezik ilyen tiszta formában, ugyanis mind a Broca-féle 
motoros afáziához csatlakozik megértési zavar, mind a 
Wemicke-féle szenzoros afáziához beszédprodukciós zavar.

Amíg azonban a beszédprodukció zavarai jelentős 
különbséget mutatnak az afázia e két alaptípusánál - az első 
agrammatikus nonfluens beszéd, míg a másik paragrammatikus 
fluens - az a probléma még korántsem tisztázott, hogy a 
beszédmegértés zavaraiban is kimutatható-e lényegi különbség. 
A künikai gyakorlatban a régi szenzoros-motoros dichotómiát 
felváltotta egy jóval differenciáltabb kategorizációs rendszer, az 
úri. tradicionális klasszifikáció, ez azonban nem igényli a 
megértés kvalitatív vizsgálatát. így például a magyar nyelven is
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használatos W estern Afázia Batéria szerint (Kertész 1979; 
Osmanné 1991a,b) akkor soroljuk a Broca csoportba a beteget, 
ha beszédprodukciója nonfluens (0-4 pont között van), 
beszédmegértése viszont 4-10 pont között van. A Wemicke 
afázia csoportba akkor sorolható egy beteg, ha beszédfluenciája 
5-10 pont között van, a beszédmegértése viszont 0-6,9 pont 
lehet. Azaz 4-6,9 pont közötti beszédmegértés esetében csak a 
beszédprodukció különbözteti meg a betegeket.

A fent említett kérdés megválaszolását több körülmény is 
nehezíti, melyek közül csak kettőt említünk meg:

- a modem diagnosztikai technikák segítségével kimutatták 
(Metter et al. 1989), hogy a beszédmegértés folyamataiban 
döntő szerepet játszó temporális lebeny működése akkor is 
deficites lehet, ha a lebeny anatómiailag ép, de az agykéreg azon 
régiói, amelyek még a beszéd szerveződésének agyi 
mechanizmusaiként szolgálnak, károsodottak,

- az ép beszédmegértés tanulmányozásának módszerei 
nehezen alkalmazhatók az afáziás betegeknél a beszédmegértés 
primér károsodásából adódó, vagy ahhoz csatlakozó 
beszédprodukciós zavarok, illetve az írás-olvasás zavarai miatt.

A beszédmegértés zavarát - Lurija nyomán (1949) - a 
fonémahallás zavarára vezették vissza. Azonban Blumstein 
(1977a,b), valamint Basso (1977) vizsgálataiból kiderült, hogy 
más típusú betegeknél is kimutatható a fonémahallás zavara 
(Metter és társai vizsgálatai nyomán feltételezni lehet, hogy a 
temporális lebeny működésének csökkent volta állhat az 
afaziánál általánosnak tűnő deficit hátterében). A fonémahallás 
károsodása azonban Blumstein et al. (1977a,b), Basso et al. 
(1977), Miceli et al. (1980), Baker et al. (1981), Safïran et al. 
(1976), és mások vizsgálatai szerint nem korrelál a 
beszédmegértés deficitjének mértékével. A kiteijedt vizsgálatok 
szerint - 1. a beszédmegértés "alulról felfelé", illetve "felülről 
lefelé" haladó folyamatainak irodalmát - a lexiko-szemantikai
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tényezők is a percepciós folyamatoktól független szerepet 
játszanak a beszédmegértésben. Azonban az afáziás betegeknél 
a szemantikai tényezők szerepét elsősorban a mondat szintjén 
tanulmányozták. A lexikai tényezők hatásáról kevés irodalmi 
adat áll rendelkezésre (1. Kaplan 1992 összefoglaló 
monográfia).

Az utóbbi években a beszédhallás csökkent voltának 
kutatása háttérbe szorult. A vizsgálatok többsége a beszéd 
szintaktikai szerveződésének tanulmányozását célozta meg.

A téma igen gazdag irodalmából (melynek ismertetése 
meghaladná e tanulmány kereteit) kiemelkednek Howard és 
Franklin (1988), valamint Tyler (1992) kötetei. Mind a két 
kötetben esettanulmány jellegűek a betegismertetések, azaz az 
elemzések kiterjednek a betegek beszédének minden szintjére, 
összetevőjére, befolyásoló tényezőjére. (Az ismertetésre kerülő 
vizsgálatunkban felhasznált módszerek jelentős részét e kötetek 
alapján dolgoztuk ki.)

Tanulmányunkban két különböző afázia típusú, a 
beszédmegértés közel azonos mértékű károsodásában szenvedő 
beteg vizsgálatát ismertetjük, különös tekintettel a beszédhang
észlelés és a szójelentés differenciálásának zavaraira.

Vizsgálati személyek
Ismertetésre 2 beteget választottunk ki, akiknél a 

beszédmegértés a kritikus "4-6.9" zónába esett. Egyikük 
spontán beszéde és a diagnosztikai tesztek alapján tipikusan 
Broca-afáziás, míg másikuknál az afázia típusa Wernicke.

A két beteg azonos életkorú (40 éves), érettségizett nő, akik 
a megbetegedésük előtt irodai, adminisztratív munkát végeztek. 
Mind a kettő jobbkezes, anyanyelvűk magyar.

A Broca-afáziás beteg (E.D.) afáziája a vizsgálatunk előtt 
1,5 évvel kezdődött, míg a Wemicke-afáziásnál (K.H.) 2 éve 
tartott. Mind két betegnél a nonverbális Raven teszt megőrzött
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és lényegében azonos intelligenciát mutatott.
E.D.-nél egy agyi érmegbetegedés miatt végzett agyi 

műtétet követő érgörcs okozta a beszédzavart, amely tartós 
féloldali bénulással is járt. A vizsgálatunk idején készített 
komputerizált tomográfiás vizsgálat a bal agyfélteke 
centrotemporális területén mutatott ki jelentős kiteijedésű 
léziót.

1 .táblázat: WAB eredmények
Spontán beszéd E.D. K.H.
fluaicia 4 7
információ-
tartalom

7 9

Megértés 5,8 6,6
kérdések 48 57
szavak 45 56
utasítások 24 59
Ismétlés 5,9 6,6
Megnevezés 5,1 8,7
felsorolás 5 16
kiegészítés 6 8

[I válasz 6 6
tárgy 34 57

IÄQ 55,6 75,2

K.H.-nál az afáziát agyi ér trombózisa okozta, amelyet 
átmenetileg kísért mozgászavar. A komputerizált tomográfiás 
vizsgálat a bal félteke teinporoparietális területén mutatott ki 
jelentős kiteijedésű, a jobb félteke hátsó temporális területén 
pedig kisebb léziót.

A betegeknek a Western Afázia Batéria magyar változatával
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végzett differenciál-diagnosztikai vizsgálatokban elért 
teljesítményét az első táblázat foglalja össze.

E.D spontán beszéde nonfluens, azaz általában csak izolált 
szavakat, ritkán rövid frázisokat használ, amelyek természetesen 
nem tartalmaznak grammatikai morfémákat. Az igék ragozott 
formája helyett gyakran főnévi igenevet használ. Szókincse igen 
korlátozott. Az egyes szavakat is csak hosszabb keresés után 
ejti ki, bár nincsenek iniciációs problémái. Szemantikai és 
fonémikus parafáziák ritkán fordulnak elő beszédébeu. 
Artikulációja tiszta, nincs verbális apraxiája. Beszédismétlési 
feladatokban a bővített mondatoknál jelennek meg a hibák {"én 
nem jövök vissza" ismétlése "mm jövök haza").

20 tárgynak a felét nevezi meg - kisebb hibákkal - önállóan, 
míg a szavak megkezdése további 7 szó előhívását segíti.

A beszéd megértését vizsgáló feladatokban a vizsgálati 
szituációhoz nem kapcsolódó egyszerű kérdések 
megválaszolásakor jelentkeznek hibás válaszok, míg az izolált 
szavak megértésekor a zavarok egyes kategóriákban 
jelentkeznek, mint a betűk, a bútorok, az ujjak neve és a 
testrészek. Az egyszerű utasítások végrehajtásakor 
teljesítménye jellegzetes a Broca-afáziásokra: a két élettelen 
főnevet tartalmazó reverzibilis struktúrájú mondatoknál a 
bővítményeket nem differenciálja, lehagyja a hosszabb 
utasításokból a második tárgyat, a még komplikáltabbaknál 
pedig már az első végrehajtása sem sikerül.

A diagnosztikai vizsgálatkor jelentkező, súlyosnak 
mondható megértési zavarok a beteg mindennapi életében nem 
okoznak komoly problémát - megőrzött intellektusa, a 
szituációk ép észlelése kompenzálja a zavart, például a beteg 
kéri a meg nem értettek megismétlését.

Az írott beszéd súlyosan károsodott - olvasni egyes 
szavakat képes, míg leírni csak a saját nevét tudja.

K.H. spontán beszéde fluens. A beteg sokat és szívesen
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beszél, annak ellenére, hogy tudatában van, hogy a nagyszámú 
fonológiai hibát tartalmazó szavak miatt beszéde nem mindig 
érthető. A szavak eleje általában megőrzött, de a 2.-3. 
szótagból már felcserél, lehagy egyes hangokat, sőt gyakran a 
teljes szótagot. Beszéde szintaktikailag jól képzett mondatokból 
áll. A hibás szavakat gyakran megpróbálja helyesbíteni, ez a 
folyamat pedig megfelel a szakirodalomban jól ismert sorozatos 
közelítésnek. Beszédismétléskor az izolált szavak ismétlése jó, a 
hibák a rövid mondatoknál jelennek meg (pl. csöngött a telefon 
helyett "csönget a telefon", vagy a bárcsak így lett volna helyett 
"bárha csak itt van"). 20 tárgy megnevezésekor kettőnél követ 
el hibát: csavarhúzó helyett "csavarfogót" mond és spárga 
helyett "kötél" a válasz. Mindkét hiba szemantikai.

A beteg beszédképzésének zavarai a fonológiai kimeneti 
lexikon károsodásának jellegzetes tünetei, melynek vizsgálata 
nem feladata jelen közleményünknek. E tünet alapján a beteg a 
vezetéses afázia kategóriába lesz sorolható a beszédmegértési 
zavara további csökkenésekor.

A beszédmegértési feladatokban az egyszerű kérdések 
megválaszolásakor és az izolált szavak beazonosításakor kevés 
hibát vét. A komplikáltabb instrukciók megértése már nehezebb 
feladatot jelent számára. A reverzibilis mondatok megértése 
deficites, azonban - eltérően a Broca-afáziás betegekre jellemző 
válaszadási módtól - megőrzi a mondatban előforduló 
szintaktikai szerepeket, helyesen dekódolja a toldalék- 
morfémákat, majd felcseréü a hozzájuk tartozó főneveket, így 
az utasításokat fordítva teljesíti (azaz nem a fésűvel érinti meg a 
tollat, hanem a tollal a fésűt). A több utasítást is tartalmazó 
mondatoknál csak egy utasítást képes egyszerre megjegyezni. A 
deficitet megéli, jó l kompenzálja, kérve az utasítások 
megismétlését.

Az írott beszédet a beszédterápia során újratanulta, így nem 
volt megbízhatóan vizsgálható. Szószinten az olvasás ép, az írás
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továbbra is (a kiejtett szóhoz hasonló) zavart mutat.
Módszerek és eredmények
1. A beszédhang-észlelés vizsgálata
Diszkriminációs feladatok
A beteg feladata az, hogy jelezze, hogy a magnetofonról 

elhangzó szótagpár azonos hanggal kezdődik vagy pedig 
különbözővel.

Hanganyag:
- 100 pár változó mássalhangzót - konstans magánhangzót 

tartalmazó szótag. A nem azonos párok (50 db) mássalhangzói 
csak egy diszkriminatív jegy, a zöngésség szerint különböztek
(bá-pá, ká-gá stb.).

- 110 a fentiekhez hasonló szótagpár, amelyek közül 50 pár 
a képzés helye szerint különbözött 1 diszkriminatív jegyben (pá~ 
tá, vá-zá stb.).

- 50 pár azonos, 45 pár eltérő magánhangzó (a-á, e-é, i-é, 
o-u, ü-ö).

A feladatokban kapott eredmények az első ábrán láthatók.
E D összteljesítménye a mássalhangzó diszkriminációs 

feladatban 82,38 %. A képzés helye szerint különböző szótag- 
pároknál kissé többet hibázik, mint a zöngésség szerint 
különbözőknél (83,6%/81%). Az azonos szótagokból álló 
szótag-pároknál nem fordul elő hibás válasz. A magánhangzó 
diszkriminációs feladatban E D . teljesítménye majdnem 
maximális, 99%.

K.H. összteljesítménye a mássalhangzó diszkriminációs 
feladatban 65,7%. A zöngésség szerint különböző párokat 
tartalmazó feladatsorban teljesítménye 61%, míg a képzés helye 
szerint különböző hangokat tartalmazó sorozatban 70% a 
helyes válasz. Az azonos szótagpároknál adott válaszai 
gyakrabban hibásak, mint az eltérő párok megítélésekor 
(42%/27 2%). A magánhangzók megkülönböztetésekor K.H. 
teljesítménye 81%, e feladatban is többet téveszt az azonos
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pároknál (24%), mint az eltérőeknél (16%).

1. ábra
A beszédhang-diszkriminációs feladatok eredményei

Szópár-diszkrimináció
A beteg feladata az, hogy jelezze, hogy a hallott szópár két 

azonos szóból áll vagy pedig a szavak különböznek.
Hanganyag:
120 pár egy vagy két szótagú szó, melyek közül 60 szópár a 

szavak elején vagy végén egy diszkriminatív jegyben különböző 
mássalhangzót, illetve magánhangzót tartalmazó értelmes 
szóból áll.

E.D. a szópárok 91,7%-ra helyes választ ad. A kisszámú 
(10 db) téves válasz fele azon szópároknál keletkezik, 
amelyekben a szavak vége 1 diszkriminatív jegyben különbözik. 
5 téves választ azonos szavakból álló szópároknál ad.

K.H. összteljesítménye 68,3%. A különböző szavakból álló 
szópárok esetén a téves válaszok aránya 29,6%, mikor is a 
hibázás gyakoribb, ha a szavak az utolsó mássalhangzóban 
térnek el (42,3%), mint amikor az első hang az eltérő (17,8%).
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A beteg teljesítménye 66,6% az azonos szavakból álló 
szópároknál. Érdemes megemlíteni, hogy ebben a feladatban 
jelentkezett D.H. szómegértésének azon sajátossága, hogy igen 
gyakran az értelmes szavakat nem értette, akár helyesen, akár 
tév esen ismételte meg, de ha definiáltuk a szó jelentését, illetve 
valamely módon segítséget adtunk annak egyértelműsítésére, 
rögtön helyesen kimondta, pl. a "vaj" szónál. Beteg: 
"baj?..raj?..nem értem!" Vizsgálatvezető: "kenyérre kenjük'. 
Beteg: "vaj!".

A mássalhangzó-diszkriminációs feladatban tehát K.H. 
teljesítménye alacsonyabb, mint E.D.-é. A hibák is eltérő 
megoszlásúak - míg E.D. kissé több hibát vét a képzés helye 
szerint különböző szótagpároknál, K.H. egyértelműen több 
hibát követ el a zöngésségben különbözőknél. Az azonosság 
felismerése E.D.-nél megőrzött, míg K.H. gyakran téveszt e 
pároknál is. Hasonlóak az eredmények a szópár-diszkriminációs 
feladatban is.

K.H. fonémahallása e feladatok alapján mélyebben és 
jelentősebb mértékben károsodott, mint E.D.-é.

Mássalhangzó- identifikáció
Feladat: Az előző feladatokban előforduló szótagokat 

egyesével hallgatja a beteg. Minden egyes szótag elhangzása 
után a beteg előtt lévő feladatlapon olvasható 2 szótag közül be 
kell jelölni az elhangzottat.

Hanganyag:
100 szótag. Az írott válaszlehetőségek egyike az elhangzott, 

a másik annak zöngésség vagy képzés szerint egy diszkriminatív 
jegyben különböző páija.

E.D. összteljesítménye 63%. A zöngés hangok 64%-ánál ad 
helyes választ, míg a zöngétlenek 60%-ánál jó a választás. A 
hibák 57%-a zöngésségnél, 43%-a a képzés helye szerint 
keletkezik. A zöngésség szerint téves választ tartalmazó 
válaszlehetőségeknél a hibázás 18%, míg a képzés helye szerinti



130

válaszlehetőségeknél ez 16%. A zöngés hangingerekre adható 
téves zöngétlen válaszlehetőségek 16%-ánál választ zöngétlent, 
míg a zöngétleneknél ez 20%.

K.H.-nak a feladatot egy korábbi nehezebb formában adtuk: 
3 írott szótag közül kellett kiválasztania az elhangzottat. Az 
egyik szótag zöngésség szerint, a másik pedig a képzés helye 
szerint különbözött a hallottól. Az 50 ingerre adott válaszok 
56%-a helyes. A téves válaszok 61%-a a zöngésség szerint 
különbözött a hallottól, míg 39%-a a képzés helye szerint. A 
zöngésekre adott helyes válaszok aránya 64%, míg a 
zöngétleneknél a teljesítmény 48%.

2. Lexikális döntés
A vizsgált személynek az a feladata, hogy igen-nem 

válasszal eldöntse, hogy az elhangzó szó értelmes magyar szó 
vagy sem.

Hanganyag:
Értelmes szavak egy hangjának felcserélése az "értelmetlen 

szavak" készítésének elfogadott módszere. Az adott 
vizsgálatban az első hang felcserélésével készült 60, a magyar 
nyelv szabályainak megfelelő szótorzítás (dolog - polog, tolog 
stb.), melyeket "élő beszéddel" rögzítettünk, 30 valódi értelmes 
szóval összekeverve.

E.D.-nek az értelmes szavak mindegyikénél helyes a 
válasza. Az értelmetleneknél a válaszok 85%-a helyes.

K.H. a 30 értelmes szó közül 3-nál téved, míg a torzított 
szavak 41%-át (60-ból 25-öt) értelmesnek mondja. E 
nagyszámú hiba forrása egyértelműen az, hogy a beteg oly 
módon ismétli meg, gyakran hangosan, döntése előtt a torzított 
szavakat, hogy "helyreállítja” az értelmes szó hangalakját, azaz 
például azt hallja "polog", megismétli: "dolog". K.H.-nál tehát 
az értelmetlen, pontosabban az értelmestől 1-3 disztinkciós 
jegyben eltérő, referenciával nem rendelkező szavak aktiválják a 
"közeli" szó hangalakját a bemeneti lexikonban és az annak
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megfelelő egységet a kimeneti fonológiai lexikonban.
3. Szó-kép egyeztetés
Négy kép közül ki kell választani a hallott szónak 

megfelelőt.
Hang- és képanyag:
50 főnév, 40 ige. A 4 kép közül az egyik fonológiailag, a 

másik szemantikailag közeli szót ábrázol. Az ingerszavak 
között előfordulnak absztrakt szavak és összetett szavak is (ez 
utóbbiaknál az egyik kép a szóösszetétel első tagját, egy másik 
a másodikat ábrázolja). A konkrét szavak többnyire nagy 
gyakoriságúak, de az elterelő képek között is előfordul olyan 
tárgy képe, melynek neve nagy gyakoriságú.

E.D. helyesen választ a főnevek 88%-nál. A 6 hibás válasz 
közül 4 szemantikai tévesztés (pl. toboz helyett makk), 1 
fonológiai (előadó helyett eladó), 1 pedig vizuális eredetű. A 
cselekvéseknél összesen 2 hibát vét: a csomagol (bőröndbe) 
helyett azt a képet választja, amelyen egy férfi kihúzza a 
komódfiókot (ezt vélhetjük szemantikus hibának is, hiszen a 
csomagolás egyik fázisa lehet), a másik hiba fonológiai jellegű, 
az ugrik helyett az ugató kutya képét választja.

K.H.-nak 4 fonológiai tévesztése van a főneveknél - 
mindegyik olyan szavaknál jeletkezett, amelynek volt a képek 
között egy diszkriminatív jegyben különböző "párja", pl. toboz 
helyett doboz. A  cselekvéseknél egy hibát követ el, amely 
vizuális.

4. Grammatikai döntések
Mondatmegértés
a) A vizsgált személynek ki kell választania az előtte lévő 

két kép közül az elhangzott mondatnak megfelelőt.
b) Két mondat közül kell kiválasztania a hibátlant.
Hanganyag:
a) 24 mondat (élő beszéddel) - 4 db egyszerű bővített 

mondat SVO szórendben, 4 db egyszerű bővített mondat OVS



132

szórendben, 4 db SVO mondat kettős alannyal, 4 db SVO 
mondat, amelyben két tárgy van, 4 db alanyi alárendelt mondat, 
4 db tárgyi alárendelt mondat.

b) 10 pár mondat (élő beszéddel vagy írott formában).
E.D. 14 mondatnál választja ki az elhangzottnak megfelelő 

képet. A legtöbb helyes választ a kettős alanyú, illetve a kettős 
tárgyú, valamint az alanyi alárendelt mondatoknál adja. Csak 
egy helyes válasza van a 4 lehetségesből a tárgyi alárendelt 
mondatoknál. Az egyszerű bővített mondatoknál válaszainak 
fele jó. A mondatpárok megítélése hibátlan.

K.H. a 24 közül 21-nél jól választ. 1-1 hibát követ el az 
alárendelt mondatoknál, valamint az OVS szórendő egyszerű 
bővített mondatnál. A  mondatpárok megítélése hibátlan.

Mondatkiegészítés
20 db mondatot kell kiegészíteni 3-4 megadott igei forma, 

illetve kötőszó közül választható igével vagy kötőszóval.
Hanganyag:
Igével való kiegészítésre egyszerű bővített mondatok, 

melyek alanyt és tárgyat vagy határozót tartalmaznak (pl.: A 
lány ablakot... mosok, mászott, mosott, mosni) - a választható 
igék között van főnévi igeneves alak, nem megfelelő idejű vagy 
személyragú alak, azonosan kezdődő de teljesen eltérő 
hangalakú ige. A kötőszavak 10 mondatból hiányoztak. E 
mondatok rövidek voltak, többségükben kauzatívak (pl. 
Beesteledett...lámpát gyújtott, tehát, hogy, vagy)

E.D. 3 hibát vét az igével történő kiegészítéseknél: fog  
helyett "fogja"-, vettetek helyett "venni"-, úszik helyett "úszunk". 
A kötőszó választásnál is 3 téves választása van: azután helyett 
"bár"-, ahol helyett "hogy"-, egy mellérendelt mondatnál pedig 
nem tudott választani (és).

K.H. 2-2 hibát vét e feladatokban. Felcseréli a határozott és 
a határozatlan igéket: hoz helyett "hozza"-, szereti helyeTt 
"szeret". A kötőszó beillesztésénél mivel helyett "és"-t választ,
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akkor helyett pedig "ha" a választása.
A két beteg teljesítménye a mondat-kép egyeztetést kivéve 

alig különbözik e feladatokban, ebben szerepet játszhat az is, 
hogy kevés gyakorlatból álltak, valamint hogy e feladatok 
valójában nem a szintaktikai szerkezetek dekódolásának 
nehézségeit jelzik.

5. Szemantikai-kognitív feladatok
Megnevezés definíció alapján
A vizsgált személy egy tárgy rövid leírását hallja, ennek 

alapján meg kell neveznie a tárgyat.
Hanganyag:
40 mondat (élő beszéddel), melynek fele valamely tárgy 

leírását tartalmazza ("Két lencséje és szára van"), 20 mondat 
pedig a lényeges funkciójukat adja meg ("Szöget verünk be 
vele").

E.D. önállóan helyesen nevez meg a leírások közül 4-et, 3 
válasz körülírás jellegű (villamosjegy helyett "villamos..." a 
válasz) l szemantikus parafázia (gyűrű helyett "óra" a válasz), 
míg 4 szónál fonémikus előmondás (a szó megkezdése) segített. 
A funkcionális definícióknál a beteg teljesítménye 10/20, 1 
körülírás, 3 szemantikus parafázia, 2 fonémikus előmondás.

K.H. teljesítménye a leíró jellegű meghatározásoknál 16/20, 
1 esetben parciális választ ad (csak a leírás egy részének felel 
meg), míg 3 esetben nem ad választ. A funkcionális 
meghatározások mindegyikére helyes választ ad.

Kakukktojás (felesleges negyedik)
4 szó közül ki kell választani azt, amely különbözik 

valamely tulajdonságában a többi 3-tól.
Hanganyag (írott formában is a vizsgált személy előtt van):
30 szósor formai (azonos szókezdet vagy szótagszám), 30 

pedig szemantikai jegy szerinti különbséget tartalmaz.
E.D. teljesítménye 69%. Ezen belül is 80% a helyes 

válaszok aránya a lényegi jegyeknél, míg 59% a formai
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jegyeknél.(A hibák elemzését megnehezíti a beteg 
beszédprodukciós zavara, mivel az általa választott szelekciós 
jegyről nehezen ad magyarázatot.Pl. a "létra, tűz, lecke, lőszer" 
szavak közül - ahol is az első hang a szó elején a szelekció 
alapja - a leckét választja ki mint feleslegest, bár azt megelőzően 
adott már több helyes választ ilyen típusú szósomál. 
Rákérdezésre azt mondja "na..na..na, tűz..tűz, na ez Dallasz..na 
segíts.".

K.H. helyes válaszainak aránya 93%. 2 formai, 2 sze
mantikai (ezek is vizuális jegyek, nem funkcionálisak) hibát vét.

Szemantikai diszkrimináció
A vizsgált személynek az a feladata, hogy megállapítsa, 

hogy a hallott két szó jelentése teljesen azonos vagy sem.
Hanganyag:
50 pár főnév, 50 pár ige, 32 pár melléknév. Ezek közül 40 

pár jelentése teljesen azonos {fénykép-fotó), 40-é egyértelműen 
különböző (imogyoró-csiga), 26 pár jelentése igen közeli {nő- 
asszony), míg 26 párnál különböző, de rendelkeznek közös 
szemantikai jeggyel {virág-fa).

E.D. helyes válaszainak aránya 63%. Ezen belül az azonos 
jelentésűeknél adja a legtöbb helyes választ (92,5%), kevesebbet 
a teljesen különbözőknél (80%), míg a két közbeeső 
kategóriánál 27-27% a helyes válaszok aránya. (2.ábra) 
Teljesítményének szófaj szerinti megoszlása (3. ábra): 
legkevesebb helyes válasza a főneveknél van (58%), míg az 
igéknél 64%, a mellékneveknél pedig 69%.

K.H. összteljesítménye 72%. A  legtöbb helyes választ a 
teljesen különböző jelentésű szópároknál adja (97,5%), míg az 
azonos jelentésűeknél az arány 82,5%. A közeli jelentésűek 
15,4%-nál helyes a válasza, míg a különböző, de közös 
szemantikai jegyet tartalmazóknál a helyes válaszok aránya 
73,1%. Szófaj szerinti teljesítménye: főneveknél 64%, igéknél 
68%, mellékneveknél 91% a helyes válaszok aránya.
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2. ábra
A jelentés távolságának hatása a szinonima diszkriminációs

feladatban
1. összteljesítmény, 2. azonos jelentés, 3. nagyon közeli 
jelentés, 4. azonos szemantikai kategória, 5. különböző 

szemantikai kategória

K.H. e feladatban szignifikánsan több helyes választ ad, mint 
E.D. A két beteg teljesítményét azonos módon befolyásolja a 
szavak szófaja - főnév, ige, melléknév a teljesítmény 
növekedésének sorrendje. A szemantikai távolság azonban 
eltérő módon hat a válaszadásra. Míg E.D. az azonosságot 
ismeri fel könnyebben, K.H. a különbséget. E.D. teljesítményét 
nem befolyásolja a szemantikai távolság a közbülső 
kategóriáknál, egyaránt azonos jelentésűnek mondja 2/3-ukat. 
K.H.-nál a szemantikai távolság hatása egyértelműen 
megjelenik, a közeli jelentésű szópárok többségét azonosnak 
véli, míg jelentősen csökken a hibásan azonos jelentésűnek 
mondott párok száma a különböző jelentésű, de közös
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szemantikai osztályba sorolható szavaknál.

100 -1

ED. K.H.

3. ábra
A szófaj kategória hatása a szinonima-diszkriminációs 

feladatban

Megbeszélés
Vizsgálataink szerint a két beteg közel azonos teljesítményt 

ért el a szó-kép egyeztetési feladatban. A beszéd lexikális 
szintjének épségét tükrözi magas teljesítményük a lexikális 
döntési feladatban az értelmes szavaknál. Az értelmetlen 
szavaknál jelentkeznek döntésükben a beszédhang észlelési 
zavarok súlyosságából eredő különbségek. K.H. szignifikánsan 
többször ítéli értelmesnek a torzított hangalakot, mint E D. Ez a 
jelenség K.H. megőrzött szójelentés + károsodott 
hangpercepció + kimeneti lexikon interakciójából adódik. E 
jelenséget az auditoros bemeneti lexikon aktivációs elméletei (1. 
Marslen-Wilson 1989; Levelt 1993) jól magyarázzák. A 
beszédhang- percepció zavarai sem azonos módon jelentkeznek 
a két betegnél. .Amíg K.H. a diszkriminációs és az identifikációs 
feladatban közel azonos eredményt ér el, hiszen az identifikáció
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csak akkor lehetséges, ha működik a diszkrimináció, addig E.D. 
számára az identifikáció jelentős mértékben nehezebb, mint a 
diszkrimináció. (Ebből azonban nem vonhatjuk le egyértelműen 
azt a következtetést, hogy betegünknél a fonéma kategorizáció 
zavara is hozzájárul a diszkrimináció kevésbé súlyos 
károsodásához, - mivel a feladathoz szükséges a hibátlan 
betű/hang azonosítás -, amely művelet enyhe mértékben ugyan, 
de károsodott E.D.-nél).

A szavak jelentésmezőjének megőrzöttsége éles 
kontrasztban van K.H.-nál a beszédhang-észlelés zavarával. A 
bizonytalan észlelést - értelmes szavak esetében - kompenzálni 
képes a jelentés. Mind a három feladatban K.H. eredménye 
megközelíti az egészséges személyekét. Definíciók alapján 
történő megnevezésnél E.D. alacsony teljesítménye nem csak a 
kimeneti lexikonhoz való hozzáférés zavarából adódik, bár ez is 
szerepet játszik, ahogy a vizsgálatvezető általi szókezdés 
hatékonysága mutatja. Sem a tárgy leírása, sem a definíciója 
nem mozgósítja a megnevezéshez szükséges jelentést. A szavak 
jelentésmezőjében való akaratlagos műveletekre sem képes a 
beteg ("kakukktojás"), és a szóalak elemzés (mi a kezdő hang, 
hány szótagból áll) is ritkán eredményes. A szemantikai 
diszkriminációs feladatban az azonos vonás meglétét jobban 
képes kiemelni, mint annak hiányát, a szemantikai távolság 
finomabb megkülönböztetése azonban hiányos. E.D. a szó 
jelentésmezejében végzendő kognitív feladatokban mind saját 
percepciós teljesítményéhez, mind K.H.-nak ezen feladatokban 
elért teljesítményéhez képest gyengébb eredményeket ért el.

Azok a feladatok, amelyeknek eredményeit ismertettük, 
természetes off-line vizsgálatok. Értékelésük alapján nem 
állíthatjuk, hogy E.D.-nél a beszéd szemantikai szintje 
(legalábbis a szójelentés szintjén) globálisan károsodott, 
lehetséges, hogy egy automatikusabb szinten jól működik. Erre 
utal a szópár diszkriminációban elért eredménye is. Azonban az
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akaratlagos működés fent leírt deficitje, ép nem-verbális 
kognitív folyamatok mellett, nem elhanyagolható tünet. 
Mindenképpen egy7 deficites szemantikus működés eredménye, 
amely nem áll kapcsolatban a deficites beszédhang-észleléssel, 
hiszen annak sokkal súlyosabb zavarához K.H.-nál nem 
csatlakozik szemantikai jellegű zavar.

Vizsgálatunk alátámasztja tehát, hogy a megértés azonos 
mértékű károsodása hátterében a beszédfolyamatok és szintek 
eltérő jellegű és mértékű zavara rejlik. A beszédhang-észlelés 
zavara vizsgálatunk szerint nem korrelál a beszédmegértés 
zavarával, de nincs kapcsolat a beszédhang-észlelés zavara és a 
szójelentés zavara között sem. E két folyamat interakciójának 
helye - úgy tűnik - a bemeneti lexikon. Ennek vizsgálata, 
csakúgy, mint a szemantika valós működésének 
tanulmányozása, elsősorban "on-line" módszerek alkalmazását 
igényű.
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